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Abstrakt

Název práce:

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního

zkříženého vazu kolenního kloubu

Cíle práce:

Cílem obecné části této práce je shrnout teoretické poznatky o poranění

měkkých struktur kolenního kloubu a možnostech jeho léčení, zejména

fyzioterapeutické péče po plastikách vazů. Cílem speciální části je prezentace kazuistiky

pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu.

Souhrn:

Práce obsahuje dvě části – obecnou a speciální.

V obecné části jsou uvedeny teoretické poznatky o poranění měkkých struktur

kolenního kloubu,  možnostech jeho vyšetření, zejména speciálních testů a možnostech

jak konzervativní, tak operativní léčby.

Speciální část je prezentací kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po

plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu, se kterým jsem

pracovala během souvislé odborné praxe ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích ve

dnech 21.-31. 1. 2014.

U pacienta vlivem cílené rehabilitace došlo v operovaném koleni k snížení

otoku, zvětšení rozsahu pohybu, posílení oslabených svalů, obnovení kloubní vůle

a zlepšení dalších parametrů. Tím pádem došlo k celkově lepší dynamické stabilizaci

kolenního kloubu. Byly ošetřeny jizvy a pacient byl edukován o autoterapii.

Klíčová slova:

Kolenní kloub, rehabilitace po plastice LCA a LCP, rekonstrukce LCA a LCP,

poranění měkkých struktur kolenního kloubu, ruptura vazů, léze



Abstract

Title:

Casuistry of physiotherapy care of patient after plastic reconstruction of anterior

and posterior cruciate ligament of knee joint

Objectives:

To summarise theoretic knowledge about knee joint soft structures injury and the

possibilities of its therapy, especially physiotherapy care after plastic reconstruction of

the ligaments. Then, to present casuistry of the patient after plastic reconstruction of

anterior and posterior cruciate ligament.

Summary:

Thesis consists of two parts – general and special.

In the general part, theoretic information about injuries of soft structures of the

knee joint is summarised, as well as overview of posibilities of its examination

(especially special tests) and therapy, both conservative and operative.

The special part presents a casuistry of physiotherapy care of patient after plastic

reconstruction of anterior and posterior ligament of the knee joint. Author worked with

this patient while practising in Military University Hospital in Prague, since 2014-01-21

to 2014-01-31.

By the means of special rehabilitation we achieve in operated knee joint

decreasing of swelling, increasing of range of motion, strenghtening of weakened

muscles, restoration of joint play and improving of other parameters. Thus we achieve

overall better dynamic stabilization of operated knee joint. Scares were cured, patient

was educated as an autotherapy was concerned.

Keywords:

Knee joint, rehabilitation after plastic reconstruction of LCA and LCP,

reconstruction of LCA and LCP, injury of soft structures of the knee joint, rupture of the

ligaments, lesion
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Zkratky

ASK artroskopie

AP aktivní pohyb

BDO běžné dětské nemoci

bpn bez patologického nálezu

DF dechová frekvence

DK dolní končetina

DKK dolní končetiny

F frontální rovina

FH francouzské hole

HK horní končetina

HKK horní končetiny

IP interfalangový

L levý

LCA ligamentum cruciatum anterius

LCL ligamentum collaterale laterale

LCM ligamentum collaterale mediale

LCP ligametum cruciatum posterius

LDK levá dolní končetina

MTP metatarzofalangový

P pravý

PDK pravá dolní končetina

PIR postizometrická relaxace

PNF proprioceptivní nervosvalová facilitace

pn patologický nález

PP pasivní pohyb

R transverzální rovina

S sagitální rovina

Sa aktivní pohyb v sagitální rovině

Sp pasivní pohyb v sagitální rovině

SI sakroiliakální

SMS sensomotorická stimulace

TK krevní tlak

TMT techniky měkkých tkání

TrPs Trigger pointy
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1  Úvod

Tato bakalářská práce vznikla při mé souvislé odborné praxi ve Vojenské

nemocnici ve Střešovicích ve dnech 6. 1.-31. 1. 2014. Při praxi jsem měla možnost

setkat se s pacientem po plastice předního a zadního zkříženého vazu a částečné

menisektomii a dlouhodobě s ním spolupracovat. Vybrala jsem si ho pro svou

bakalářskou práci z důvodu, že plastika ACL je dnes častou operací a zdaleka nezáleží

jen na operačním řešení a provedení, ale i na důkladně vedené pooperační rehabilitaci.

A dále z důvodu, že s plastikou LCP jsem se ještě nesetkala. Díky ochotě, šikovnosti

a motivaci pacienta jsem měla možnost ho zainstruovat v nácviku sensomotorické

stimulace a PNF, což bylo velmi přínosné i pro mě.

Cíle práce jsou dva. První je splněn v obecné části, kde je zpracována

problematika poranění měkkých struktur kolenního kloubu, zejména léze kolenních

vazů. Speciální část plní druhý cíl – prezentuje kazuistiku fyzioterapeutické péče

o pacienta po plastice obou zkřížených vazů a částečné menisektomii.
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2  Část obecná

2.1  Anatomie kolenního kloubu

Kolenní kloub je tvořen třemi kostmi, stýkají se zde femur, tibie a patella. Proto

je kloubem složeným, přičemž mezi femurem a tibií se ještě nalézají meniscus medialis

et lateralis. Condyli femoris tvoří kloubní hlavice femuru a facies articulares condylů

tibie tvoří společně s menisky jamky kloubu. Styčná kloubní plocha patelly má dvě

fasety – facies patellaris femoris (Čihák, 2011). Kolenním kloubem tedy označujeme

dva klouby – tibiofemorální a patellofemorální (Houglum, 2005). Véle udává, že do

pojmu kolenní kloub náleží ještě proximální spojení mezi tibií a fibulou (Véle, 2006).

2.1.1  Kloubní pouzdro a jeho vazy

Kloubní pouzdro je upnuto na tibii a patele hned při okrajích kloubních ploch

a na femuru výše od kloubních ploch. Kloubní pouzdro se neupíná na kondyly femuru,

kde se upínají svaly a vazy (Čihák, 2011).

Vazy, které výrazněji zasahují do kloubní dutiny jsou označovány jako

intraartikulární stabilizátory, vazy, které zesilují kloubní pouzdro zvenčí jsou

označovány jako kapsulární (Bartoníček, Heřt, 2004).

Ligamentum patellae je pokračováním m. quadriceps femoris od pately kaudálně

a upíná se na tuberositas tibiae (Čihák, 2011).
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Retinacula patellae tvoří postranní části m. quadriceps femoris a ligamentum

patellae v oblasti patelly. Retinaculum patellae laterale je navíc spojeno s tractus

iliotibialis (Čihák, 2011).

Ligamentum collaterale mediale a laterale začínají na mediálním a laterálním

kondylu femuru a upínají se na mediální plochu tibiae a laterálně na hlavičku fibuly.

Ligamentum collaterale mediale je pevně připojeno ke kloubnímu pouzdru

a mediálnímu menisku a je plně napnuté při extenzi kolenního kloubu (Čihák, 2011). Je

širším z obou kolaterálních vazů (Naňka, Elišková, 2009). Ligamentum collaterale

laterale je napnuto při extenzi kolene s rotací zevně. Ligamentum popliteum obliquum

vede šikmo z mediální strany zdola směrem zevně a nahoru – toto ligamentum se

odpojuje z úponové části m. semimembranosus (Čihák, 2011).

2.1.2  Nitrokloubní vazy

Zkřížené vazy kolenní spojují femur s tibií. Jedná se o ligamentum cruciatum

anterius jdoucí od vnitřní plochy laterálního kondylu femuru do area intercodylaris

anterior tibiae a ligamentum cruciatum posterius jdoucí od zevní plochy vnitřního

kondylu femuru do area intercodylaris posterior (Čihák, 2011). Jsou nejvýznamějšími

pasivními stabilizátory kolenního kloubu. Označení přední a zadní získaly zkřížené

vazy od jejich úponu na tibii (Bartoníček, Heřt, 2004).

LCP není při běžných artrotomiích tak lehce viditelný – repektive je viditelný

pouze jeho úpon na femuru. Přitom je LCP přibližně stejně dlouhý jako LCA avšak

přibližně o třetinu silnější (Bartoníček, Heřt, 2004).

Ligamentum transversum genus spojuje mediální a laterální meniscus. Je

zabudováno do kloubního pouzdra a do plica alaris. Ligamentum meniscofemorale

anterius et posterius jdou po dorzální a ventrální straně  zadního zkříženého vazu také

k vnitřnímu kondylu femuru a fixují zadní cíp laterálního menisku (Čihák, 2011).
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2.1.3  Kloubní dutina a synoviální tekutina

Kolenní kloub obsahuje četné výchlipky (bursy a recesy), kde se může

koncentrovat tekutina (výpotek) (Véle, 2006; Chaloupka, 2001).

Kloubní dutina vybíhá nad patelu mezi m. quadriceps a femur v recessus

suprapatellaris (Naňka, Elišková, 2009).

Synoviální membrána jde po stranách zkřížených vazů dopředu a připojuje se do

fossa intercondylaris femoris a dále pokračuje jako řasa – plica synovialis patellaris –

před předním zkříženým vazem opět do fossa intercondylaris femoris. Na tomto místě

se rozbíhá v členité synoviální řasy – plicae alares (Čihák, 2011, Gross, 2005).

2.1.4  Menisky

Menisky jsou tvořeny z vazivové tkáně, kterou tvoří hlavně kolagenní vlákna,

a v centrální části přecházejí do vazivové chrupavky (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák,

2001). Pouze periferní části menisků jsou prokrveny, centrálně je meniskus vyživován

synoviální tekutinou (Dungl, 2005).

Kolagenní vlákna jsou orientována ve třech směrech a tím odolávají velikým

silám, které na ně jsou kladeny. Nejvíc vláken probíhá longitudinálně, kolmo na ně

probíhají radiální vlákna a třetí směr vláken je nepravidelný (Bartoníček, Heřt, 2004).

Tvarem odpovídají ploškám na tibii, přičemž jejich vnější okraje jsou vyšší

a vnitřní okraje nižší (Čihák, 2011). Mediální meniskus je oválný a více otevřený,

laterální meniskus je polokruhovitý, více uzavřený a pohyblivější (Naňka, Elišková,

2009).

Menisky mají několikero funkcí – rovnorměrná distrubace tlaku (vytvoření

styčných ploch mezi kondyly femuru a tibiálním plató, neboť samy spolu tvarově

nesouhlasí), tlumení nárazů, roztírání synoviální tekutiny, napínání kloubního pouzdra

(a tím pádem bránění jeho uskřinutí) a v neposlední řadě stabilizace kloubu, jež se

uplatňuje hlavně při lézi LCA (Bartoníček, Heřt, 2004; Dungl, 2005). Taktéž se podílejí

na vymezení rozsahu pohybu (Pokorný, 2002).
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2.1.5  Patella

Na pohybech v kolenním kloubu také výrazně participuje patella, která je

zavzata do úponu m. quadriceps femoris. Dorzální plocha patelly je kryta vrstvou

chrupavky (Čihák, 2011). Patella je největší sezamskou kůstkou v lidském těle

(Chaloupka, 2001).

2.1.6  Svaly kolenního kloubu

Svaly v okolí kolenního kloubu jsou považovány za jeho dynamické

stabilizátory:

• ventrální: m. quadriceps femoris

• dorzální: m. gastrocnemius medialis et lateralis

• mediální: m. semitendinosus, m. sartorius, m. gracilis (distální úpony těchto

svalů tvoří pes anserinus tibiae) a m. semimembranosus

• laterální: m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae (skrz tractus iliotibialis)

(Pokorný, 2002).

M. popliteus hraje důležitou roli při sekundární stabilizaci dorzálního posunu

tibie a to zvláště při poranění LCP (Dungl, 2005).

2.1.7  Cévní zásobení kolenního kloubu

Nejvíce cévního zásobení zajišťují cévy odstupující z a. poplitea. Menší cévní

zajištění pak obstarávají cévy jdoucí z a. femoralis a a. tibialis anterior. Většina z nich

pak vytváří bohatou cévní pleteň kolem pately (Bartoníček, Heřt, 2004).

Žíly nesou stejný název jako arterie, které také těsně následují (Bartoníček, Heřt,

2004).

Cévy do zkřížených vazů přicházejí skrz jejich synoviální obaly a okolním

řídkým vazivem. V samotných vazech probíhají arterioly a kapiláry jak mezi části vazů,

tak jejich vlákny (Bartoníček, Heřt, 2004).
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Menisky jsou zásobovány pouze ve své třetině (u dětí jsou zásobovány trochu

více). Rohy menisků jsou zásobovány v celém svém rozsahu (Bartoníček, Heřt, 2004).

Ligamentum patellae je zásobeno po své mediální i laterální straně, přičemž

mezi nimi vznikají horizontální anastomózy – retropatelární a supratuberkulární

(Bartoníček, Heřt, 2004).

2.1.8  Inervace kolenního kloubu

Inervace kolenního kloubu je zajištěna hlavními větvemi, které vycházejí

z n. femoralis, n. peronaeus communis, n. tibialis a nekonstantně n. obturatorius. Blíže

kolennímu kloubu to jsou nervy odstupující z n. peronaeus communis, n. tibialis

a n. saphenus (Bartoníček, Heřt, 2004).

Nekonstantní inervací kolenního kloubu větvemi z n. obturatorius, který jinak

inervuje oblast kyčelního kloubu lze vysvětlit projekci bolestí do oblasti kolene při

poruchách kyčelního kloubu (Bartoníček, Heřt, 2004).
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2.2  Kineziologie a biomechanika

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při tomto postavení jsou

postranní vazy a vazy zadní strany kolenního kloubu plně napnuty. Toto postavení se

označuje jako „uzamčené“ koleno (Čihák, 2011).

Střední postavení kolenního kloubu je v 20-30° flexi (Čihák, 2011).

Základními pohyby v kolenním kloubu je flexe a zpětná extenze (Čihák, 2011).

Rozsah pohybu do flexe je uváděn v rozmezí od 130 do 160 ° (Čihák, 2011).

Díky rozdílným tvarům menisků, tibie a kondylů femuru na mediální a laterální

straně jsou však k těmto pohybům přidruženy další. Jedná se o:

• počáteční rotace tibie dovnitř, která je přítomna při flexi do 5 °, přičemž laterální

kondyl se otáčí a mediální kondyl se posouvá; pokud je noha fixována na

podložce, projevuje se tato rotace zevní rotací femuru; pokud je noha volně nad

podložkou, jde o vnitřní rotaci tibie společně s přednožím – při této rotaci se

„odemyká“ kolenní kloub uvolněním napnutých ligament

• následuje valivý pohyb do flexe, kdy se femur posouvá po meniskách a tibii

• v konečné fázi pohybu do flexe je přítomen posuvný pohyb mezi menisky a tibií

– v tomto konečném postavení pro velké zakřivení zadních částí kondylů femuru

menisky mění svůj tvar a posunují se po tibii dorzálně (Čihák, 2011).

Přidružené pohyby zpět do plné extenze následují po sobě logicky v opačném

pořadí (Čihák, 2011).

Sdruženými rotacemi tedy označujeme počáteční rotaci při pohybu do flexe

v kolenním kloubu a závěrečnou rotaci při pohybu do extenze. Samostatnými rotacemi

označujeme rotace, které je možno provádět v kolenním kloubu, ale pouze za

předpokladu jeho „odemčení“ - tedy částečné flexe. Tyto rotace probíhají nejvíce ve

spojení mezi tibií a menisky za jejich současného posunu, přičemž laterální meniskus je

více pohyblivý. To je také důvod proč 95% postižení menisků je lokalizováno na

mediálním (Čihák, 2011).

Samostatná vnitřní rotace se pohybuje mezi 5-10 ° a vnější rotace mezi 30-50 °

(podle stupně flexe kolenního kloubu) (Čihák, 2011).

Kolenní kloub zajišťuje stabilitu za současné mobility (Véle, 2006).
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Stabilitu kolenního kloubu zajišťují statické a dynamické stabilizátory

(Chaloupka, 2001).

Tibie je při stoji postavena v předozadním směru kolmo k horizontále, ale femur

je odkloněn od vertikály zevně – svírá tedy s tibií úhel, který se nazývá fyziologický

abdukční úhel – neboli Q-úhel a činí 5-10 °. Tento úhel je u žen menší pro větší šířku

pánve (Čihák, 2011; Houglum, 2005). Také oslabený mediální vastus může tento úhel

zvýšit (Houglum, 2005).

Při pohybu kolenního kloubu se menisky posouvají po tibii ve směru

předozadním (ze základní polohy dorzálně), přičemž větší pohyb vykonává meniscus

lateralis. Laterální meniscus je skrz připojení ke kloubnímu pouzdru ovlivňován

kontrakcí m. popliteus. Mediální meniscus je pevně upnut k vnitřnímu postrannímu

vazu a tím pádem také méně pohyblivý (Čihák, 2011).

Postranní vazy zajišťují stabilitu kolenního kloubu při pohybu do extenze, kdy se

napínají a do mírné flexe (Čihák, 2011). Postranní vazy zamezují hyperextenzi

kolenního kloubu (Véle, 2006). Retinacula patellae brání laterálnímu a mediálnímu

vybočení patelly (Čihák, 2011).

Zkřížené vazy se napínají při flexi kolene – zajišťují při flexi jeho stabilitu

a zamezují posunům v kolenním kloubu. Omezují vnitřní rotaci v kloubu, protože se na

sebe při flekčním pohybu navíjejí. Napjatý přední zkřížený vaz vytáčí bérec do zevní

rotace (Čihák, 2011).

Patella sjíždí při flekčním pohybu distálně, při extenčním pohybu se vrací

proximálně (Čihák, 2011). Patella je výhodná pro extenzi kolenního kloubu z flekční

pozice, kdy pomáhá extensorové skupině kloubu (Véle, 2006).

Aktivita extensorové skupiny kolenního kloubu je požadována k zajištění

stability ve stojné fázi kroku (Condie, Turner, 1997).

Ochabnutí svalů kolenního kloubu se nejdříve projevuje na m. vastus medialis.

Je to pravděpodobně z toho důvodu, že je tento sval více posturálně zatížen (Véle,

2006).

Při prostém stoji zajišťují vzpřímení hlavně svaly akrálně na DKK, ale pokud

tyto svaly jsou dysfunkční, zapojuje se pro udržení prostého stoje m. quadriceps

femoris, který se běžně zapojuje jen při ztížené chůzi (Véle, 2006).
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2.3  Etiologie poranění měkkých struktur kolenního kloubu

Studie ukazují, že významnou úlohu pro poškození nejen vazů, ale všech

měkkých struktur kolenního kloubu, hraje porucha nervosvalové kontroly dynamické

stabilizace kolenního kloubu. Poškození měkkých tkání kloubu totiž vede ke změně

propriocepce, která dále zhoršuje dynamickou stabilizaci kolene. Uvádí se, že poruchy

propriocepce, koordinace a časování zapojování stabilizačních svalů jsou přítomny i na

neporaněné straně (Mayer, Smékal, 2004).

Poranění měkkých struktur kolenního kloubu u žen je častější. Příčinu můžeme

hledat ve větší anteverzi krčku femuru, větším Q-úhlu (větší valgozita kolene vede

k přetěžování LCM), redukci interkondylárního prostoru, častější dislokaci pately, větší

zevní rotaci tibie a větší laxicitě vazivové tkáně. Další faktory můžeme hledat

v hormonálních a neuromotorických odlišnostech. Mezi neuromotorické faktory patří

nedostatečná aktivace hamstringů, celková slabší preaktivace stabilizačních svalů

a pomalejší reakční časy (Mayer, Smékal, 2004; Gillquist, Messner, 1999).

Anatomická znalost vazivových struktur kolenního kloubu nám při klinickém

vyšetření dává dobrou představu o jejich možném poškození. Přední zkřížený vaz je

pasivním stabilizátorem ventrálního posunu tibie, vnitřní rotace bérce a hyperextenze.

Zadní zkřížený vaz je obdobně stabilizátorem dorzálního posunu tibie. Stejně tak je

mediální kolaterální vaz pasivním stabilizátorem abdukce a zevní rotace bérce

a laterální kolaterální vaz pak stabilizátorem addukce bérce (Dungl, 2005).

2.3.1  Klasifikace nestabilit (volně podle Hastingse, 1979)

I.  Nestability s primární lézí kapsulárních stabilizátorů

• mediální nestability

• laterální nestability

• hyperextenzní nestability
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II.  Izolované léze zkřížených vazů

• předního

• zadního (Dungl, 2005).

2.3.2  Mediální nestability

Tyto poranění vazů jsou nejčastější (vyskytují se až v 90% případů). Vznikají

násilnou abdukcí a zevní rotací bérce nebo také působením nepřiměřené síly na kloub ze

zevní strany. Při tomto mechanismu dojde k poškození mediálního kolaterálního vazu,

kloubního pouzdra, menisků a  při těžších poraněních může být poškozen i přední

zkřížený vaz (Dungl, 2005).

Poranění mediálního kolaterálního vazu bývá 15x častější než laterálního

(Dungl, 2005). 

2.3.3  Laterální nestability

Laterální nestability jsou málo častá poškození vazivového aparátu kolenního

kloubu. Vznikají násilnou addukcí bérce s rotací či přímého tlaku na kolenní kloub

z mediální strany. Nejprve dochází k poškození laterální postranního vazu a obdobně

kloubního pouzdra a menisků. U těžších případů bývá přítomno i poškození zkřížených

vazů. Dále mohou být poškozeny posterolaterální struktury a n. peroneus communis

(Dungl, 2005).

Jako posterolaterální struktury jsou označovány iliotibiální trakt, LCL, šlacha

m. biceps femoris a m. popliteus a  igamentum fabellofibulare (Dungl, 2005).
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2.3.4  Hyperextenzní nestability

Tato poranění jsou spíše vyjímečná a vznikají nepřiměřenou násilnou

hyperextenzí kolenního kloubu, přičemž může být poraněna dorzální strana kloubního

pouzdra, zkřížené vazy i menisky (Dungl, 2005).

2.3.5  Izolované léze předního zkříženého vazu

Vzniká násilnou vnitřní rotací bérce při konečné fázi extenčního pohybu (Dungl,

2005).

Poranění  předního zkříženého vazu bývá 10x častější než poranění zadního

(Dungl, 2005).

2.3.6  Izolované léze zadního zkříženého vazu

Vzniká při působení přímého tlaku na přední plochu kolenního pohybu ve flexi,

typicky při autonehodách jako náraz kolene do palubní desky („dash board injury“). Při

sportu se toto poranění vyskytuje při hyperflexi (Dungl, 2005).

15



2.4  Typy poranění vazů a obecné principy jejich léčby

2.4.1  Distenze – natažení vazu

Není poškozena kontinuita vazu, jeho poškození je na mikroskopické úrovni.

Bolest je lokalizována do oblasti vazu (Dungl, 2005).

Natažený vaz potřebuje klid, který doplňujeme aplikací kryoterapie a elevací.

Imobilizace ovšem není nutná. Po ústupu akutní bolesti se začíná s funkční léčbou.

V úplném začátku pacient cvičí izometricky. Doba hojení zabere 2-4 týdny a při

dodržení režimových opatření je prognóza velmi dobrá (Dungl, 2005; Pokorný, 2002).

2.4.2  Parciální ruptura – částečné přetržení vazu

Je částečně porušena kontinuita vazu, který má nižší pevnost a je prodloužen.

Klinickými příznaky jsou bolest a vyšší možnost posunu či rozevření, které můžeme

zjistit speciálními testy. Na konci těchto pohybů je přítomen tvrdý odpor (Dungl, 2005).

Zde je již pacientovi aplikována fixace (většinou ortéza) po dobu 2-4 týdnů, po

které následuje funkční doléčení. Při velké náplni kloubu výpotkem se provádí punkce.

Vaz je zhojený po 4-6 týdnech, opět s dobrou prognózou (Dungl, 2005).

2.4.3  Totální ruptura – úplné přerušení vazu

Je plně porušena kontinuita vazu a to buď v průběhu vazu (intersticiálně) nebo

u jeho úponu, často i s utržením kloubního úlomku. Klinické příznaky jsou obdobné

jako u parciální ruptury, ale na konci posunů a rozevření kloubu jsou měkké odpory

(Dungl, 2005; Pokorný, 2002).

Opět je při velké náplni kloubu prováděna jeho punkce (Dungl, 2005).

Při totální ruptuře zkřížených vazů není léčebný postup jednoznačný. V úvahu

připadá akutní či odložená rekonstrukce vazu nebo konzervativní léčba (Dungl, 2005).
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Při konzervativní léčbě u izolované totální ruptury postranních vazů je

indikována fixace po dobu 4-6 týdnů ve 20° flexi, po kterém opět následuje funkční

doléčení. Vyjímkou je odtržení vazu s kostním úlomkem, kdy je indikována operační

léčba a také u aktivně sportujících jedinců s výrazným rozevřením kloubní štěrbiny

(> 10 mm) (Dungl, 2005).

Pokud je rozhodnuto o chirurgické léčbě, jsou izolovaná poranění zkřížených

vazů léčena nejprve konzervativně a po 6-12 týdnech je indikována chirurgická

rekonstrukce (Dungl, 2005).

17



2.5  Vyšetření kolenního kloubu

2.5.1 Anamnéza při poranění kolenního kloubu

V anamnéze by neměla chybět informace, jakým mechanismem k poškození

došlo a kdy (při jaké aktivitě). Zjišťujeme intenzitu a přesnou lokalizaci bolesti. Dále

schopnost zátěže ihned po poranění a pocit nestability. Snažíme se zjistit, kdy došlo

k náplni kloubu (Dungl, 2005; Gallo, 2011). Vyptáme se pacienta na „giving way“

fenomén (Gross, 2005).

Okamžitý nástup otoku kolenního kloubu svědčí pro hemartros, naopak přesně

lokalizovaný v postranní části kloubu a pomalu nastupující svědčí pro lézi jednoho

z postranních vazů (Gallo, 2011).

Z informací o směru a velikosti násilí při poranění lze usuzovat o jakou

poraněnou strukturu se jedná (Gallo, 2011).

2.5.2  Aspekce

Sledujeme lokalizaci otoku, barevné změny kůže, hematomy a edémy, mateřská

znaménka, konturu kostí a reliéfu svalů. Dále pátráme po ztrátách ochlupení (Gross,

2005).

Nález aspekcí hlavně srovnáváme s druhou končetinou (Gallo, 2011).

2.5.3  Palpace

Palpačními dovednostmi společně s využitím speciálních testů lze odlišit

povrchový otok kloubu a nitrokloubní náplň (ballottement pately). Palpační bolestivost

v průběhu kloubní štěrbiny ukazuje na poranění menisků, bolestivost mediáních

retinakul nás navádí k traumatické luxaci pately. Tato palpační bolestivost je dobře

lokalizovatelná ihned po zranění, při pozdějším vyšetření je to obtížnější pro rozvoj

otoku a bolestivé svalové kontraktury (Dungl, 2005).

Otok lokalizovaný v místě poranění bývá přítomen při poranění povrchových

struktur – postranních vazů a kloubního pouzdra (Gallo, 2011).
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2.5.4  Vyšetření kloubní pohyblivosti

Kloubní hybnost vyšetřujeme aktivními a pasivními pohyby. Rozlišujeme

omezení pro bolest a omezení pro mechanickou blokádu kloubu, kterým může být

např. interpozice poraněného menisku, pahýlu LCA či odlomený kousek chrupavky.

Tato blokáda je provázena při jejím uvolnění s přeskočením či lupnutím (Dungl, 2005).

Jedná se o testování flexe a zpětné extenze v kolenním kloubu. V kolenním

kloubu může být také orientačně testována zevní a vnitřní rotace při flektovaném koleni

do 90 ° (Gross, 2005).

Rozlišujeme, zda pacient udává bolest při aktivním pohybu, resp. aktivním

pohybu proti odporu či pasivním pohybu a z toho usuzujeme na poranění kontraktilní

a nekontraktilní tkáně (Gross, 2005).

Kloubní hybnost se vyšetřuje tedy jednak vyšetřením funkčních pohybů (to jsou

pohyby, které mohou být vykonány také aktivně) a vyšetřením kloubní vůle (Gross,

2005).

I v kolenním kloubu zjišťujeme, zda je přítomen kloubní vzorec (capsular

pattern), který se projevuje větším omezením flexe než extenze (respektive na 90 °

omezeného pohybu do flexe připadá 5 ° omezeného pohybu do extenze). Omezení

rotací pozorujeme až při velmi výrazném omezení pohybů v sagitální rovině (Gross,

2005).

Rozlišujeme blokádu do flexe, kdy pacient zvládne plnou extenzi, ale pohyb do

rozsah pohybu do flexe je možný jen do určitého stupně, a blokádu do extenze, kdy

pohyb je pohyb možný v rozsahu do 30° flexe a více extendovat kloub již není možné.

Takové blokády ukazují na poranění menisku či uskřinutí přetrženého zkříženého vazu

(Gallo, 2011).
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2.5.5  Neurologické vyšetření

Patelárním reflexem vyšetřujeme segmenty L3 a L4. Pokud nalezneme

hyporeflexii, může být příčinou radikulární syndrom uvedených segmetnů, postižení

n. femoralis nebo m. quadriceps femoris (Gross, 2005).

Hamstringový reflex dělíme na mediální (pro otestování segmentů L5 a S1)

a laterální pro segmenty S1 a S2. Reflex se vyklepává na šlachy m. semimembranosus

a m. semitendinosus (mediálně) a m. biceps femoris (laterálně) (Gross, 2005).

Při poranění LCL může být poškozen n. peroneus (Pokorný, 2002).

Při operacích kolenního kloubu může dojít k poškození ramus infrapatellaris

n. sapheni, která sensitivně inervuje mediální a přední plochu bérce (Gross, 2005).

Někteří autoři udávájí poruchu propriocepce (poruchu polohocitu) při lézi LCA

v postiženém kolenním kloubu, která přetrvává po plastice vazu, avšak velmi dobře se

upravuje tento deficit po proprioceptivní stimulaci a balančních cvičeních (Smékal,

2006).

20



2.6  Pomocné vyšetřovací metody kolenního kloubu

2.6.1  RTG vyšetření

Při všech vážnějších poraněních kolenního kloubu je provedeno RTG vyšetření

a to z předozadní a boční projekce. Pokud je podezření na poranění čéšky, je provedeno

RTG femoropatellárního skloubení z axiální projekce, když je kloub v 30° flexi (Dungl,

2005).

Na RTG snímku se hledá utržení vazu i s kostním úlomkem, osteochondrální

zlomeniny, zlomeniny hlavičky fibuly nebo Segondova zlomenina (drobná avulzní

zlmenina na okraji laterálního kondylu tibie), která je patognomická pro poranění LCA.

Dále by se měla vyloučit u pacientů s otevřenými fýzami epifyzeolýza (Dungl, 2005;

Gallo, 2011).

Dále se hledají na snímku degenerativní změny, které mohou být přítomny i po

chronickém poranění menisků (Gallo, 2011).

Při drženém RTG snímku u poraněné vazů se hodnotí rozevření kloubní štěrbiny

nebo posun hlavice tibie:

+ do 5 mm

++ do 10 mm

+++ přes 10 mm (Pokorný, 2002).

2.6.2  Magnetická rezonance

Na snímcích z magnetické rezonance se mohou ukázat poškození měkkých tkání

a nikrokloubních struktur. Toto vyšetření bývá preferováno před artroskopickým, neboť

není invazivní a používá se u pacientů, kteří jsou kontraindikováni k artroskopickému

vyšetření. K určení poranění zkřížených vazů však není nutná, její přínos je v určení

přidružených poranění (poranění menisků či kloubních ploch) (Dungl, 2005; Gallo,

2011).
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2.6.3  Artroskopické vyšetření

Artroskopie je užívána jak k diagnostice, tak léčbě. Je to miniinvazivní přístup,

který spolehlivě určí lokalizaci a stupeň poškození. Také velmi dobře určí přidružená

poranění. Akutní blokáda kloubu a nejasná diagnóza z klinických testů a RTG snímků je

kontraindikací pro artroskopii (Dungl, 2005). Naopak indikací k akutní artroskopii je

pak osteochondrální fraktura nebo blokáda kloubu, která jinak nejde odblokovat

a přítomnost úrazového hemartrosu (Gallo, 2011; Pokorný, 2002).

Při ASK operaci se pracuje v kloubu, který je naplněn infůzním roztokem. Je

nutné kloub vypláchnout od výpotku či hemartrosu, aby operacující dobře viděl

(Chaloupka, 2001).

ASK operace se provádějí v celkové nebo spinální anestezii. Po úvodu do

anestezie se zkouší stabilita kloubu. Artroskop se zavádí laterálně od dolního pólu

čéšky, nástroje mediálně od ligamentum patellae (Chaloupka, 2001).

2.6.4  Počítačová tomografie

Tato metoda není k diagnostikování léze měkkých struktur kolenního kloubu

nutná, používá se pouze při podezření na současné poranění skeletu (Gallo, 2011;

Pokorný, 2002).
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2.7  Léze předního zkříženého vazu

Vzniká násilnou vnitřní rotací bérce při konečné fázi extenčního pohybu (Dungl,

2005). Úplně nejhorší variantou pro poranění LCA, která se může objevit je kombinace

tří pohybů – vnitřní rotace a abdukce tibie a anteriorní posun tibie. Až 70% zranění

vzniká bez přímého tlaku na kolenní kloub zvnějšku (Kiapour, 2013). Část pacientů

udává v anamnéze slyšitelné prasknutí („pop“ fenomén). U ¾ pacientů se vyskytuje

hemartros v časné fázi po zranění (Dungl, 2005). Ten se nejčastěji vyskytuje právě při

poranění LCA a dále při ruptuře menisku v cévně zásobené části, chondrálních

zlomeninách a luxacích pately (Pokorný, 2002).

Deficit v neuromuskulární kontrole při dynamických pohybech je diskutován

jako primární příčina lézí předního zkříženého vazu (Kiapour, 2013).

Nejčastějším přidruženým poškozením měkkých struktur kolenního kloubu je

léze LCM (Gillquist, Messner, 1999).

Mezi subjektivní obtíže pacienta při poranění LCA patří pocit nejistoty, slabosti.

Dále opakující se příhody s podklesnutím kloubu („giving way“ fenomén) s opakujícími

se náplněmi kloubu (Dungl, 2005).

Dlouhodobou komplikací poranění LCA může být předčasný nástup gonartrózy,

zejména u těch poranění s přidruženým poškozením menisků. Osteoartróza zde může

nastoupit již za 10-15 let od traumatu a není vyjímkou i u zrekonstruovaných předních

zkřížených vazů (Kiapour, 2013). Proto by se rekonstrukce vazů a další chirurgické

zásahy, pokud jsou nezbytné neměly příliš dlouho odkládat (Kolář, 2009).

Zatímco někteří jedincii se mohou i bez rekonstrukce vazu dostat zpět na

původní výkonnostní úroveň, u některých pacientů s operací nejsou výsledky natolik

uspokojivé, aby se vrátili do dřívější formy, např. ve sportu (Kiapour, 2013).

Asi není překvapením, že ti jedinci, kteří se vrátí k plné sportovní zátěži jako

před úrazem, jsou více ohroženi dalším poraněním kolenního kloubu (Kiapour, 2013).
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2.7.1  Klinické testy při podezření na lézi LCA

Všechny tyto klinické testy se provádějí bilaterálně pro porovnání (Dungl,

2005).

Pro podezření na rupturu LCA se používá nejčastěji Lachmanův test. Dále by se

mohl použít přední zásuvkový test a pivot shift test, které ale většinou není možné

provést přes bolest, otok kloubu a spasmus okolních svalů (Dungl, 2005).

2.7.1.1  Lachmanův test

Tento test je vhodný pro vyšetření ihned po úraze (Dungl, 2005).

Pacient leží na zádech s flektovaným kolenním kloubem ve 20-30 °. Vyšetřující

obejme jednou rukou pacientovu DK těsně nad kolenem a druhou rukou zkouší posun

tibie, kterou drží co nejproximálněji z dorzální strany, ventrálním směrem. Intaktní vaz

se projeví malým posunem tibie ventrálně s konečným pevným odporem, poškozený

vaz dovolí velký posun s měkkým koncovým odporem (Dungl, 2005; Gross, 2005).

Obrázek č. 1. Lachmanuv test (Gross, 2005)
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2.7.1.2  Přední zásuvkový test

Tento test je obdobný Lachmanově testu. Kolenní kloub je ale v 90° flexi

a vyšetřující uchopí oběma rukama proximální konec tibie, přičemž lehce přisedne

špičku pacientovy DK (Dungl, 2005). Palce položí na kloubní štěrbinu shora (Gross,

2005). Poškozený vaz dovolí větší posun tibie ventrálním směrem (Dungl, 2005).

Test se provádí v neutrální rotaci bérce, ale je možné ho provést i ve vnitřní

a zevní rotaci pro otestování rotační nestability a poškození laterálních a mediálních

struktur (Pokorný, 2002). Vnitřní rotace bérce zvyšuje napětí intaktních

posterolaterálních struktur a snižuje tak stupeň přední dislokace. Zevní rotace bérce

zvyšuje napětí intaktních posteromediálních struktur a snižuje tak přední dislokace tibie

i přesto, že je přední zkřížený vaz poškozen (Gross, 2005).

Obrázek č. 2. Přední zásuvkový test (Gross, 2005)
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2.7.1.3  Pivot shift test

Výchozí polohou pacienta je leh na zádech s extendovanou testovanou DK

v kolenním i kyčelním kloubu. Vyšetřující jednou rukou uchopí pacientovu DK nad

kolenním kloubem z laterální strany a snaží se o valgotizaci kolene. Druhou rukou

uchopí chodidlo a provádí vnitřní rotaci bérce s abdukcí. Ventrální subluxaci laterálního

kondylu tibie proti femuru považujeme za pozitivitu. Vyšetřující pokračuje pasivní flexí

v kolenním kloubu. Přibližně ve 40° flexi dojde k repozici subluxovaného kondylu zpět.

Tato repozice je způsobena přesmyknutím neporušeného tractus iliotibialis přes

epicondylus lateralis femoris (Gross, 2005).

Obrázek č. 3. Pivot shift test (Gross, 2005)
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2.7.1.4  Hughston (Jerk) test

Výchozí poloha pacienta je vleže na zádech s flektovaným kolenním kloubem do

90 °. Podobným způsobem jako u pivot shift testu vyšetřující provede vnitřní rotaci tibie

a abdukci bérce a dále pokračuje extendováním DK v kolenním kloubu. Přibližně ve 25-

30° flexi dojde při lézi LCA k ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie (Gross,

2005).

Obrázek č. 4. Hughston (Jerk) test (Gross, 2005)
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Testů na poranění LCA je mnoho, uvedené byly pouze testy nejvíce používané

v klinické praxi. Dalšími testy jsou Slocum test, crossover test, Noyeův test

a Nakajimaův test (Gross, 2005).

2.7.2  Léčba

V akutní fázi poranění LCA je indikována punkce hemartrosu, kryoterapie

a následně jeho rekonstrukce. Tato rekonstrukce by se neměla provádět dříve než

6 týdnů od úrazu, neboť v této době má organismus zvýšené hojivé tendence, které by

mohly zkomplikovat pooperační rekonvalescenci díky artrofibróze (Gallo, 2011).

Konzervativní terapie totální ruptury se dnes nedoporučuje pro pozdější

chronickou nestabilitu kolenního kloubu a nejčastěji je dnes používána plastika vazu

(Smékal, 2006). Dříve se jako chirurgické řešení totální ruptury LCA používala přímá

sutura, od které se již upustilo kvůli vysokému podílu neúspěšně vyléčených (Kiapour,

2013).

Pokud se jedná o parciální rupturu vazu, kdy je zachována nejméně jeho

polovina objemu, odstraní se pouze jeho utržená část. Od druhého dne pak začíná

zvyšování svalové síly i  rozsahu pohybu, ale je nutné odlehčování operované DK. Plné

zatížení je povoleno až po 6-8 týdnech (Pokorný, 2002).

Při subtotální až totální ruptuře vazu je ruptura většinou u femorálního úponu

u LCA nebo tibiálního úponu u LCP. Ruptura může být i v průběhu vazu. Pokud je

operační řešení akutní, není pahýl vazu ještě retrahován a tak se do něj mohou založit

2 pevné Vicrylové stehy a mohou se primárně reinzerovat, přičemž stehy se provlékají

dvěmi paralelně vrtanými kanálky transkondylicky a uzlí se přes kostní můstek

(Pokorný, 2002).
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2.7.2.1  Plastika LCA

Dříve se plastika tato náhrada vazu operavala jako otevřený operační výkon,

nyní je řešena artroskopicky (Chaloupka, 2001).

K plastice LCA se dnes nejčastěji používá náhrada z ligamentum patellae –

z jeho střední třetiny, která je fixována interferenčními šrouby (Kolář, 2009; Smékal,

2006). Tyto šroubky jsou zavedeny ve femuru a tibii do kostního kanálku (Chaloupka,

2001). Také je používán štěp z m. semitendinosus a m. gracilis. Kadaverózní štěp bývá

používán v méně případech, ale výsledky jeho použití jsou slibné. Od použití umělých

materiálů se dnes již upouští, ale je indikován tam, kde již je biologický materiál

degradován, např. u starých lidí (Kolář, 2009; Pokorný, 2002).

Obrázek č. 5. BTB step (Gallo, 2011)
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Obrázek č. 6. ST step (Gallo, 2011)

Operační technika, kdy se odebírá štěp z ligamentum patellae se jmenuje „bone-

tondon-bone“ a používá se pro ni zkratky BTB. Odebrání štěpu z m. semitendinosus se

nachází pod zkratkou ST nebo ST/G (štěp také z m. gracilis) (Honová, 2013).

Nevýhodou použití štěpu z ligamentum patellae je dlouhodobá hypotonie vastů

m. quadriceps oproti stěpu z m. semitendinosus (Smékal, 2006). Dále bylo zjištěno

zkracování zbylé části ligamentum patellae po odebrání jeho štěpu ve srovnání

s odebráním štěpu z hamstringů. Důvodem je zjizvení tkáně ligamentum patellae

a ovlivnění jeho elasticity. Pokud je toto zkrácení veliké, vede to k stavu „patella baja“

a způsobuje následně bolest na přední straně kloubu (Hantes, 2007).

Pokud je šlacha z m. semitendinosus dostatečně douhá a kvalitní, není potřeba

odebírat šlachu m. gracilis. Tyto šlachy se upínají v pes anserinus tibiae, kde se odebírají

(Gallo, 2011). 

Kadaverózní štěp se používá spíše při revizních operacích. Odebírá se nejčastěji

z ligamentum patellae či Achillovy šlachy (Gallo, 2011). Použití aloplastik je spojeno

s možností, že biologicky nebude spolupracovat s příjemcem a také s přenosem

onemocnění. Finanční zátěž je pro použití aloplastiky vyšší (Kiapour, 2013; Hayashi,

2008).

Náhrada vazu se provádí artroskopickým zákrokem technikou „bone-ligament-

bone“ dle Brücknera. Štěp se bere z ligamentum patellae (cca 9 mm široký pruh)

s kostními bločky z apexu pately a tuberositas tibie (Pokorný, 2002; Chaloupka, 2001).

Řez probíhá vertikálně a je dlouhý asi 5-6 cm (Hantes, 2007). Z mediální strany tibie se
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navrtá kanálek do kloubní dutiny a jím se navrtá další tunel v laterálním kondylu

femuru, do nichž se zavede připravený štěp s kostními bločky. Tyto bločky se zahojí do

6-8 týdnů (Chaloupka, 2001).

Obrázek č. 7. Znázornení rekonstrukce LCA a LCP (Hayashi, 2008)

Štěp, který se odebírá z m. semitendinosus je cca 30 cm dlouhý, ale zpracuje se

do délky 7-8 cm (Chaloupka, 2001).

Jak autoštěpy, tak kadaverózní štěpy jsou ukotveny do kosti (femuru a tibie)

šrouby, které mohou být i vstřebatelné i nevstřebatelné (Gallo, 2011).

V posledních 10 letech byla snaha o rekonstrukci vazu, která by co nejlépe

odpovídala anatomickým poměrům kolenního kloubu. Jedná se o „double-bundle“

plastiky na rozdíl od „jednoduchých“. Nicméně se těmito typy rekonstrukce zatím

nepodařilo prokázat zlepšení pro pozdější nástup osteoartrózy (Kiapour, 2013).

Při náhradách vazů je bezpodmínečně nutné respektovat původní místa jejich

úponů, jinak je velmi vysoké riziko selhání operačního výkonu (Bartoníček, Heřt,

2004).

S rekonstrukcemi vazů je spojeno také ošetření přidružených poranění na

měkkých strukturách kolene (Pokorný, 2002).

Po ASK operaci se většinou zavede Redonův dren (Chaloupka, 2001).

31



2.8  Léze zadního zkříženého vazu

Větší poranění tohoto vazu bývají často kombinovaná s poranění dalších

posterolaterálních struktur kolenního kloubu. To je pravděpodobně také důvod, proč

izolovaná rekonstrukce LCP je méně úspěšná než izolovaná rekontrukce LCA (Dungl,

2005).

2.8.1  Klinické testy při podezření na lézi LCP

Klinickým testem ozřejmujícím poranění LCP je zadní záskuvkový test (Dungl,

2005).

Všechny tyto klinické testy se provádějí bilaterálně pro porovnání (Dungl,

2005).

2.8.1.1  Zadní zásuvkový test

Při tomto testu je poloha pacienta a vyšetřujícího obdobná jako při předním

zásuvkovém testu, ale vyšetřující provádí dorzální posun tibie (Gross, 2005).

Při obou zásuvkových testech, zejména u zadního zásuvkového testu, je velmi

důležité posouzení výchozí pozice testovaného kloubu. Při lézi zadního zkříženého vazu

dojde díky poloze kloubu, váze bérce, relaxaci svalstva a gravitaci k dorzální subluxaci

tibie a následný přední zásuvkový test je falešně pozitivní, neboť posun dopředu je

pouze zpětnou fází zadního zásuvkového příznaku (Gross, 2005). Vyloučit tuto záměnu

můžeme aspekcí kolenního kloubu, jeho reliéfu a obrysu zboku v porovnání s druhou

stranou, kdy při lézi zadního zkříženého vazu je tibie „zapadlá“ dorzálně. Také při

lehkém posunu tibie ventrálně „zapadne“ opět zpět (Gross, 2005; Gallo, 2011).
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Obrázek č. 8. Zadní zásuvkový test (Gross, 2005)

2.8.1.2  „Obrácený“ Lachmanův test

Test se provádí vleže ne břiše. Femur je fixován a provádí se dorzální posun tibie

(Gross, 2005).

Obrázek č. 9. "Obrácený" Lachmanuv test (Gross, 2005)

2.8.2  Léčba lézí LCP

Izolované poranění tohoto vazu je vyjímečné. Jeho léčba se řeší stejnými

postupy jako u léze LCA – stejnými štěpy i technikami (Gallo, 2011; Chaloupka, 2001).
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2.9  Léze postranních vazů

Při poranění LCL může být poškozen n. peroneus (Pokorný, 2002).

2.9.1  Klinické testy při podezření na lézi postranních vazů

Všechny tyto klinické testy se provádějí bilaterálně pro porovnání (Dungl,

2005).

2.9.1.1  Abdukční a addukční test

Postranní vazy se vyšetřují abdukčním a addukčním testem, při kterém je

kolenní kloub v 20-30° flexi. Při distenzi vazu pacient udává při testu bolestivost, ale

vyšetřující nepozoruje zvětšený pohyb. Při parciální ruptuře je již zvětšený rozsah

pohybu (v porovnání s nepostiženou stranou, ale je přítomen pevný tvrdý konec

pohybu). Při totální ruptuře vazu tento tvrdý konečný odpor chybí. Pokud je tento test

pozitivní i při plné extenzi kolenního kloubu, svědčí to pro poranění jednoho

z postranních vazů a jednoho či obou vazů zkřížených (Dungl, 2005). 

Pokud je tento test pozitivní do abdukce i v plné extenzi, je postižen postranní

vaz společně s LCA (Gross, 2005).

Obrázek č. 10. Abdukční test (Gross, 2005)
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Obrázek č. 11. Addukční test (Gross, 2005)

2.9.2  Léčba lézí postranních vazů

Distenze a parciální ruptura postranních vazů je léčena konzervativně

a zachovávají se obecné postupy při léčené vazů. I totální ruptura se zde řeší

konzervativní cestou s ortézou po dobu 6 týdnů. Po ústupu akutní bolesti je fixní ortéza

vyměněna za ortézu s limitovaným pohybem (Pokorný, 2002). V literatuře se také

uvádí, pokud se jedná o totální rupturu, revize vazu a jeho sutura s následnou faxací

v rigidní ortéze po dobu 4-6 týdnů (Gallo, 2011).

Za předpokladu dobré dynamické stabilizace je prognóza izolovaného postižení

postranního vazu příznivá. Pokud je ale léze nedostatečně ošetřena, může dojít

k chronické insuficienci, kde pak přichází na řadu operační řešení. Pokud se stabilita

projevuje pouze při sportovním výkonu, lze ještě uvažovat o vhodné ortéze (Pokorný,

2002).

Při operačním řešení léze LCM se vypne vaz s kostěným bločkem a umístí se

proximálně na femuru. Izolovaní léze LCL se příliš nevyskytuje a pokud ano, nemá

výrazný klinický dopad (Pokorný, 2002).
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2.10  Léze menisků

Léze mediálního menisku bývá 5-8x častější než léze laterálního s tím, že

nejvíce bývá postižen jeho zadní roh a působí postiženému také větší obtíže. Vyskytuje

se častěji u mužů. Výskyt akutního poranění menisků je nejčastější mezi 20.-30. rokem

věku a je spojen ve většině případů s traumatem. V pozdějším období je poškození

menisků spíše degenerativní a od toho je také odvozeno jejich rozdělení na traumatické

a degenerativní (Kolář, 2009). Čerstvě po vzniku léze následuje bolestivost, otok

a nemožnost zátěže (Gallo, 2011). 

Poranění menisků se často vyskytuje jako přidružený problém při poškozeních

vazivového aparátu nebo také díky chronické nestabilitě. Mechanismus vzniku léze je

při nepřiměřené rotaci bérce u zatížené DK. U pacientů s degenerativními změnami

může léze menisku nastat i při běžnějších denních činnostech (např. dřepu) (Dungl,

2005).

U mladších lidí se ve většině případů meniskus přetrhne podélně a pokud je tato

léze v prokrvené části menisku, tak se může zhojit. U starších pacientů je trhlina na

menisku většinou laloková nebo horizontální (Kolář, 2009).

Léze menisku může zapříčinit i blokádu kolenního kloubu. Další přidruženou

komplikací může být výpotek v kloubu a poškození chrupavky poškozeným meniskem

(Kolář, 2009).

U léze menisku pacient pociťuje bolest při chůzi po nerovném terénu, resp. při

náhlých rotacích na zatížené DK. Pacient často uvádí pocit nejistoty a může být

přítomno přeskakování v kloubu. Klid a imobilizace přinášejí pacientovi úlevu (Kolář,

2009).

Palpační bolestivost je v průběhu příslušné kloubní štěrbiny (Kolář, 2009).
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2.10.1  Klinické testy při podezření na lézi menisků

Vyšetřovacích manévrů je hodně, bohužel žádný z nich nepodává spolehlivý

nález (Kolář, 2009).

2.10.1.1  McMurrayův test

Tento test je cílený na zjištění poškození zadních rohů menisků, ať už

mediálního nebo laterálního. Výchozí polohou pacienta je leh na zádech, přičemž

vyšetřující stojí u testované strany. Jednou rukou uchopí distální část bérce a provede

maximální flexi v kolenním kloubu. Druhou ruku přiloží na kolenní kloub tak, aby palec

a ukazovák byly v kloubní stěrbině. Nejdříve vyšetřující provede pasivně zevní rotaci

bérce se současnou abdukcí (valgotizaci kolenního kloubu) pro otestování mediálního

menisku a poté vnitřní rotaci s addukcí (varotizaci) pro otestování laterálního menisku.

Za pozitivní test se považuje bolestivé lupnutí, které je zároveň hmatné v kloubní

štěrbině (Gross, 2005).

Pohyby, které se při testu s tibií provádějí, vyšetřující také testuje se současnou

zvětšující se extenzí v kolenním kloubu. Tím otestuje jednotlivé části menisku (Gross,

2005).
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Obrázek č. 12. McMurrayuv test (Gross, 2005)
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2.10.1.2  Bounce home test

Pacient leží na zádech. Testovací manévr je jednoduchý. Vyšetřující provede

pasivně maximální flexi, po které následuje úplná pasivní extenze. Test ukazuje na

přítomnost blokování kolene v extenzi (jehož příčinou může být poranění menisku).

Prakticky se za pozitivní test považuje nemožnost úplného protažení DK (Gross, 2005).

2.10.1.3  Apleyův test

Tento test se používá, pokud pacient lokalizuje bolest do oblasti kloubní stěrbiny

(ať už mediální nebo laterální) a rozliší se jím, zda bolest způsobují poškozené menisky

nebo postranní vazy (Gross, 2005).

Pacient leží na břiše. Vyšetřující stojí na testované straně a pasivně převede

pacientovu DK do 90° flexe v kolenním kloubu, přičemž zafixuje stehno rukou či

přikleknutím svojí DK. Vyšetřující provede první fázi testu – kompresi v ose bérce

a rotuje v této poloze bérec do vnitřní i zevní rotace. Pokud pacient udává bolest při této

fázi testu, svědčí to pro lézi menisků. Druhou fází je distrakce kolenního kloubu v ose

bérce, opět se zevní i vnitřní rotací a bolestivost této fáze ukazuje na poranění vazů

(Gross, 2005).

Obrázek č. 13. Apleyuv test (Gross, 2005)
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2.10.1.4  Modifikovaný Helfetův test

Jak bylo popsáno výše – při extenzi kolenního kloubu dochází k závěrečné zevní

rotaci tibie. Poškození menisků, zkříženého vazu či dysfunkce m. qudriceps femoris

způsobuje nepřítomnost této rotace (Gross, 2005).

Při 90° flexi v kolenním kloubu je střed pately a tuberositas tibiae v jedné linii

v sagitální rovině a při extenzi se tuberositas tibiae posouvá laterálně. Jednu linii tedy

v extenzi tvoří laterální kraj pately a  tuberositas tibiae (Gross, 2005).

2.10.1.5  Childressův příznak

Jedná se o jednoduchý test – chůze v podřepu. Pokud pacient tuto chůzi

nezvládne, udává bolest či lupnutí v kloubu, jedná se pravděpodobně o poškození

menisků (Gross, 2005).

2.10.1.6  Losee disco test

Při tomto testu pacient stojí pouze na testované noze v flexi 10-20 °. V této

pozici se pacient rotuje vpravo a vlevo. Bolestivost při rotaci mediálně ukazuje na

poškození mediálního menisku, obdobně je to laterálně (Magee, 1997).

Obrázek č. 14. Losee disco test (Magee, 1997)
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2.10.2  Léčba při lézích menisků

Operační řešení menisků bývá provedeno také artroskopicky. Trhliny

v meniscích jsou ošetřeny suturou (stehem či kotvičkou z umělé hmoty) (Chaloupka,

2001; Pokorný, 2002). Používají se různé techniky – in-out, out-in, all-inside. Používají

se i vstřebatelné kotvičky. Zde je plná zátěž možná až po 3 měsících (Pokorný, 2002).

Pokud není možné poškozený meniskus ošetřit suturou, používá se parciální

menisektomie. Výhodou tohoto postupu je možnost časné rehabilitace a plného zatížení,

nevýhodou na druhé straně je vyšší možnost nástupu poúrazové osteoartrózy (Pokorný,

2002).

Za předpokladu včasného zákroku před nástupem rozvoje degenerativních změn

je tady prognóza příznivá (Pokorný, 2002).

2.11  Vyšetření femoropatelárního kloubu a kloubního výpotku

2.11.1  Klinické testy při podezření na lézi femoropatelárního kloubu

2.11.1.1  Apprehension test

Tento test se také nazývá test obavy nebo Fairbankův test (Gross, 2005).

Výchozí polohou pacienta je leh na zádech s kolenem zapolohovaným do 30°

flexe. Vyšetřující jemně zatlačí na patelu a pokusí se ji posunout lehce laterálně. Pacient

s opakovanými luxacemi či dislokacemi pately se bude bránit posunutí čéšky laterálně –

buď vyslovením pocitu strachu z manévru či náhlou kontrakcí m. quadriceps femoris

(Gross, 2005).
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2.11.1.2  Vyšetření plicae alares

Někteří jedinci mají silně vyvinuté synoviální ztluštění a ve femoropatelárním

skloubení mohou být stlačena, což může způsobovat bolest (Gross, 2005).

Pacient při vyšetření leží na zádech s extendovanými DKK a relaxovanými

svaly. Vyšetřující jednou rukou stlačuje patelu mediálně a prsty druhé ruky „přebrnkne“

mediální času na okraji pately. Obdobným způsobem se testuje laterální řasa (Gross,

2005).

2.11.1.3  Waldronův test

Waldronův test se používá k vyšetření femoropatelární artrózy. Test je

jednoduchý – pacient provádí pomalé hluboké dřepy. Vyšetřující palpuje krepitace na

kolenních kloubech z ventrální strany. Test se považuje za pozitivní, pokud pacient

udává bolest a současně je přítomna krepitace (Gross, 2005).

2.11.2  Vyšetření kloubního výpotku

2.11.2.1  Wipe test

Tento test se používá ke zjištění malého množství výpotku v kolenním kloubu

(Gross, 2005).

Při testu leží pacient na zádech s extendovanými DKK. Vyšetřující manévr je

komprese recessus suprapatellaris se současnou kompresí v oblasti Hoffova tělesa

najdříve z laterální a poté z mediální strany. Při pozitivním testu se vyklene kloubní

pouzdro na kontralaterální straně ligamentum patellae (Gross, 2005).
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2.11.2.2  Ballottement pately

Pokud má vyšetřující podezření na větší množství kloubního výpotku v kloubu,

použije se tento test (Gross, 2005).

Vyšetřující dlaní jedné ruky provede kompresi shora dolů oblast recessus

suprapatellaris a tím vytlačí výpotek pod patelu. Patela se tím zvedne (Gross, 2005).

Také může vyšetřující zatlačit přímo na patelu, po čemž se kloubní výpotek

dostane laterálně i mediálně od pately. Když vyšetřující uvolní kompresi pately, výpotek

se dostane zpět pod ní a způsobí její zvednutí (Gross, 2005).

Obrázek č. 14. Vysetření kloubního výpotku (Gross, 2005)

2.12  Blokáda

Příčinou zablokovaného kloubu po úrazu může být interpozice poškozeného

menisku, části přetrženého LCA nebo odlomená chrupavka. Takto zablokovaný kloub je

kontraindikován k fixaci a je nutné ho odblokovat. Pokud není možné kloub odblokovat

a není stanovena jasná diagnóza je tento stav indikován akutně k artroskopii (Dungl,

2005).
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2.13  Kombinovaná poranění

Varovný fakt je ten, že až v 70% případech ruptury LCA je přidruženo také

ruptura menisků či léze postranních vazů (Gillquist, Messner, 1999).

2.13.1  Léčba kombinovaných poranění

U kombinovaných poranění LCA a LCL se nejdříve řeší poranění LCL a to tak,

že kolenní kloub fixován v ortéze. Poté se přistupuje k léčení LCA. Málokdy bývá toto

kombinované poranění řešeno okamžitě chirurgicky. Neděje se tak z důvodu možného

pooperačního omezení pohyblivosti. Pokud jsou ovšem poškozeny posterolaterální

struktury, doporučuje se operační řešení okamžité – rekonstrukce LCA a primární sutura

nebo rekonstrukce posterolaterálního komplexu (Dungl, 2005).

Kombinované léze LCA a MCL  bývají také nejdříve léčena konzervativní

cestou (Dungl, 2005).

Při kombinovaných poraněních, kdy jsou poškozeny postranní vazy, vazy

zkřížené i menisky se nejprve ošetří postranní vazy společně s ošetřením menisků

a utržených konců zkřížených vazů. Po návratu plné hybnosti a posílení svalstva je

naplánována další ASK operace, kdy jsou zrekonstruovány postranní vazy (Gallo,

2011).

Prognóza u kombinovaných poranění je nejistá z hlediska velmi časného nástupu

osteoartrózy v operovaném kloubu. Izolovaná rutura menisku (byť s následnou

opravou) nebo částečná či totální ruptura LCA bez dalších přidružených lézí kolenního

kloubu zvyšuje riziko předčasného nástupu gonartrózy až 10x (vyskytuje se tedy u 15-

20% pacientů). Při menisektomii je předčasný nástup gonartrózy přítomen 30-40%

operovaných a u totální ruptury LCA s kombinovaných poraněním dalších tkání je to až

u 50-70% (Gillquist, Messner, 1999).

Při současném operačním řešení ruptury obou vazů zkřížených bylo prokázáno

zlepšení stability kloubu, ale bylo přítomno omezení pohybu. Po 2 letech od operačního

řešení u některých pacientů byla snížená extenze kolene (maximálně však do 5 °) a do

flexe kolene (průměrně cca 15 °) (Hayashi, 2008).
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2.14  Rehabilitace po operacích LCA

2.14.1  1. fáze – předoperační

Cíle: akutně eliminace otoku, redukce bolesti, udržení či obnovení plného

rozsahu, pohybu v kloubu, obnovení normálního chůzového mechanismu (Kolář, 2009).

Do této fáze patří jak ošetření měkkých tkání ihned po úraze, tak vlastní příprava

na operaci (Kolář, 2009).

Po odeznění akutní fáze se zaměřujeme na obnovu normálního chůzového

mechanismu, ovšem s odlehčením a ve většině případů s ortézou. Ortézu je možné

odložit při aktivním cvičení, kdy se snažíme o zachování svalové kondice. Berle se

odkládají, jakmile pacient zvládá chůzi bez obtíží. Při rehabilitaci se snažíme

o stabilizaci postiženého kolenního kloubu. Silový trénink se zahajuje pouze v případě,

kdy je pacient subjektivně plně stabilní (Kolář, 2009).

Uvádí se, že týden nečinnosti stehenních svalů znamená pro sportovce úbytek

svalové hmoty, který odpovídá cca 2 měsícům tréninku. Znamená to začít byť jen

s izometrickým cvičením i v sádrové fixaci či ortéze (Pilný, 2007).

Postupujeme od tréninku stabilizační funkce svalu k jeho dynamické funkci. To

je obecné pravidlo, které platí i v pooperačních fázích (Smékal, 2006).

Rekonstrukční výkon není indikován ihned, ale doporučuje se jej provést

nejméně po 3 měsících po traumatu. Důvodem je neúplné zhojení měkkých struktur

kloubu a pozdější komplikace jako časté a velké otoky kloubu, zhoršená hybnost kloubu

po delší dobu, snížená kokontrakce m. quadriceps femoris a tím prodloužená doba

rekonvalescence. Výhodou takového odkladu je také možnost v pooperačním období

navázat na pacientovy dovednosti z tohoto období (Kolář, 2009, Smékal, 2006).

Vlastní příprava na operaci zahrnuje výše zmíněné a přidává se informovanost

pacienta o operačních a rehabilitačních postupech, které budou následovat. Informace

tohoto typu podané pacientovi jsou důležité pro jeho psychický stav (Kolář, 2009).
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2.14.2  2. fáze – časně pooperační (0. - 2. týden po operaci)

Cíle: udržení plné extenze, snížení otoku, redukce bolesti, prevence TEN,

uvolnění měkkých tkání v okolí kolenního kloubu (péče o jizvu), udržení aktivity

m. quadriceps femoris, 90° flexe kolenního kloubu (Kolář, 2009).

Z hlediska efektivity terapie je toto období zcela zásadní. Pro snížení bolesti

a otoku se elevuje operovaná DK a přikládá se ledový obklad. Chůze je povolena za

odlehčení operované DK pomocí berlí a dále se používá krátká kolenní ortéza, která

dovoluje pohyb v kolenním kloubu v rozsazích: S 0 – 30 – 60 (Kolář, 2009).

Pouze 1. den se polohuje kolenní kloub do semiflexe, ale hned poté je nutno

polohovat tak, aby došlo k obnovení úplné extenze. Doba, do které by pacient měl

dosáhnout plné extenzi se liší a pohybuje v rozmezí 1-6 týdnů (Smékal, 2006).

Druhý den pacient cvičí začíná s izometrickými cvičeními (Pokorný, 2002).

Izometrie m. quadriceps je nezastupitelná pro svoji funkci pumpy, neboť stlačuje

recessus suprapatellaris a přispívá tak k odtoku výpotku v kloubu (Honová, 2013).

Již od 2. dne začíná pacient s nácvikem chůze o 2 FH s takovým zatížením

operované DK, která nevyvolává bolest (Smékal, 2006).

Vlastní terapie v této fázi zamezuje vzniku sekundárních škod na vazivovém

aparátu. Zaměřujeme se na mobilizaci pately, uvolňování měkkých tkání v okolí kloubu,

lymfodrenáž, izometrie m. quadriceps femoris. Jako doplňková léčba po vyndání drenů

se může aplikovat motodlaha (Kolář, 2009).

Izometrie m. quadriceps femoris je nejvýhodnější cvičit v 15° flexi v uzavřeném

kinetickém řetězci – v této pozici mají vasty největší stabilizační vliv na patelu

a nedochází v této poloze k protažení štěpu (Smékal, 2006). Přílišná kontrakce

m. quadriceps by mohla způsobit „vytažení“ štěpu (Chaloupka, 2001).

Konstituční hypermobilita je kontraindikací k izometrii m. quadriceps v nulové

pozici kolenního kloubu. V této pozici totiž dochází k nadměrnému napínání štěpu

a jeho uvolňování, což má negativní dopad na stabilitu kolenního kloubu. Důvodem

tohoto napínání štěpu je anteriorní posun tibie při izometrické kontrakci quadricepsu

v otevřeném kinematickém řetězci (Smékal, 2006).

V této fázi můžeme začít používat techniku PNF. Doporučuje se technika

rytmické stabilizace či  stabilizačního zvratu (Smékal, 2006).
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Po vyndání stehů začíná důkladná péče o jizvu (Smékal, 2006).

Na začátku této fáze a v průběhu této i dalších fází pacienta instruujeme

o autoterapii (Kolář, 2009).

2.14.3  3. fáze – pooperační fáze (3. - 5. týden)

Cíle: uvolnění měkkých tkání v okolí kolenního kloubu, eliminace otoku, další

zvýšení rozsahu pohybu, korekce chůzového mechanismu (Kolář, 2009).

V tomto období nadále zvyšujeme rozsah pohybů v kolenním kloubu a po

dosažení 100-110° flekčního pohybu je pacientovi povolena jízda na stacionárním

ergometru zpočátku s menší zátěží (0,5-1 W/kg) s kadencí 80-90 ot./min. Dle odezvy

pacienta volíme dobu zátěže a počet intervalů, ale zpravidla se volí 10-15 minut s 2-

3 desetiminutovými intervaly (Kolář, 2009).

Pokud rekonvalescence probíhá bez obtíží je v polovině této fáze pacientovi

povolena plná zátěž. Někteří autoři povolují plnou zátěž již na konci 2. týdne a různí se

i pokud v tom, zda byl štěp odebrán z ligamentum patellae či m. semitendinosus

(Smékal, 2006).

Klade se důraz na mobilizaci drobných kloubů nohy a zvýšení propriocepce

(doma pacient našlapuje na akupresurní podložku). Ze sensomotorické stimulace je

vhodné provádět nácvik kroku (Smékal, 2006).

Pokračuje se s cvičením v uzavřeném kinetickém řetězci. Uzavřený řetězec

zaručuje nižší tah na pasivní vazivové struktury operovaného kloubu, lepší ko-kontrakci

flexorů a extensorů a lepší stabilizaci kloubu. Konečný výsledek cvičení v uzavřených

kinetických řetězcích je lepší funkční práce kloubu. Doporučením pro cvičení

v uzavřených řetězcích je cvičit v rozsahu do S 0 – 0 – 60, kdy není přílišný tah na LCA

a nejsou stlačeny struktury ve femoropatelárním skloubení (Smékal, 2006).

S cvičením v otevřených řetězcích se začíná pozvolna a doporučuje se

pohybovat v rozsahu od 40° flexe do maximální možné flexe. Cvičení v menších

flekčních rozsazích mohou vyvolávat bolest, kterou je třeba respektovat (Smékal, 2006).
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Stále je možné používat techniku PNF, nyní je doporučeno provádět techniku

dynamického zvratu a techniku kombinace izotonických pohybů (Smékal, 2006). Pro

zapojení mediálního vastu je nejvýhodnější použít I. diagonálu s extenzí kolene.

Necvičíme přes bolest (Holubářová, Pavlů, 2007).

Ke konci této fáze je snaha mít rozsah pohybu S 0 – 0 – 120 (Honová, 2013).

2.14.4  4. fáze (6. - 8. týden)

V této by již pacient měl zvládat koordinační cvičení na nestabilních plošinách.

Sportovně zdatným jedincům při nekomplikované rekonvalescenci je povolen běh na

měkkém povrchu bez akcelerace či změn směru. Až nyní jsou povolena silová cvičení

v uzavřeném řetězci, ovšem pouze do objevení bolesti, otoku či zhoršené koordinace

(Kolář, 2009). Toto je poslední fáze, která je pod dohledem ambulantního

fyzioterapeuta, pokud je průběh úzdravy bez komplikací (Kolář, 2009).

Na konci této fáze by rozsah pohybu měl být 120 ° do flexe (Smékal, 2006).

2.14.5  5. fáze (od konce 8. týdne)

Je prokázáno, že u pacientů po LCA je snížená multimodální aferentace

z operované DK, avšak toto snížení je lokalizované i na kontralaterální straně a proto se

v dlouhodobějším horizontu musíme zaměřit i na neoperovanou DK (Smékal, 2006).

Začíná se používat plyometrický trénink, což je střídání excentrické

a koncentrické svalové kontrakce (Smékal, 2006).

Stejně jako je možné použít rotoped, je možné i využítí stepperu pro posílení

oslabených svalů DKK. Mezi rotopedem a stepperem nebyl prokázán významný rozdíl

ve velikosti svalové síly velkých svalů DKK po 12 týdnech po operaci (Smékal, 2006).

Pacient by měl být z ambulantní péče propuštěn plně instruován o dalších

opatřeních týkajících se operovaného kloubu. Je nutná dostatečná regenerace po

sportovních výkonech u sportovců i po náročnějších aktivitách u nesportující populace.

Je obzvláště nutné eliminovat vznik svalových dysbalancí (Kolář, 2009).
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Těžší práce a intenzivnější sport je pacientovi doporučen individuálně dle jeho

stavu cca po 4-9 měsících od operace (Dungl, 2005). Při sportovnám zatížení je ortéza

kolenního kloubu doporučována až do 1 roku po operaci (Smékal, 2006).

U pacientů, kteří podstoupili plastiku vazu z ligamentum patellae je i po

6 měsících menší svalová síla extensorů kolenního kloubu než u pacientů po odebrání

štěpu z hamstringů. Tento rozdíl se vyrovnává přibližně po roce od operace. Přesto

u obou štěpů zůstává v některých případech po roce snížená síla extensorů a flexorů

kolenního kloubu ve srovnání s neoperovanou stranou (Smékal, 2006).

U pacientů po odebrání stěpu z m. semitendinosus a zvláště m. gracilis byla ještě

po roce přítomna snížená schopnost provést vnitřní rotaci v kolenním kloubu (Smékal,

2006).
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2.15  Vybrané techniky používané u pacientů po lézi LCA

2.15.1  Propriceptivní nervosvalová facilitace

PNF je technika, které dal neurofyziologické základy Kabat a kterou prakticky

rozpracovaly Margaret Knott a Dorothy E. Voss (Holubářová, Pavlů, 2007).

Je to facilitační technika, při které dochází k aktivaci maximálního počtu

motorických jednotek. V této technice jsou vykonávané pohyby uspořádané v několika

rovinách – mají diagonální a spirální průběh (tedy v pohybu je vždy přítomna rotace

a pohyb jde společně s flexí či extenzí přes osu těla do abdukce či addukce). Nácvik

pohybů je rozdělen na pohyby HKK, DKK, hlavy a krku, lopatky, pánve, dolní a horní

části trupu (Holubářová, Pavlů, 2007, Pavlů, 2002).

Mezi facilitační mechanismy techniky patří:

• maximální protažení svalu ve výchozí pozici

• maximální odpor (kterého je pacient schopný), při čemž dochází k iradiaci ze

silných svalů do svalů vzdálenějších

• úchop (terapeut klade odpor přesně nad svaly, které pohyb provádějí)

• trakce kloubu, která usnadňuje pohyb flexorů a komprese, která facilituje

extensorovou skupinu

• povely, které terapeut volí během celé jednotky stejné (Haladová, 2004, Pavlů,

2002).

2.15.2  Sensomotorická stimulace

SMS je metoda, která se věnuje funkčním poruchám hybnosti vzniklých na

podkladě inhibice, jež se snaží obnovit či zlepšit. SMS používá stimulace aferentních

systémů za účelem facilitace motorických drah a center (Haladová, 2004).

Každý úraz kloubu vede ke změně propriocepce, která vede ke svalové

inkoordinaci. Tím vzniká instabilita kloubu (Haladová, 2004).
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Technika vychází ze znalostí o 2 stupních motorického učení. Motorická kůra se

výrazně podílí na učení nových pohybů (což je prvním stupněm motorického učení)

a neustálým opakováním a zafixováním pohybu se jeho řízení přesouvá do podkorových

center (Haladová, 2004).

Tím se dosáhne facilitace proprioceptivních systémů a dosáhne se jejich

zautomatizování (Haladová, 2004).

2.15.3  Plyometrická cvičení

Jedná se o cvičení, kdy je excentrická kontrakce rychle vystřídána koncentrickou

kontrakcí. Příkladem je seskok ze stupínku a okamžitý výskok zpět (Mayer, Smékal,

2004).

2.15.4  Inerciální (inerční) cvičení

Při tomto cvičení se uplatňuje jak koncentrická tak excentrická kontrakce, ale za

předpokladu co největšího odlehčení zevního odporu. Dokonalého inerčního prostředí

by šlo dosáhnout pouze v beztížném stavu. Pro potřeby rehabilitace se využívají různé

druhy závěsů a vodičů (Mayer, Smékal, 2004).

2.15.5  Izokinetické cvičení

Toto cvičení slouží zejména pro zvyšování síly. Používá se fakt, že při úhlové

rychlosti kolem 60 °/s se trénuje především svalová síly a při vyšších rychlostech se

trénuje výdrž. Maximální síly je však dosaženo pouze ve velmi krátkém časovém

období a pomocí zevního přístroje je toto období prodlužováno (Mayer, Smékal, 2004).
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Dobrým cvičením se stává pak jízda ve stoji v dopravních prostředcích

(samozřejmě za předpokladu nepřítomnosti nehody) (Mayer, Smékal, 2004).

2.15.6  Cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích

Dříve se rehabilitace po plastice LCA zaměřovala na cvičení v uzavřených

kinetických řetězcích, které nevedlo k větším tahům na štěp. Nynější studie ukazují že

se mohou používat i cvičení v otevřených kinetických řetězcích mnohem dříve.

Kombinace cvičení v uzavřených i otevřených kinetických řetězcích může dokonce

urychlit dobu rekonvalescence (Mikkelsen, Werner, Eriksson, 2000).

Cvičení v otevřených kinetických řetězcích u ST plastiky předního zkříženého

vazu, které bylo započato příliš brzo, může vést k zvýšenému anteriornímu posunu tibie.

U plastiky ACL technikou BTB nevedlo toto cvičení k rozdílným výsledkům i přesto, že

bylo započato dříve (Heijne, Werner, 2006).
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2.16  Fyzikální terapie

2.16.1  Předoperační fáze

• kryoterapie (redukce otoku a bolesti)

• kombinace DD proudů CP a LP v transregionální aplikaci kumulující trofotropní

a antiedematózní účinek CP s analgetickým účinkem LP proudů

• v pozdější fázi vakuum-kompresivní terapie s fosfírováním přetlakové fáze

a elektrogymnastiky mm. vastii (Smékal, 2006).

2.16.2  Časná pooperační fáze

• prostředky pro stimulaci m. quadriceps femoris, biostimulační fototerapii na

jizvy a již zmíněnou kryoterapii (Kolář, 2009)

• diadynamické – LP proudy a středofrekvenční proudy s analgetickým

nastavenám parametrů (Smékal, 2006).

2.16.3  Pozdější pooperační fáze

• hydroterapie – vířivá koupel a cvičení v bazénu s teplou vodou (36 – 37 °C)

(Kolář, 2009).

53



3  Speciální část

3.1  Metodika práce

Tato bakalářská práce vznikla během souvislé praxe v Ústřední vojenské

nemocnici v Praze v termínu od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Speciální část je kazuistika

fyzioterapeutické péče o pacienta s plastikou předního a zadního zkříženého vazu. Na

lůžkové části ORFM jsem společně s vedoucím práce a supervizorem vybrala pacienta

po plastice předního a zadního zkříženého vazu k bakalářské práci. První terapeutická

jednotka byla provedena 21. 1. 2014. Pacient byl na oddělení hospitalizován

k intenzivní rehabilitaci do 31. 1. 2014, přičemž poslední terapeutická jednotka byla

provedena 30. 1. 2014. Výstupní kineziologický rozbor byl proveden 31. 1. 2014.

Terapeutické jednotky trvaly přibližně 45-60 minut. Terapii pacient podstoupil vždy

v dopoledních hodinách, kde jsem jednotku prováděla já za současné supervize

přiděleného fyzioterapeuta a v odpoledních hodinách pouze fyzioterapeut. Obsah terapií

se však shodoval. Doplňkovým programem pro pacienta byla motodlaha 2x denně,

kterou později vystřídal rotoped.

Projekt práce byl schválen etickou komisí FTVS Univerzity Karlovy (Příloha

č. 1), informovaný souhlas pacienta je uložen u autora bakalářské práce. Návrh

informovaného souhlasu je přiložen (Příloha č. 2).
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3.1.1  Provedená vyšetření

Stoj aspekcí, stoj na 2 vahách, dynamické vyšetření stoje, modifikace stoje,

Rhombergova zkouška, Trendelenburgova zkouška, chůze aspekcí, modifikace chůze,

vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy, vyšetření typu dýchání

a dechové vlny, antropometrické měření délek a obvodů DKK, vyšetření rozsahu

pohyblivosti kloubní, vyšetření distancí na páteři (Haladová, Nechvátalová, 2005),

zkoušky hypermobility (Lewit, 2003), vyšetření hypermobility, vyšetření zkrácených

svalů dle Jandy, vyšetření svalové síly svalů DKK dle Jandy (Janda, 2004),

neurologické vyšetření – reflexy, povrchové i hluboké čití, Lassègueova zkouška

a obrácená Lassègueova zkouška, taxe DKK (Pfeiffer, 2007), vyšetření reflexních změn

dle Lewita, vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003), vyšetření stability kolene

pomocí speciálních testů (Kolář, 2009, Gross, 2005),

3.1.2  Použité techniky

PNF dle Kabata (Holubářová, Pavlů, 2007), TMT dle Lewita (Lewit, 2003),

míčkování dle Jebavé, PIR dle Lewita, PIR s následným protažením dle Lewita,

mobilizační techniky dle Lewita (Lewit, 2003) a Rychlíkové (Rychlíková, 2002),

aktivní a pasivní pohyby, SMS dle Jandy a Vávrové (Haladová, 2004), nácvik

rovnovážných funkcí a cvičení na posílení a koaktivaci svalů DKK (Dobeš, Dobešová,

1996), cvičení s Thera-Bandem, cvičení s overbalem, posilovací cvičení (Kabelíková,

Vávrová, 1997)

3.1.3  Použité pomůcky k vyšetření a terapii

Lehátko, prostěradlo, krejčovský metr, neurologické kladívko, dvouramenný

goniometr, dvě váhy, míčky na míčkování, theraband, overball, kulová a válcová úseč,

posturomed, gymball, čočka, nášlapný had a BOSU.
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3.2. Anamnéza

• Vyšetřovaná osoba: L.Č., muž

• Ročník: 1962

• Diagnóza: S831 Dislokace kolena (ruptura LCA, LCP, LCL)

• St. p. ASK plastice předního (BTB štěp – kadaver) a zadního (BTB – autologní)

zkříženého vazu levého kolena, parciální menisektomie – 10. 12. 2013

RA: matka – St. p. TBC, zemřela v 77mi letech na fibrózu plic, otec – žije, nyní 85 let,

má obtíže se srdcem, hypertenze, bratr, nyní 58 let – varixy, jinak zdráv

OA:

dřívější onemocnění:

• pacient udává BDO; cca v 31 letech cholecystektomie pro přítomnost žlučníkových

kamenů; cca ve 32 letech prodělal boreliózu, tehdy přítomen erytém bez dalších

obtíží, borelióza přeléčena antibiotiky; ve 41 letech operace varixů na LDK v lokální

anestezii; snad iCMP ve 43 letech, snad epileptický záchvat ve 43 letech, tento

záchvat nebyl léčen, nebyl odebrán ŘP, v té době provedena lumbální punkce a od té

doby dispenzarizace v RS centru FN Motol cca 1x ročně; cca ve 43 letech excize

znaménka na krku vlevo; cca 3 – 4x podvrtnutí kotníku na obou DKK při sportu,

respektive při běhu, 2x fixováno sádrou; DM, TBC, sexuálně přenosné nemoci

neguje; spánek bez obtíží, dušnost neguje, orientovaný, obtíže spojené s únikem moči

a stolice neguje, obtíže se zažíváním neguje

nynější onemocnění:

• St. p. Luxaci kolenního kloubu l. sin., ruptura LCA, LCP, LCL (3. 10. 2013

uklouznutí na přechodu, pacient následně používal 6 týdnů ortézu, po které

následovala ambulantní RHB s dobrým efektem)
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• Operace: ASK plastika předního (BTB štěp – kadaver) a zadního (BTB – autologní)

zkříženého vazu levého kolena, parciální menisektomie – 10. 12. 2013, pooperační

průběh bez komplikací, 20. 1. 2014 přijat na ORFM ÚVN (přijat z domova na

doporučení ambulantního ortopeda), FH byly odebrány dnes na doporučení lékaře

FA: Fraxiparine 0,4 ml (0-0-1), s.c.

AA: pyl, septonex

PA: současně policista ČR, 4. pracovní třída, práce v kanceláři; dříve od střední školy

také práce u policie, střídavě v zaměstnání seděl a chodil

SA: pacient bydlí v domě s rodinou, pohybuje se v přízemí i 1. patře, cca 12 schodů

Sportovní anamnéza: do úrazu crossová cyklistika cca 2x týdně, od dětství jinak

příležitostně běh, cyklistika, fotbal

Abusus: alkohol příležitostně, káva 1x denně, cigarety a jiné návykové látky neguje

3.2.1  Dřívější RHB:

• po úraze 13. 10.2013 pacient používal ortézu na levé koleno cca 6 týdnů a 2 FH, po

sejmutí ortézy následovala ambulantní RHB (6 návštěv) – IPREA – Institut

preventivní rehabilitace s dobrým efektem

3.2.2  Indikace k RHB

• St. p. ASK plastice LCA a LCP l. sin.
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3.2.3  Diferenciální rozvaha

Pacient (51 let) je 42. den po ASK operaci L kolenního kloubu s plastikou

předního a zadního zkříženého vazu. Současně nebyla operativně řešena ruptura LCL.

Od původního úrazu jsou to již cca 3 měsíce. Pacient hned po úraze a po operaci až do

dnešního dne chodil o berlích. Jelikož nebyla pacientovi poskytnuta po operaci žádná

instruktáž v péči o jizvu, zatěžování LDK a zvyšování rozsahu, předpokládám tyto

oblasti „zanedbané“. Budu předpokládat hlavně svalové dysbalance v oblasti DKK,

které ale nutně musely zasáhnout i do vyšších etáží těla. Pro odebrání štěpu

z ligamentum patellae usuzuji na dysfunkci m. quadriceps. Kvůli chůzi o berlích

a nezatěžování LDK usuzuji i na hypotrofii ostatních svalů LDK, zejména svalů lýtka.

S chůzí o berlích a odlehčováním LDK při chůzi usuzuji, že bude poškozen chůzový

automatismus a pacient si bude nejistý. Ač byla provedena rekonstrukce obou

zkřížených vazů, stále je přítomna ruptura LCL a předpokládáná dysfunkce

m. quadriceps, proto dále usuzuji na porušenou dynamickou stabilizaci kolenního

kloubu, která bude hrozit i z dlouhodobého hlediska.
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor

21. 1. 1014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 42. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, TF: 82 tepů/min, TK: 120/70 mmHg, tělesná teplota: nevyšetřena,

DF: 14 dechů/min (stav při přijetí 20. 1. 2014 v 13:30), pomůcky: dodnes 2 FH

s povolenou zátěží 30% na LDK, dnes lékařem povolena 100% zátěž LDK, brýle na

blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; pacient je orientován místem,

časem, osobou, spolupracuje

• subjektivní: pacient se cítí dobře, bolest neguje, udává omezený rozsah pohybu

v operovaném koleni a stěžuje si na limitaci provádění ADL

VYŠETŘENÍ STOJE:

Stoj na 2 vahách:

L: P:

Přirozený stoj 24 50

Stoj po korekci 32 42

Tabulka č. 1. Stoj na 2 vahách (vstupní kineziologický rozbor)

Pozn.: Pro přitozený stoj byl pacientovi zadán příkaz: „Stoupněte si na obě váhy přirozeně s váhou

rozloženou na obě DKK rovnoměně s pohledem vpřed“. Poté mohl pacient vidět kolik váhy nese LDK

a PDK a zatížil PDK do rovnoměrného rozložení váhy. Poté pacient sestoupil z vah a znovu nastoupil tak,

aby jeho váha byla rozložená na obou DKK stejně s pohledem vpřed (stoj po korekci).

• stabilní stoj o bázi cca 20 cm

• PDK více zatížena, viz vyšetření stoje na 2 vahách
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Zezadu:

- paty kulaté

- mírně valgózní postavení hlezna bilaterálně, více vpravo

- tvar a šíře Achillových šlach symetrická bilaterálně

- L lýtko mírně oploštělejší než vpravo

- podkolenní rýhy směřují lehce šikmo dolů mediálně, symetrické bilaterálně

- v oblasti L podkolenní rýhy je přítomný hematom lehce zbarvený do fialova (10 x 7 

cm)

- v oblasti L kolene přítomný otok s mírným erytémem

- kontura stehen bez výrazných zakřivení bilaterálně

- subgluteální rýhy – delší a výše uložená subgluteální rýha vpravo

- L hýždě více oploštělá než vpravo

- L SISP o 1 cm níže než vpravo

- L crista o 1 cm níže než vpravo

- pánev ve středním postavení mezi anteverzí a retroverzí

- paravertebrální valy symetrické, v Th-Lp prominující

- L taile ostřejší než vpravo

- P thorakobrachiální trojúhelník větší než vlevo

- mírná scapula alata bilaterálně, P angulus inferior scapulae nepatrně výše než vlevo

- P rameno mírně výše než vlevo

- profil P m. trapezius výraznější než vlevo

- výška uší ve stejné výši

- hlava v osovém postavení

- páteř v osovém postavení

Zepředu:

- P chodidlo cca 10° v ZR, L chodidlo cca 15° v ZR

- podélná klenba lehce snížená bilaterálně

- příčná klenba lehce snížená bilaterálně

- váha je nesena spíše lehce mediálně

- mírně valgózní postavení hlezna bilaterálně, více vpravo

- kolenní klouby v osovém postavení bilaterálně

60



- P patella míří vpřed, vlevo nezjištěno pro otok L kolene

- na levém koleni jizvy, viz vyšetření jizev níže

- kontura stehen bez výrazného zakřivení, vlevo oploštělejší než vpravo, především

v oblasti mm. vastii, kde je přítomen i otok

- L SISP o 1 cm níže než vpravo

- L crista o 1 cm níže než vpravo

- pánev ve středním postavení mezi anteverzí a retroverzí

- pupík ve středním postavení (inflare – outflare vyrovnán, symetrický)

- bradavky ve stejné výši

- P taile nepatrně ostřejší než vlevo

- L thorakobrachiální trojúhelník nepatrně větší než vpravo

- hrudník bez asymetrií

- klavikuly mírně prominují, P je nepatrně výše než vlevo

- hloubka nadklíčkových jamek symetrická bilaterálně

- P rameno mírně výše než vlevo

- profil P m. trapezius výraznější než vlevo

- výška uší ve stejné výši

- hlava v osovém postavení

- obličej symetrický

- předloktí ve středním postavení mezi pronací a supinací

Z P strany:

- P kolenní kloub v mírné hyperextenzi

- mírně oploštělá hrudní kyfóza v oblasti Th1-Th10, ostatní úseky páteře ve

fyziologickém postavení

- břicho neprominující

- hrudník v lehce expiračním postavení

- protrakční držení ramen

- předsunuté držení hlavy
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Z L strany:

- L kolenní kloub v osovém postavení

- mírně oploštělá hrudní kyfóza v oblasti Th1-Th10, ostatní úseky páteře ve

fyziologickém postavení

- břicho neprominující

- hrudník v lehce expiračním postavení

- protrakční držení ramen

- předsunuté držení hlavy

- na krku bílá jizva cca 1,5 x 0,5 cm po excizi znaménka, zhojená

Dynamické vyšetření stoje:

• předklon: Thomayerova zkouška – 0 cm, postupné rozvíjení všech úseků bederní

páteře v celém rozsahu, výrazněji v oblasti krční páteře

• lateroflexe: větší vpravo než vlevo, omezený rozvoj v oblasti Th1-Th10, ostřejší zlom

v Th-L přechodu bilaterálně

• záklon: omezený rozvoj v oblasti Th1-Th10, ostrý zlom v oblasti C5-C7

Modifikace stoje:

• na špičkách – pacient udává mírnou bolest v L koleni, nestabilita subjektivně

i objektivně

• na patách – pacient udává mírnou bolest v L koleni, nestabilita subjektivně

i objektivně
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Rhombergova zkouška:

I. pacient zvládne, bez titubací

II. pacient zvládne, bez titubací

III. pacient zvládne, bez titubací

Trendelenburgova zkouška:

• stoj na LDK – elevace pánve na P straně, lateroflexe trupu nalevo, přítomna hra šlach

na LDK, nestabilita trupu, částečná apnoe ve smyslu mělkého dýchání, výdrž cca

8 vteřin

• stoj na PDK – pánev bez vychýlení, bez lateroflexe trupu, nepatrná rotace trupu P

ramenem vpřed, přítomna hra šlach na PDK, apnoe nepřítomna, výdrž 20 vteřin
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CHŮZE:

• proximální, antalgická

• na rovném povrchu stabilní, na nerovném povrchu nevyšetřeno

• akční rádius: cca 200 metrů po chodbě oddělení (dle slov pacienta)

- pacient odlehčuje LDK

- krok PDK vpřed je rychlejší a delší než LDK

- DKK v osovém postavení

- bez cirkumdukce LDK

- mírně valgózní postavení hlezen bilaterálně

- PDK: nášlap na patu, odval plosky středem planty a odraz z palce

- LDK: nášlap na patu, odval plosky středem planty, chybí odraz z palce, odraz je

z hlaviček metatarzů

- bez výrazného souhybu pánve

- rotace trupu a ramen BPN

- souhyb HKK vychází z ramenních kloubů; v omezením rozsahu, symetrické

- bez souhybu hlavy

Modifikace chůze:

• po patách – pacient udává bolest v L koleni, odlehčuje LDK, akční radius: 8 kroků,

nestabilita subjektivně i objektivně

• po špičkách – pacient udává bolest v L koleni, odlehčuje LDK, akční radius: 8 kroků,

nestabilita subjektivně i objektivně

• v podřepu – pacient pro bolest neprovede

• pozadu – pacient odlehčuje LDK pro bolest, bez extenze v L kyčelním kloubu, krok

LDK dozadu lehce nestabilní

• poslepu – bez výraznějších odchylek
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VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH HYBNÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY:

Extenze k kyčelním kloubu:

Při extenzi LDK se nejdříve zapojují hamstringy, poté m. gletaeus maximus,

kontralaterální L svaly páteře, homolaterální L svaly páteře, kontralaterální svaly Th-L

páteře, homolaterální svaly Th-L páteře a nakonec svaly pletence pažního.

Stejný nález při extenzi PDK.

Při variantě s vyloučením hamstringů se zapojil jako první m. glutaeus maximus,

poté kontralaterální L svaly páteře, homolaterální L svaly páteře, kontralaterální svaly

Th-L páteře, homolaterální svaly Th-L páteře a nakonec svaly pletence pažního.

Stejný nález při extenzi PDK.

Fenomén retardace při extenzi obou DKK nepřítomen.

Abdukce v kyčelním kloubu:

Při abdukci LDK pacient v krajní poloze (30 ° abdukce v kyčelním kloubu)

využívá tensorový mechanismus s důrazem na flexi v kyčelním kloubu. Tuto odchylku

hodnotím jako minimální.

Stejný nález při abdukci PDK.

Vyšetření typu dýchání:

Převažuje dolní hrudní typ dýchání.

Vyšetření dechové vlny:

Nádech i výdech směřují distoproximálně.

Způsob vertikalizace:

• z lehu do sedu přes flexi trupu, do sedu se spuštěnými bérci odlehčuje LDH pomocí

PDK, do stoje  bez dopomoci.

Akční radius:

• 500 m po areálu nemocnice bez dopomoci, bez bolestí
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ANTROPOMETRIE:

Obvodové rozměry na DKK:

L: P:

15 cm nad patellou 43 47

přes mm. vastii 42 39

přes patellu 41 37

přes tuberositas tibiae 36,5 33

přes lýtko 35 36

přes malleolli 26,5 25

přes nárt a patu 22 21,5

přes hlavičky metatarzů 23 23

Tabulka č. 2. Obvodové rozměry na DKK (vstupní kineziologický rozbor)

Délkové rozměry na DKK:

L: P:

Funkční – relativní (SIAS) 95 95

Anatomická – absolutní (trochanter) 88 88

Umbilicální 103 103

Stehno 43 43

Bérec 41 41

Tabulka č. 3. Délkové rozměry na DKK (vstupní kineziologický rozbor)
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VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBLIVOSTI KLOUBNÍ:

AP PP

L: P: L: P:

Kyčelní kloub S 10-0-125 10-0-125 20-0-135 20-0-130

F 40-0-20 40-0-20 45-0-25 45-0-25

R 45-0-30 45-0-30 45-0-40 45-0-40

Kolenní kloub F 0-0-30 5-0-140 0-0-50 5-0-150

Hlezenní kloub F 15-0-60 15-0-60 15-0-60 15-0-60
Tabulka č. 4. Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní (vstupní kineziologický rozbor)

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu byla provedena s flektovanou testovanou DK v kolenním kloubu.

Kolenní kloub do vnitřní a zevní rotace (vyšetřováno vsedě s volně spuštěnými

bérci) bylo vyšetřeno orientačně aktivně i pasivně a oproti zdravé straně byl nalezen

omezenější rozsah pohybu do obou rotací.

Hlezenní kloub do inverze a everze, MTP a IP klouby do flexe a extenze na

DKK byly vyšetřeny orientačně aktivně i pasivně – bpn.

VYŠETŘENÍ DISTANCÍ NA PÁTEŘI:

Schoberův příznak: bpn

Stiborův příznak: bpn

Čepojův příznak: bpn

Thomayerův příznak: negativní – 0 cm

Ottův příznak – inklinační: bpn

Ottův příznak – reklinační: bpn

Forestierova fleche: negativní

Zkouška předklonu hlavy: negativní

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY:
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Sachse Janda Sachse Janda

L, vlevo P, vpravo L, 
vlevo

P, 
vprav
o

Záklon bederní 
páteře

B - -

Předklon bederní 
páteře

Zkouška předklonu A bpn

Lateroflexe bederní 
páteře

Zkouška úklonu A A bpn bpn

Rotace hrudní páteře A A - -

Rotace krční páteře Zkouška rotace 
hlavy

B B pn pn

Dorzální flexe v MP
kloubech

Zkouška sepjatých 
prstů

B B pn

Zkouška sepjatých 
rukou

- - pn

Extenze loketního 
kloubu

Zkouška 
extendovaných loktů

B pn

Horizontální 
abdukce v rameni

Zkouška šály A A bpn bpn

Ramenní kloub Zkouška zapažených
paží

A A bpn bpn

Zkouška založených 
paží

- - bpn

Abdukce ve 
skapulohumerálním 
kloubu

A A - -

Extenze kolene B B - -

Zkouška posazení na
paty

- - nevyšetřeno

Rotace v kyčelním 
kloubu

nevyšetřeno A - -

Tabulka č. 5. Vyšetření hypermobility (vstupní kineziologický rozbor)

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY:
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L: P:

Mm. gastrocnemii 0 0

M. soleus 0 0

Flexory kolenního kloubu 0 0

Adduktory kyčelního kloubu 0 0

M. iliopsoas 2 1

M. rectus femoris 2 1

M. tensor fasciae latae 1 0

M. piriformis 0 0

M. quadratus lumborum 0 0

Paravertebrální svaly 0 0

Tabulka č. 6. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor)

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY:

L: P:

Kyčelní kloub Flexe 4-5 5

Extenze 5 5

Extenze – m. glutaeus maximus 5 5

Abdukce 4 5

Addukce 5 5

Zevní rotace 5 5

Vnitřní rotace 5 5

Kolenní kloub Flexe (pacient provede pouze v 

omezeném rozsahu pohybu)

3-4 5

Extenze 4 5

Hlezenní kloub Plantární flexe – m. triceps surae 5 5

Plantární flexe – m. soleus 5 5

Supinace s dorzální flexí 5 5

Supinace v plantární flexi 5 5

Plantární pronace 5 5

Tabulka č. 7. Vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor)
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Orientačně:

L: P:

2. - 5. prst Flexe 5 5

Extenze 5 5

Palec Flexe 5 5

Extenze 5 5

Tabulka č. 8. Vyšetření svalové síly – orientačně (vstupní kineziologický rozbor)

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

• pacient je orientován časem, místem i osobou, spolupracuje

Rexlexy:

L: P:

patellární L2-4 pro strach pacienta z bolesti 
nevyšetřeno

bpn

Achillovy šlachy L5-S2 bpn bpn

medioplantární L5-S2 bpn bpn

Tabulka č. 9. Vyšetření reflexů (vstupní kineziologický rozbor)

Povrchové čití:

L: P:

L4 bpn bpn

L5 bpn bpn

S1 bpn bpn

Tabulka č. 10. Vyšetření povrchového čití (vstupní kineziologický rozbor)

Hluboké čití – polohocit a pohybocit:

L: P:

Polohocit DKK bpn bpn

Pohybocit DKK bpn bpn

Tabulka č. 11. Vyšetření hlubokého čití (vstupní kineziologický rozbor)

Lassègueova zkouška a „obrácená“ Lassègueova zkouška:
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L: P:

Lassègueova zkouška negativní negativní

„Obrácená“ Lassègueova zkouška pozitivní (v 55°) negativní

Tabulka č. 12. Lassègueova zkouška a „obrácená“ Lassègueova zkouška (vstupní kineziologický rozbor)

Taxe DKK:

• BPN bilaterálně, intenční tremor nepřítomen, vlevo modifikováno kvůli omezenému

rozsahu pohybu – pacient se dotkl patou namísto patelly pod tuberositas tibiae

Pyramidové jevy iritační a zánikové:

• bpn bilaterálně na DKK

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN:

Kůže:

• zvýšená teplota v oblasti levého kolenního kloubu, zvláště na ventrální, laterální

a mediální straně

• zvýšená potivost či jiná anomálie na kůži DKK nepřítomna

• zvýšená potivost v oblasti Th-L přechodu a v L páteři bilaterálně, v ostatních úsecích

páteře bpn

Podkoží:

• podkoží DKK protažitelné všemi směry vyjma oblasti L kolene, respektive jizev,

viz vyšetření jizvy

• horší vytvoření Kiblerovy řasy a přítomnost bolesti v oblasti L páteře a Th-L

přechodu bilaterálně, dále mírná bolestivost při vytvoření Kiblerovy řasy v oblasti

Th3-Th7 bilaterálně
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Fascie:

• fascie DKK posunlivé všemi směry vyjma oblasti L kolene, respektive jizev, viz

vyšetření jizvy

• fascie zad posunlivé směrem kraniálním i kaudálním bilaterálně

Svaly:

TrPs celkový tonus trofika

L: P: L: P: L: P:

m. soleus pn pn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. quadriceps 
femoris

bpn bpn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. tensor fasciae 
latae

bpn bpn normotonus normotonus normotrofie normotrofie

adduktory stehna pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. iliacus pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. piriformis pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. tibialis 
anterior

pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

ischiokrurální 
svaly

pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

mm. glutaeii pn pn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. erector spinae pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. psoas bpn bpn normotonus normotonus normotrofie normotrofie

m. quadratus 
lumborum

pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

Tabulka č. 13. Vyšetření svalů (vstupní kineziologický rozbor)
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Vyšetření periostových bodů:

L: P:

hlavičky metatarzů bpn bpn

ostruha patní bpn bpn

hlavička fibuly pn bpn

pes anserinus tibiae bpn bpn

úpony kolaterálních vazů bpn bpn

horní okraj patelly bpn bpn

hrbol sedací kosti bpn bpn

SIPS pn bpn

kostrč bpn bpn

hřeben pánevní kosti bpn bpn

trnové výběžky Lp bpn bpn

Tabulka č. 14. Vyšetření periostových bodů (vstupní kineziologický rozbor)

Pozn.: pn zde znamená palpační bolestivost

Vyšetření jizev:

• všechny jizvy bez stehů a bez sekretu, při palpaci jizev pacient neudává bolest; celý L

kolenní kloub v mírném zarudnutí, se zvýšenou teplotou zvláště na ventrální, laterální

a mediální straně

• 6 cm dlouhá úzká bílá vertikální jizva v oblasti lig. patellae, protažitelná, posunlivá

mediálně i laterálně

• kaudálněji a mediálněji (na úrovni kaudálního konce dlouhé jizvy 2 cm mediálně) je

kraniální konec 3 cm dlouhé úzké bílé vertikální jizvy, protažitelná, neposunlivá

mediálně, posunlivá laterálně

• 3 cm laterálně od kraniálního konce 6 cm dlouhé jizvy je jizva se strupem, průměr

jizvy 1 cm, její okolní tkáně jsou neposunlivé všemi směry, nejméně posunlivé jsou

kaudálně

• 3 cm mediálně a 3 cm kraniálně od 6 cm dlouhé jizvy je 1 cm dlouhá jizva, úzká bílá,

protažitelná a posunlivá všemi směry

• 2 cm mediálně od středu 6 cm dlouhé jizvy je jizva o průměru 0,5 cm, neposunlivá

všemi směry
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA NEBO RYCHLÍKOVÉ:

Speciální zkoušky:

L, vlevo: P, vpravo:

Spine sign – příznak trnu pozitivní negativní

Fenomén předbíhání Levá spina ujíždí dopředu rychleji - blokáda

Rotační synkinéza Fyziologická Fyziologická

Patrickova zkouška bpn bpn

Tabulka č. 15. Speciální zkoušky dle Lewita (vstupní kineziologický rozbor)

Vyšetření kloubní vůle:

L: P:

IP1, IP2 klouby, IP 

palce

Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

MTP klouby Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

MTP kloub palce Rotace bpn bpn

Hlavičky metatarzů Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Lisfrankův kloub Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Rotace bpn bpn

Os cuboideum Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Os naviculare Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn
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Calcaneus Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Do supinace bpn bpn

Do pronace bpn bpn

Ventrálně bpn bpn

Talus Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Talocrurální kloub Dorzálně bpn bpn

Hlavička fibuly Dorálně omezená kloubní vůle bpn

Ventrálně omezená kloubní vůle bpn

Patella Kraniálně omezená kloubní vůle bpn

Kaudálně omezená kloubní vůle bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Kolenní kloub Přední zásuvkový fenomén bpn bpn

Zadní zásuvkový fenomén bpn bpn

Dorzální posun tibiae bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

SI skloubení Dorzálně omezená kloubní vůle bpn

Ventrokraniomediálně omezená kloubní vůle bpn

Tabulka č. 16. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita nebo Rychlíkové (vstupní kineziologický rozbor)
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SPECIÁLNÍ TESTY KOLENNÍHO KLOUBU:

Vyšetření menisků:

• McMurrayův příznak pro mediální meniskus: negativní (bilaterálně)

• McMurrayův příznak pro laterální meniskus: negativní (bilaterálně)

• Apleyův test vpravo: negativní

• Apleyův test vlevo: nevyšetřen z důvodu omezeného rozsahu pohybu v L koleni

Vyšetření boční stability – vyšetření postranních vazů:

• Abdukční test: negativní (bilaterálně)

• Addukční test vpravo: negativní 

• Addukční test vlevo: pozitivní 

Vyšetření předozadní stability – vyšetření zkřížených vazů:

• Lachmanův test: negativní (bilaterálně)

• „Obrácený“ Lachmanův test vpravo: negativní

• „Obrácený“ Lachmanův test vlevo: nevyšetřen z důvodu strachu pacienta pro bolest

• Přední zásuvkový test vpravo: negativní

• Přední zásuvkový test vlevo: nevyšetřen z důvodu omezeného rozsahu pohybu v L

koleni

• Zadní zásuvkový test vpravo: negativní

• Zadní zásuvkový test vlevo: nevyšetřen z důvodu omezeného rozsahu pohybu v L

koleni

• Pivot shift test vpravo: negativní

• Pivot shift test vlevo: nevyšetřen z důvodu omezeného rozsahu pohybu v L koleni

• Hughston (Jerk) test vpravo: negativní

• Hughston (Jerk) test vlevo: nevyšetřen z důvodu omezeného rozsahu pohybu v L

koleni
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Vyšetření femoropatelárního kloubu:

• Test stability pately: negativní (bilaterálně)

• Příznak hoblíku: negativní (bilaterálně)

• Zohlenův test: negativní (bilaterálně)

• Fairbankův test: negativní (bilaterálně)

• Apprehension test: negativní (bilaterálně)

Vyšetření kloubního výpotku:

• Wipe test vpravo: negativní

• Wipe test vlevo: pozitivní

• Ballottement patelly vpravo: negativní

• Ballottement patelly vlevo: pozitivní
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Závěr vyšetření:

Pacient je 42. den po ASK plastice předního a zadního zkříženého vazu

s částečnou menisektomií L kolene. Dnes na doporučení lékaře prvně odkládá 2 FH a je

mu povolena 100% zátěž operované DK.

Pacient stojí stabilně o širší bázi a zatěžuje výrazněji PDK. Má mírně valgózní

postavení hlezen bilaterálně, více vpravo a lehce sníženou podélnou i příčnou klenbu

bilaterálně. Je přítomna hypotrofie L lýtka, L stehna a hýžďových svalů bilaterálně.

Kolenní klouby jsou v osovém postavení. L kolenní kloub je oteklý s mírným erytémem

a jizvami. Pánev je mírně zešikmena vlevo dolů, ve středním postavení mezi anteverzí

a retroverzí. Přítomna prominence paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu.

Aspekcí zjištěn větší thorakobrachiální trojúhelník vpravo, ostřejší taile vlevo. Dále

aspekcí zjištěna mírná scapula alata bilaterálně a P rameno mírně výše s výraznějším

profilem m. trapezius. Aspekcí z boku zjištěna při stoji hyperextenze P kolenního

kloubu, L kolenní kloub v nulovém postavení. Je přítomno protrakční držení ramen

a předsunuté držení hlavy. Dále aspekcí nezjištěny další anomálie.

Při dynamickém vyšetření stoje byl zjištěn omezený rozvoj páteře v oblasti Th1-

Th10 do lateroflexe a záklonu. Thomayerova zkouška negativní.

U pacienta je přítomna antalgická chůze, proximálního typu, stabilní na rovném

povrchu. Při chůzi odlehčuje LDK, krok PDK vpřed je rychlejší a delší než LDK

a odraz z LDK je přítomen již z hlaviček metatarzů. Souhyb HKK a trupu bpn.

Stoj a chůzi po špičkách a patách provede pacient s obtížemi a bolestmi, chůzi

v podřepu pro bolest nesvede, při chůzi pozadu není přítomna extenze v kyčelním

kloubu a chůze poslepu je bez odchylek. Rhombergova zkouška bpn. Trendelenburgova

zkouška ukazuje na oslabení laterálního korzetu vlevo.

Při vyšetření hybných stereotypů dle Jandy pacient při stereotypu extenze v kyčli

nejdříve zapojuje hamstringy, poté až m. glutaeus maximus, další sled zapojení je bez

anomálií. Nález shodný bilaterálně. Při stereotypu abdukce v kyčelním kloubu pacient

používá v krajní poloze tensorový mechanismus. Nález opět shodný bilaterálně.

Pacient uplatňuje horní hrudní typ dýchání a dechová vlna jde směrem

distoproximálním.
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Antropometrickým měřením potvrzen otok L kolene (rozdíl obvodu přes mm.

vasti – 3 cm, přes patellu – 4 cm, přes tuberositas tibiae – 3,5 cm). Otok dosahuje až

k hleznu, kde je rozdíl obvodu přes malleolli 1,5 cm. Antropometrickým měřením

potvrzena atrofie stehna a lýtka (rozdíl obvodu 15 cm nad patellou – 4 cm, přes lýtko –

1 cm).

Zjištěn omezený rozsah pohybu do flexe v L koleni (Sa 0 – 0 – 30; Sp 0 – 0 –

40), v P koleni zjištěna hyperextenze (5°) při AP i PP.

Distance na páteři bpn. Zkoušky hypermobility ukazují na lehkou konstituční

hypermobilitu.

Zjištěn zkrácený m. iliopsoas a m. rectus femoris bilaterálně (vlevo stupeň 2,

vpravo 1) a m. tensor fasciae latae vlevo (1).

Dále zjištěna snížená svalová síla L kolene do flexe (stupeň 3-4 dle Jandy)

a extenze (4) a v L kyčelním kloubu do flexe (4).

Reflexy na DKK v normě (patellární reflex vlevo nevyšetřen pro strach pacienta

z bolesti). Povrchové a hluboké čití neporušeno. Pozitivní „obrácená“ Lassègueova

zkouška vlevo při 55°. Taxe v normě. Pyramidové jevy iritační a zánikové v normě.

V oblasti L kolenního kloubu je zvýšená teplota, částečně neposunlivé

a neprotažitelné jizvy, blíže viz vyšetření jizev. Zjištěna zvýšená potivost v oblasti Th-

L přechodu a v L páteři bilaterálně, horší vytvoření Kiblerovy řasy a přítomnost bolesti

v oblasti L páteře a Th-L přechodu bilaterálně, dále mírná bolestivost při vytvoření

Kiblerovy řasy v oblasti Th3-Th7 bilaterálně. Nalezeny TrPs v m. soleus, addukterech

stehna, hamstringách, m. iliopsoas, m. piriformis, m. tibialis anterior, ischiocrurální

svaly, mm. glutaeii, m. erector spinae, m. quadratus lumborum bilaterálně. Nalezen

hypotonus m. soleus, m. quadriceps femoris, mm. glutaeii vlevo. Nalezen hypertonus

m. soleus, m. quadriceps femoris, mm. glutaeii vpravo, dále v addukterech stehna,

hamstringách, m. iliopsoas, m. piriformis, m. tibialis anterior, m. erector spinae,

m. quadratus lumborum. Nalezeny bolestivé periostové body na hlavičce fibuly a na

SIPS vlevo.

Zjištěn pozitivní příznak trnu vlevo a dále fenomén předbíhání vlevo. Zjištěn

omezená kloubní vůle vlevo hlavičky fibuly směrem dorálním i ventrálním, u patelly

směrem kraniálním a kaudáln ím, u SI sk loubení směrem dorzáln ím

a ventrokraniomediálním.
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Speciální testy pro vyšetření menisků postranních vazů, zkřížených vazů

a patellárního kloubu (ty, které bylo možno vyšetřit) byly stanoveny jako negativní.

Testy na vyšetření kloubního výpotku stanoveny jako pozitivní.

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán

Krátkodobý fyzioterapeutický plán (fáze hospitalizace):

• odstranění reflexních změn na DKK a zádech, odstranění TrPs, normalizace

svalového tonu

• odstranění TrPs

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku a teploty LDK

• mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí

• protažení zkrácených svalů

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán (fáze po propuštění):

• zvýšení podélné a příčné klenby bilaterálně

• odstranění reflexních změn na DKK a zádech, normalizace svalového tonu

• odstranění otoku a teploty LDK

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe a extenze

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• postupný návrat k plné zátěži a sportovní činnosti
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3.5  Průběh terapie

3.5.1  1. terapeutická jednotka: 21. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 42. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: dodnes 2 FH s povonou zátěží 30% na LDK, dnes lékařem povolena 100%

zátěž LDK a odebrány FH, brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá;

více viz vstupní kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí dobře, bolest neguje

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku a L kolene a kotníku a teploty L kolene

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvýšení kloubní vůle postižených kloubů

• protažení zkrácených svalů

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• manuální presura na TrPs

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí

• PIR s protažením na zkrácené svaly

• AP a PP v L koleni do flexe
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• úvod do sensomotoriky

• reedukace chůze

• zadání autoterapie

Provedení:

➢ odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru

➢ péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ manuální presura a PIR m. soleus, adduktorů stehna, m. iliopsoas, m. piriformis,

m. tibialis anterior, ischiocrurálních svalů, m. erector spinae, m. quadratus lumborum

bilaterálně a mm. glutaeii vpravo

➢ mobilizace hlavičky fibuly směrem dorálním i ventrálním, pately směrem kraniálním

a kaudálním, SI skloubení směrem dorzálním a ventrokraniomediálním vlevo

➢ PIR s protažením na m. iliopsoas a m. rectus femoris bilaterálně a m. tensor fasciae

latae vlevo

➢ AP (10x) a PP (10x) v L koleni do flexe vleže na břiše

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného možného rozsahu pohybu (10x)

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje

➢ nácvik chůze po oddělení

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním
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Výsledek:

Anamnéza byla odebrána a byl proveden vstupní kineziologický rozbor. Dosáhlo

se částečného zvýšení posunlivosti a protažitelnosti jizev. Dále se dosáhlo částečného

odstranění TrPs a normalizace svalového tonu. Byla částečně obnovena kloubní vůle

u postižených kloubů. Byly částečně protaženy zkrácené svaly a došlo k mírnému

zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Pacient byl reedukován o nácviku malé

nohy a korigovaném stoji a dále byla započata reedukace správného stereotypu chůze.

Pro snížení teploty L kolene byla doporučena lokální kryoterapie, nejlépe hned po

terapii a motodlaze. Pacient při provádění pohybů v L koleni do flexe udával mírnou

bolest v krajní poloze. Byla zadána autoterapie.
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3.5.2  2. terapeutická jednotka: 22. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 43. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu v krajních

polohách, při chůzi po oddělení bez bolesti, udává omezený rozsah pohybu

v operovaném koleni a stěžuje si na limitaci při provádění ADL; pacient udává vyšší

teplotu L kolene

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku L kolene a kotníku

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvýšení kloubní vůle postižených kloubů

• protažení zkrácených svalů

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• manuální presura na TrPs

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí
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• PIR s protažením na zkrácené svaly

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie

Provedení:

➢ péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ manuální presura a PIR m. soleus, adduktorů stehna, m. iliopsoas, m. piriformis,

m. tibialis anterior, ischiocrurálních svalů, m. erector spinae, m. quadratus lumborum

bilaterálně a mm. glutaeii vpravo

➢ mobilizace hlavičky fibuly směrem dorálním i ventrálním, patelly směrem

kraniálním a kaudálním, SI skloubení směrem dorzálním a ventrokraniomediálním

vlevo

➢ PIR s protažením na m. iliopsoas a m. rectus femoris bilaterálně a m. tensor fasciae

latae vlevo

➢ AP (10x) a PP (10x) v L koleni do flexe vleže na břiše

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na zádech – izometrie m. quadriceps femoris, pod L koleno uložit overball

a protlačit ho do podložky (10x)

➢ vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps femoris elevací celé LDK

(5x)

➢ vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps femoris elevací celé LDK se

zevní rotací v kyčelním kloubu (5x)

➢ vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps femoris elevací celé LDK

a střídáním zevní a vnitřní rotace v L kyčli (5x)

➢ vleže na boku – analytické posilování abduktorů L kyčle (5x)
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➢ vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje, nácvik korigovaného stoje s pomalými

dostrky do oblasti ramen a pánve, nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do

stran

➢ nácvik chůze před zrcadlem

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

• vleže na zádech – izometrie m. quadriceps femoris, pod L koleno uložit overball

a protlačit ho do podložky (10x)

• vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps femoris elevací celé LDK se

zevní rotací v kyčelním kloubu (5x)

Výsledek:

Dosáhlo se částečného zvýšení posunlivosti a protažitelnosti jizev. Dále se

dosáhlo částečného odstranění TrPs a normalizace svalového tonu. Byla částečně

obnovena kloubní vůle u postižených kloubů. Byly částečně protaženy zkrácené svaly

a došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Bylo započato izolované

posilování oslabených svalů LDK, zatím s vlastní vahou. Pacient korigovaný stoj

zvládá, pomalé dostrky stabilizoval. Při přenášení váhy udával mírnou nejistotu, ale

cvičení provedl. Dále se pokračovalo v znovuobnovení správného stereotypu chůze. Pro

snížení teploty L kolene byla doporučena lokální kryoterapie, nejlépe hned po terapii

a motodlaze. Pacient při provádění pohybů v L koleni do flexe udával mírnou bolest.

Byla zadána autoterapie.
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3.5.3  3. terapeutická jednotka: 23. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 44. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu,

udává výrazné zlepšení v rozsahu pohybu a v jistotě při chůzi; dnes udává výrazně

vyšší teplotu L kolene a při chůzi po oddělení cítí brzo zvětšení otoku L kolene

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku L kolene a kotníku

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvýšení kloubní vůle postižených kloubů

• protažení zkrácených svalů

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• manuální presura na TrPs

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí

• PIR s protažením na zkrácené svaly

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK
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• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie

Provedení:

➢ péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ manuální presura a PIR m. soleus, adduktorů stehna, m. iliopsoas, m. piriformis,

m. tibialis anterior, ischiocrurálních svalů, m. erector spinae, m. quadratus lumborum

bilaterálně a mm. glutaeii vpravo

➢ mobilizace hlavičky fibuly směrem dorálním i ventrálním, patelly směrem

kraniálním a kaudálním, SI skloubení směrem dorzálním a ventrokraniomediálním

vlevo

➢ PIR s protažením m. iliopsoas a m. rectus femoris bilaterálně a m. tensor fasciae

latae vlevo

➢ AP (10x) a PP (10x) v L koleni do flexe vleže na břiše

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps elevací celé LDK se zevní

rotací v kyčelním kloubu (5x)

➢ vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps elevací celé LDK a střídáním

zevní a vnitřní rotace v L kyčli (5x)

➢ vleže na boku – analytické posilování abduktorů L kyčle (5x)

➢ vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

➢ vleže na břiše – overball pod nárty – na 5 vteřin aktivovat hýžďové svaly

a extendovat kolenní klouby (5x)

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje, nácvik korigovaného stoje s pomalými

i rychlými dostrky do oblasti ramen a pánve, nácvik přenášení váhy dopředu

a dozadu a do stran, nácvik korigovaného stoje na válcové a kulové úseči, nácvik
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půlkorku dopředu

➢ nácvik chůze před zrcadlem

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

• vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

• vleže na zádech – izometrie m. quadriceps femoris, pod L koleno uložit overball

a protlačit ho do podložky (10x)

• vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps femoris elevací celé LDK se

zevní rotací v kyčelním kloubu (5x)

Výsledek:

Všechny jizvy jsou již téměř posunlivé proti okolním tkáním a protažitelné,

nejvíc vázne posunlivost laterální jizvy. Dále se dosáhlo částečného odstranění TrPs

a normalizace svalového tonu. Byla plně obnovena kloubní vůle u hlavičky fibuly

směrem dorzálním i ventrálním a patelly směrem kraniálním i kaudálním, částečně

obnovena kloubní vůle u SI skloubení směrem dorzálním a ventrokraniomediálním

vlevo. Byly plně protaženy zkrácené svaly a došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu

do flexe v L koleni. Dále se pokračovalo v posilování oslabených svalů LDK s tím, že

pacient začal subjektivně brzo pociťovat slabost a objektivně bylo vidět souhyby při

pokusu o izolovaný pohyb. Pacient byl při nácviku korigovaného stoje jistý, pomalé

i rychlé dostrky stabilizoval. Při přenášení váhy si byl jistější a dovedl větší přenesení

váhy na LDK. Korigovaný stoj na válcové a kulové úseči pacient zvládal bez obtíží.

Půlkroky pacient prováděl pomalu a opatrně. Po pár opakováních začal cítit mírnou

bolest při přenesení váhy na vpřed na LDK. Dále se pokračovalo v znovuobnovení

správného stereotypu chůze – pokud se pacient nesoustředí, přetrvává u něj odlehčování

LDK, ale při soustředění je chůze symetrická. Pro snížení teploty L kolene byla

doporučena lokální kryoterapie, nejlépe hned po terapii a motodlaze. Pacient při

provádění pohybů v L koleni do flexe udával mírnou bolest v krajní poloze.
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3.5.4  4. terapeutická jednotka: 24. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 45. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává zvětšení v rozsahu pohybu a zlepšení

ve stabilitě při chůzi, motivován k další terapii, udává bolest v krajních polohách do

flexe v L koleni

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku L kolene a kotníku

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvýšení kloubní vůle postižených kloubů

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• manuální presura na TrPs

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• mobilizace kloubů s omezenou vůlí

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• stabilizace L kolene

• nácvik sensomotoriky

90



• zadání autoterapie

Provedení:

➢ péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ manuální presura a PIR m. soleus, adduktorů stehna, m. iliopsoas, m. piriformis,

m. tibialis anterior, ischiocrurálních svalů, m. erector spinae, m. quadratus lumborum

bilaterálně a mm. glutaeii vpravo

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně

protahovat do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno

(10x)

➢ vleže na břiše – overball pod nárty – na 5 vteřin aktivovat hýžďové svaly

a extendovat kolenní klouby (5x)

➢ vleže na boku – analytické posilování abduktorů L kyčle s využitím Thera-bandu

(5x)

➢ vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

➢ vleže na zádech s flexí v kolenních a kyčelních kloubech – plosky nohou na ježka,

mezi kolena stlačit overball, elevovat pánev od podložky, pomalé a rychlé dostrky ze

stran v oblasti kolen a pávne (5x)

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje na posturomedu s rozkmitáním a zastavením,

nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do stran na bosu, nácvik korigovaného

stoje na válcové a kulové úseči, nácvik půlkroku dopředu na posturomed a na úseče

➢ nácvik chůze na hadu – obě DK po hadu, PDK po hadu a LDK po zemi a naopak

➢ zadání autoterapie
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Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

• vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

• vleže na zádech – izometrie m. quadriceps femoris, pod L koleno uložit overball

a protlačit ho do podložky (10x)

• vleže na zádech – analytické posilování m. quadriceps elevací celé LDK a střídáním

zevní a vnitřní rotace v L kyčli (5x)

Výsledek:

Všechny jizvy jsou již téměř posunlivé proti okolním tkáním a protažitelné,

nejvíc vázne posunlivost laterální jizvy. Odstraněny TrPs v m. tibialis anterior,

m. soleus, m. iliopsoas bilaterálně a mm. glutaeii vpravo. Dále se dosáhlo částečného

odstranění TrPs v ostatních svalech a normalizace svalového tonu. Byla plně obnovena

kloubní vůle u SI skloubení směrem dorzálním a ventrokraniomediálním. Došlo

k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Dále se pokračovalo

v posilování oslabených svalů LDK. Pacient korigovaný stoj zvládá bez obtíží, stejně

tak s rozkmitáním a zastavením. Přenášení váhy na bosu zvládal pacient bez obtíží,

stejně tak korigovaný stoj a úsečích a nácvik půlkroku na labilní plochy. Dále se

pokračovalo v znovuobnovení správného stereotypu chůze, kde stále zůstává odlehčení

LDK, pokud se pacient nesoustředí. Pro snížení teploty L kolene byla doporučena

lokální kryoterapie, nejlépe hned po terapii a motodlaze. Pacient při provádění pohybů

v L koleni do flexe udával mírnou bolest v krajní poloze. Byla zadána autoterapie.
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3.5.5  5. terapeutická jednotka: 27. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 48. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu

v krajních polohách, při chůzi si nestěžuje na omezení, zvládá i chůzi po schodech

a areálu

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku L kolene a kotníku

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• stabilizace L kolene

• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie
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Provedení:

➢ péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

➢ PIR adduktorů stehna, m. piriformis, ischiocrurální svaly, m. erector spinae

a m. quadratus lumborum bilaterálně

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně

protahovat do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno

(10x)

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene bez odporu vleže na zádech (5x)

technikou pomalý zvrat

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene s mírným odporem vleže na zádech

(5x) technikou pomalý zvrat

➢ vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

➢ vleže na P boku, LDK flektovaná v kolenním i kyčelním kloubu, pod kolenním

kloubem overball – na 5 vteřin ho zatalčit do podložky (5x)

➢ vleže na břiše – overball pod nárty – na 5 vteřin aktivovat hýžďové svaly

a extendovat kolenní klouby (5x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

➢ vsedě na velkém míči – přenášení váhy vpřed na DKK a současné odlehčení pánve

od míče (5x)

➢ vsedě na velkém míči – pomalé a rychlé dostrky ze stran v oblasti L kolene

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje na posturomedu s rozkmitáním a zastavením,

nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do stran na bosu, nácvik korigovaného
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stoje na válcové a kulové úseči, nácvik výpadu dopředu na posturomed a na úseče

➢ nácvik chůze na hadu – obě DKK po hadu, PDK po hadu a LDK po zemi a naopak

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

• vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně protahovat

do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno (10x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

• vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

Výsledek:

Všechny jizvy jsou již posunlivé proti okolním tkáním a protažitelné, vyjma

laterální jizvy, kde vázne posunlivost. Dosáhlo se plného odstranění TrPs v m. soleus,

ischiocrurálních svalech bilaterálně a mm. glutaeii vpravo. Dále se dosáhlo částečného

odstranění TrPs a normalizace svalového tonu. Kiblerova řasa byla subjektivně velmi

bolestivá. Došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Dále se

pokračovalo v posilování oslabených svalů LDK. Pacient korigovaný stoj na balančních

pomůckách zvládá bez obtíží. Výpady pacient provádí LDK dopředu opatrně a pomalu,

PDK vpřed je provádí jistě a bez bolesti v L koleni. Dále se pokračovalo

v znovuobnovení správného stereotypu chůze, kde stále zůstává odlehčení LDK, pokud

se pacient nesoustředí. Pro snížení teploty L kolene byla doporučena lokální

kryoterapie, nejlépe hned po terapii a motodlaze. Pacient při provádění pohybů v L

koleni do flexe udával mírnou bolest v krajní poloze. Byla zadána autoterapie.
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3.5.6  6. terapeutická jednotka: 28. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 49. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu

v krajních polohách, při chůzi si nestěžuje na omezení, zvládá i chůzi po schodech

a areálu

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění jizev – zvýšení jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• odstranění otoku L kolene a kotníku

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvy – zvyšování jejich posunlivosti proti okolním tkáním a protažitelnosti

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene a kotníku

• TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• stabilizace L kolene

• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie
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Provedení:

➢ péče o laterální jizvu – manuální presura, posouvání oproti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

➢ PIR adduktorů stehna, m. piriformis, ischiocrurálních svalů, m. erector spinae

a m. quadratus lumborum bilaterálně

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na zádech – flektované obě DKK a overball pod ploskami – zvednout pánev

(5x)

➢ vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně

protahovat do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno

(10x)

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene bez odporu vleže na zádech (2x)

technikou pomalý zvrat

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene s mírným odporem vleže na zádech

(5x, 2 série ) technikou pomalý zvrat

➢ vleže na břiše – overball pod nárty – na 5 vteřin aktivovat hýžďové svaly

a extendovat kolenní klouby (5x)

➢ vleže na P boku, LDK flektovaná v kolenním i kyčelním kloubu, pod kolenním

kloubem overball – na 5 vteřin ho zatalčit do podložky (5x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

➢ vsedě na židli – overball pod L hleznem – na 3 vteřiny ho zatlačit směrem

k podložce (5x)

➢ vsedě na velkém míči – přenášení váhy vpřed na DKK a současné odlehčení pánve

od míče (5x)

➢ vsedě na velkém míči – pomalé a rychlé dostrky ze stran v oblasti L kolene

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje na posturomedu s rozkmitáním a zastavením,

nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do stran na bosu, nácvik korigovaného
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stoje na válcové a kulové úseči, nácvik výpadu dopředu na posturomed a na úseče

➢ nácvik chůze na hadu – obě DK po hadu, PDK po hadu a LDK po zemi a naopak

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• péče o jizvy – manuální presura jizev, protahování dlouhých jizev v podélné ose, do

„C“ a „S“, posouvání jizev proti okolním tkáním

• vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně protahovat

do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno (10x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

• vsedě na vyvýšeném lehátku – PDK překřížit v oblasti hlezen před LDK a pomocí

PDK pasivně flektovat LDK v kolenním kloubu a proti jejímu odporu extendovat

LDK

• vleže na P boku, PDK flektovaná, LDK v nulovém postavení v kloubu kyčelním

a kolenním a v maximální dorzální flexi v hlezenním kloubu – zatlačit LDK do

podložky a zároveň vytahovat od těla z pánve (5x)

Výsledek:

Na laterální jizvě stále vázne posunlivost proti okolním tkáním, zejména

kaudálně. Otok odstraněn z oblasti L kotníku, přes L koleno stále zůstává, ale je menší.

Teplota L kolene je znatelně nižší. Dosáhlo se plného odstranění TrP v ischicrurálních

svalech. Dále se dosáhlo částečného odstranění TrPs a normalizace svalového tonu.

Kiblerova řasa byla stále bolestivá.  Došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe

v L koleni. Pokračovalo v posilování oslabených svalů LDK. Výpady pacient provádí

LDK dopředu opatrně a pomalu a s bolestí v L koleni při dosažení krajní polohy, PDK

vpřed je provádí jistě a bez bolesti v L koleni. Dále se pokračovalo v znovuobnovení

správného stereotypu chůze, kde stále zůstává odlehčení LDK, pokud se pacient

nesoustředí. Pro snížení teploty L kolene byla doporučena lokální kryoterapie, nejlépe

hned po terapii a motodlaze. Pacient při provádění pohybů v L koleni do flexe udával

mírnou bolest v krajní poloze. Byla zadána autoterapie.
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3.5.7  7. terapeutická jednotka: 29. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 50. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu

v krajních polohách, při chůzi si nestěžuje na omezení, zvládá i chůzi po schodech

a areálu

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění laterální jizvy – zvýšení její posunlivosti proti okolním tkáním

• odstranění otoku a teploty L kolene

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace stoje a chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvu – zvyšování posunlivosti laterální jizvy proti okolním tkáním

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene

• TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• stabilizace L kolene

• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie

99



Provedení:

➢ péče o laterální jizvu – manuální presura jizvy, posouvání jizvy proti okolním tkáním

➢ míčkování LDK

➢ TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

➢ PIR adduktorů stehna, m. piriformi, m. erector spinae a m. quadratus lumborum

bilaterálně

➢ vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

➢ vleže na zádech – flektované obě DKK a overball pod ploskami – zvednout pánev

(5x)

➢ vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně

protahovat do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno

(10x)

➢ vleže na břiše – overball pod nárty – na 5 vteřin aktivovat hýžďové svaly

a extendovat kolenní klouby (5x)

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene bez odporu vleže na zádech (2x)

technikou pomalý zvrat

➢ I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene s mírným odporem vleže na zádech

(5x, 2 série ) technikou pomalý zvrat

➢ vleže na P boku, LDK flektovaná v kolenním i kyčelním kloubu, pod kolenním

kloubem overball – na 5 vteřin ho zatalčit do podložky (5x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

➢ vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

➢ vsedě na židli – overball pod L hleznem – na 3 vteřiny ho zatlačit směrem

k podložce (5x)

➢ vsedě na velkém míči – přenášení váhy vpřed na DKK a současné odlehčení pánve

od míče (5x)

➢ vsedě na velkém míči – pomalé a rychlé dostrky ze stran v oblasti L kolene

➢ nácvik malé nohy a korigovaného stoje na posturomedu s rozkmitáním a zastavením,

nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do stran na bosu, nácvik korigovaného
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stoje na válcové a kulové úseči, nácvik výpadu dopředu na posturomed a na úseče

➢ chůze po úsečích a ježkách, přešlapování na bosu

➢ nácvik chůze na hadu – obě DK po hadu, PDK po hadu a LDK po zemi a naopak

➢ zadání autoterapie

Autoterapie:

• stejná jako minulý den

Výsledek:

Na laterální jizvě stále vázne její posunlivost, zejména laterálním směrem. Otok

přes L koleno stále zůstává, ale je menší. Teplota L kolene je stále nižší. Dále se dosáhlo

částečného odstranění TrPs a normalizace svalového tonu. Kiblerova řasa je již méně

bolestivá. Došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Pokračovalo

v posilování oslabených svalů LDK. Pacient korigovaný stoj na balančních pomůckách

zvládá bez obtíží. Výpady pacient provádí jistě na obě strany, při výpadu vpřed LDK

přenese váhu v menším rozsahu. Chůzi po úsečích pacient zvládá s mírnými titubacemi.

Odlehčení LDK při chůzi je již téměř nepostřehnutelné. Pro snížení teploty L kolene

byla doporučena lokální kryoterapie, nejlépe hned po terapii a motodlaze. Pacient při

provádění pohybů v L koleni do flexe udával mírnou bolest v krajní poloze. Byla zadána

autoterapie.
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3.5.8  8. terapeutická jednotka: 30. 1. 2014

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 51. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje;

pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka: pravá; více viz vstupní

kineziologický rozbor

• subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, udává mírnou bolest L kolene při pohybu

v krajních polohách, je motivován k ambulantní rehabilitaci a poctivé autoterapii

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• ovlivnění laterální jizvy – zvýšení její posunlivosti proti okolním tkáním

• odstranění otoku L kolene

• odstranění TrPs, normalizace svalového tonu

• zvětšení rozsahu pohybu L kolene do flexe

• posílení oslabených svalů LDK

• zvýšení stability L kolene

• reedukace chůze

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• péče o jizvu – zvyšování posunlivosti laterální jizvy proti okolním tkáním

• míčkování LDK pro odstranění otoku L kolene

• TMT v oblasti zad – Kiblerova řasa

• PIR na hypertonické svaly a svaly s TrPs

• AP a PP v L koleni do flexe

• posilování oslabených svalů LDK

• stabilizace L kolene

• nácvik sensomotoriky

• zadání autoterapie
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Provedení:

• péče o laterální jizvu – manuální presura jizvy, posouvání jizvy proti okolním tkáním

• míčkování LDK

• PIR adduktorů stehna, m. piriformis, m. erector spinae a m. quadratus lumborum

bilaterálně

• vleže na zádech – overball pod L hlezno a sunout overball k pánvi flexí v koleni

a zpět extendovat do plného rozsahu pohybu (10x)

• vleže na zádech – flektované obě DKK a overball pod ploskami – elevovat pánev od

podložky (5x)

• vleže na břiše – Thera-band omotat o přednoží, chytit oba konce a pasivně protahovat

do flexe v koleni a aktivně proti odporu Thera-bandu extendovat koleno (10x)

• I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene bez odporu vleže na zádech (2x)

technikou pomalý zvrat

• I. flekční diagonála – varianta s extenzí kolene s mírným odporem vleže na zádech

(5x, 3 série ) technikou pomalý zvrat

• vleže na P boku, LDK flektovaná v kolenním i kyčelním kloubu, pod kolenním

kloubem overball – na 5 vteřin ho zatalčit do podložky (5x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej dopředu pomocí extenze a flexe

v kolenním kloubu (20x)

• vsedě na židli – overball pod L plosku a kutálet jej doprava a doleva (10x)

• vsedě na židli – overball pod L hleznem – na 3 vteřiny ho zatlačit směrem k podložce

(5x)

• vsedě na velkém míči – přenášení váhy vpřed na DKK a současné odlehčení pánve od

míče (5x)

• vsedě na velkém míči – pomalé a rychlé dostrky ze stran v oblasti L kolene

• nácvik malé nohy a korigovaného stoje na posturomedu s rozkmitáním a zastavením,

nácvik přenášení váhy dopředu a dozadu a do stran na bosu, nácvik korigovaného

stoje na válcové a kulové úseči, nácvik výpadu dopředu na posturomed a na úseče

• chůze po úsečích a ježkách, přešlapování na bosu

• nácvik chůze na hadu – obě DK po hadu, PDK po hadu a LDK po zemi a naopak

• zadání autoterapie
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Autoterapie:

• stejná jako minulý den

Výsledek:

Na laterální jizvě vázne posunlivost již jen kaudálním směrem. Otok přes L

koleno stále zůstává, ale je menší. Teplota L kolene je stále nižší. Dále se dosáhlo

částečného odstranění TrPs a normalizace svalového tonu. Kiblerova řasa je mírně

bolestivá. Došlo k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu do flexe v L koleni. Pokračovalo

v posilování oslabených svalů LDK. Pacient korigovaný stoj na balančních pomůckách

zvládá bez obtíží. Výpady pacient provádí jistě na obě strany. Chůzi po úsečích pacient

zvládá s mírnými titubacemi. Pacient již neodlehčuje LDK. Pro snížení teploty L kolene

byla doporučena lokální kryoterapie, nejlépe hned po terapii a motodlaze. Pacient při

provádění pohybů v L koleni do flexe udával mírnou bolest v krajní poloze. Byla zadána

autoterapie.

Motodlaha a rotoped:

dopoledne odpoledne

21.1. 0-0-60 0-0-62

22.1. 0-0-65 0-0-65

23.1. 0-0-70 0-0-70

24.1. 0-0-75 0-0-80

27.1. 0-0-85 0-0-90

28.1 0-0-95 0-0-100

29.1 0-0-105 0-0-110

30.1 rotoped rotoped
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3.5.9  9. terapeutická jednotka: 31. 1. 2014

Cíl dnešní terapeutické jednotky:

• provedení výstupného kineziologického rozboru

• zadání autoterapie

Návrh terapie:

• provedení výstupného kineziologického rozboru

• zadání autoterapie

Provedení:

• provedení výstupného kineziologického rozboru, viz níže

• zadání autoterapie

Autoterapie:

• stejná autoterapie jako minulý den až do ambulantních návštěv fyzioterapeuta
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3. 6  Výstupní kineziologické vyšetření

Status praesens:

• objektivní: St. p. ASK operaci L kolene, 52. pooperační den, výška: 180 cm, váha:

74 kg, BMI: 22,84, TF: 82 tepů/min,TK: 120/70 mmHg, tělesná teplota: nevyšetřena,

DF: 14 dechů/min, pomůcky: brýle na blízko (1 D bilaterálně), dominantní ruka:

pravá;  pacient je orientován místem, časem, osobou, spolupracuje

• subjektivní: pacient se cítí dobře, bolest neguje, udává omezený rozsah pohybu

v operovaném koleni a mírnou bolest při aktivních i pasivních pohybech v krajní

poloze do flexe

VYŠETŘENÍ STOJE:

• stabilní stoj o bázi cca 20 cm

Stoj na 2 vahách – přirozený  stoj:

L: 35

P: 39

Tabulka č. 17. Stoj na 2 vahách (výstupní kineziologický rozbor)

Zezadu:

- paty kulaté

- mírně valgózní postavení hlezna bilaterálně

- tvar a šíře Achillových šlach symetrická bilaterálně

- L lýtko mírně oploštělejší než vpravo

- podkolenní rýhy směřují lehce šikmo dolů mediálně, symetrické bilaterálně

- v oblasti L podkolenní rýhy je již jen těžko znatelný hematom

- v oblasti L kolene přítomný otok

- kontura stehen bez výrazných zakřivení bilaterálně

- subgluteální rýhy symetrické bilaterálně
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- L hýždě více oploštělá než vpravo

- SIPS ve stejné výši

- cristy ve stejné výši

- pánev ve středním postavení mezi anteverzí a retroverzí

- paravertebrální valy symetrické, v Th-Lp prominující

- L taile ostřejší než vpravo

- P thorakobrachiální trojúhelník větší než vlevo

- mírná scapula alata bilaterálně, P angulus inferior scapulae nepatrně výše než vlevo

- P rameno mírně výše než vlevo

- profil P m. trapezius výraznější než vlevo

- výška uší ve stejné výši

- hlava v osovém postavení

- páteř v osovém postavení

Zepředu:

- obě chodidla cca 10° v ZR

- podélná klenba nepatrně snížená bilaterálně

- příčná klenba nepatrně snížená bilaterálně

- váha je nesena nepatrně mediálně

- mírně valgózní postavení hlezna bilaterálně

- kolenní klouby v osovém postavení bilaterálně

- patelly míří vpřed

- na levém koleni jizvy, viz vyšetření jizev níže

- kontura stehen bez výrazného zakřivení, vlevo oploštělejší než vpravo, především 

v oblasti mm. vastii, kde je přítomen i otok

- SIAS ve stejné výši

- cristy ve stejné výši

- pánev ve středním postavení mezi anteverzí a retroverzí

- pupík ve středním postavení (inflare – outflare vyrovnán, symetrický)

- bradavky ve stejné výši

- P taile nepatrně ostřejší než vlevo

- L thorakobrachiální trojúhelník nepatrně větší než vpravo
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- hrudník bez asymetrií

- klavikuly mírně prominují, P je nepatrně výše než vlevo

- hloubka nadklíčkových jamek symetrická bilaterálně

- P rameno mírně výše než vlevo

- profil P m. trapezius výraznější než vlevo

- výška uší ve stejné výši

- hlava v osovém postavení

- obličej symetrický

- předloktí ve středním postavení mezi pronací a supinací

Z P strany:

- P kolenní kloub v mírné hyperextenzi

- mírně oploštělá hrudní kyfóza v oblasti Th1-Th10, ostatní úseky páteře ve 

fyziologickém postavení

- břicho neprominující

- hrudník v nepatrně expiračním postavení

- protrakční držení ramen

- předsunuté držení hlavy

Z L strany:

- L kolenní kloub v osovém postavení

- mírně oploštělá hrudní kyfóza v oblasti Th1-Th10, ostatní úseky páteře ve 

fyziologickém postavení

- břicho neprominující

- hrudník v nepatrně expiračním postavení

- protrakční držení ramen

- předsunuté držení hlavy

- na krku bílá jizva cca 1,5 x 0,5 cm po excizi znaménka, zhojená
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Dynamické vyšetření stoje:

• předklon: Thomayerova zkouška – 0 cm, postupné rozvíjení všech úseků páteře

v celém rozsahu

• lateroflexe: větší vpravo než vlevo, postupné rozvíjení všech úseků páteře

• záklon: omezený rozvoj v oblasti Th1-Th10, ostrý zlom v oblasti C5 - C7

Modifikace stoje:

• na špičkách – pacient zvládne, bez titubací

• na patách – pacient zvládne, bez titubací

Rhomberg:

I. pacient zvládne, bez titubací

II. pacient zvládne, bez titubací

III. pacient zvládne, bez titubací

Trendelenburg:

• stoj na LDK – bez elevace pánve a lateroflexe trupu, přítomna lehká hra šlach na

LDK, částečná apnoe ve smyslu mělkého dýchání, výdrž 20 vteřin (testováno

20 vteřin)

• stoj na PDK – pánev bez vychýlení, bez lateroflexe a rotace trupu, nepatrná rotace

trupu P ramenem vpřed, přítomna lehká hra šlach na PDK, apnoe nepřítomna, výdrž

20 vteřin (testováno 20 vteřin)
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CHŮZE:

• stabilní

• zatížení PDK a LDK symetrické

• kroky stejně dlouhé a rychlé

• DKK v osovém postavení

• bez cirkumdukce LDK

• mírně valgózní postavení hlezen bilaterálně

• nášlap na patu, odval plosky středem planty a odraz z palce

• bez výrazného souhybu pánve

• rotace trupu a ramen bpn

• souhyb HKK vychází z ramenních kloubů; v omezeném rozsahu, symetrické

• bez souhybu hlavy

Modifikace chůze:

• po patách – pacient zvládá bez obtíží, akční radius: 20 kroků (testováno 20 kroků),

bez výrazné nestability

• po špičkách – pacient zvládá bez obtíží, akční radius: 20 kroků (testováno 20 kroků),

bez výrazné nestability

• v podřepu – pacient zvládá bez obtíží, akční radius: 20 kroků (testováno 20 kroků),

bez výrazné nestability

• pozadu – pacient zvládá bez obtíží, akční radius: 20 kroků (testováno 20 kroků), bez

výrazné nestability

• poslepu – pacient zvládá bez obtíží, akční radius: 20 kroků (testováno 20 kroků), bez

výrazné nestability
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VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH HYBNÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY:

Extenze k kyčelním kloubu:

Při extenzi LDK se nejdříve zapojují hamstringy, poté m. gletaeus maximus,

kontralaterální L svaly páteře, homolaterální L svaly páteře, kontralaterální svaly Th-L

páteře, homolaterální svaly Th-L páteře a nakonec svaly pletence pažního.

Stejný nález při extenzi PDK.

Při variantě s vyloučením hamstringů se zapojil jako první m. glutaeus maximus,

poté kontralaterální L svaly páteře, homolaterální L svaly páteře, kontralaterální svaly

Th-L páteře, homolaterální svaly Th-L páteře a nakonec svaly pletence pažního.

Stejný nález při extenzi PDK.

Fenomén retardace při extenzi obou DKK nepřítomen.

Abdukce v kyčelním kloubu:

Při abdukci LDK pacient v krajní poloze (30° abdukce v kyčelním kloubu)

využívá tensorový mechanismus s důrazem na flexi v kyčelním kloubu. Tato odchylka

je minimální.

Stejný nález při abdukci PDK.

Vyšetření typu dýchání:

Převažuje dolní hrudní typ dýchání.

Vyšetření dechové vlny:

Nádech i výdech směřují distoproximálně.

Způsob vertikalizace:

• z lehu do sedu se spuštěnými bérci přes flexi trupu se současným otočením trupu

a DKK na hýždích, do stoje  bez dopomoci

Akční radius:

• 500 m po areálu nemocnice bez dopomoci, bez bolestí
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ANTROPOMETRIE:

Obvodové rozměry na DKK:

L: P:

15 cm nad patellou 44 47

přes mm. vastii 41 39

přes patellu 39 37

přes tuberositas tibiae 34 33

přes lýtko 36 36

přes malleolli 25,5 25

přes nárt a patu 22 21,5

přes hlavičky metatarzů 23 23

Tabulka č. 18. Obvodové rozměry na DKK (výstupní kineziologický rozbor)

Délkové rozměry na DKK:

L: P:

Funkční – relativní (SIAS) 95 95

Anatomická – absolutní (trochanter) 88 88

Umbilicální 103 103

Stehno 43 43

Bérec 41 41

Tabulka č. 19. Délkové rozměry na DKK (výstupní kineziologický rozbor)
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VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBLIVOSTI KLOUBNÍ:

AP PP

L: P: L: P:

Kyčelní kloub S 10-0-125 10-0-125 20-0-135 20-0-130

F 40-0-20 40-0-20 45-0-25 45-0-25

R 45-0-30 45-0-30 45-0-40 45-0-40

Kolenní kloub S 0-0-85 5-0-140 0-0-105 5-0-150

Hlezenní kloub S 15-0-60 15-0-60 15-0-60 15-0-60

Tabulka č. 20. Goniometrické vyšetření (výstupní kineziologický rozbor)

Pozn.: Flexe v kyčelním kloubu byla provedena s flektovanou testovanou DK v kolenním kloubu.

Kolenní kloub do vnitřní i zevní rotace (vyšetřováno vsedě s volně spuštěnými

bérci) bylo vyšetřeno orientačně aktivně i pasivně a oproti zdravé straně nebyl nalezen

omezený rozsah pohybu.

Hlezenní kloub do inverze a everze, MT a IP klouby do flexe a extenze na DKK

byly vyšetřeny orientačně aktivně i pasivně – bpn.

VYŠETŘENÍ DISTANCÍ NA PÁTEŘI:

Schoberův příznak: bpn

Stiborův příznak: bpn

Čepojův příznak: bpn

Thomayerův příznak: negativní – 0 cm

Ottův příznak – inklinační: bpn

Ottův příznak – reklinační: bpn

Forestierova fleche: negativní

Zkouška předklonu hlavy: negativní
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VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY:

Sachse Janda Sachse Janda

L, vlevo P, vpravo L, vlevo P, 
vpravo

Záklon bederní páteře B - -

Předklon bederní 
páteře

Zkouška 
předklonu

A bpn

Lateroflexe bederní 
páteře

Zkouška úklonu A A bpn bpn

Rotace hrudní páteře A A - -

Rotace krční páteře Zkouška rotace 
hlavy

B B pn pn

Dorzální flexe v MP 
kloubech

Zkouška sepjatých
prstů

B B pn

Zkouška sepjatých
rukou

- - pn

Extenze loketního 
kloubu

Zkouška 
extendovaných 
loktů

B pn

Horizontální abdukce
v rameni

Zkouška šály A A bpn bpn

Ramenní kloub Zkouška 
zapažených paží

A A bpn bpn

Zkouška 
založených paží

- - bpn

Abdukce ve 
skapulohumerálním 
kloubu

A A - -

Extenze kolene B B - -

Zkouška posazení 
na paty

- - nevyšetřeno

Rotace v kyčelním 
kloubu

nevyšetřeno A - -

Tabulka č. 21. Vyšetření hypermobility (výstupní kineziologický rozbor)
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY:

L: P:

Mm. gastrocnemii 0 0

M. soleus 0 0

Flexory kolenního kloubu 0 0

Adduktory kyčelního kloubu 0 0

M. iliopsoas 0 0

M. rectus femoris 0 0

M. tensor fasciae latae 0 0

M. piriformis 0 0

M. quadratus lumborum 0 0

Paravertebrální svaly 0 0

Tabulka č. 22. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor)

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY:

L: P:

Kyčelní kloub Flexe 4-5 5

Extenze 5 5

Extenze – m. glutaeus maximus 5 5

Abdukce 4 5

Addukce 5 5

Zevní rotace 5 5

Vnitřní rotace 5 5

Kolenní kloub Flexe (pacient provede pouze v 

omezeném rozsahu pohybu)

4 5

Extenze 4 5

Hlezenní kloub Plantární flexe – m. triceps surae 5 5

Plantární flexe – m. soleus 5 5

Supinace s dorzální flexí 5 5

Supinace v plantární flexi 5 5

Plantární pronace 5 5

Tabulka č. 23. Vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor)
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Vyšetření svalové síly – orientačně:

L: P:

2. - 5. prst Flexe 5 5

Extenze 5 5

Palec Flexe 5 5

Extenze 5 5

Tabulka č. 24. Vyšetření svalové síly – orientačně (výstupní kineziologický rozbor)

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

• pacient je orientován časem, místem i osobou, spolupracuje

Rexlexy:

L: P:

patellární L2-4 bpn bpn

Achillovy šlachy L5-S2 bpn bpn

medioplantární L5-S2 bpn bpn

Tabulka č. 25. Vyšetření reflexů (výstupní kineziologický rozbor)

Povrchové čití:

L: P:

L4 bpn bpn

L5 bpn bpn

S1 bpn bpn

Tabulka č. 26. Vyšetření povrchového čití (výstupní kineziologický rozbor)

Hluboké čití – polohocit a pohybocit:

L: P:

Polohocit DKK bpn bpn

Pohybocit DKK bpn bpn

Tabulka č. 27. Vyšetření hlubokého čití (výstupní kineziologický rozbor)
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Lassègueova zkouška a „obrácená“ Lassègueova zkouška:

L: P:

Lassègueova zkouška negativní negativní

Obrácená Lassègueova zkouška negativní negativní

Tabulka č. 28. Vyšetření Lassègueovy zkoušky a „obrácené“ Lassègueovy zkoušky (výstupní 

kineziologické vyšetření)

Taxe DKK:

• BPN bilaterálně, intenční tremor nepřítomen

Pyramidové jevy iritační a zánikové:

• bpn bilaterálně na DKK

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN:

Kůže:

• lehce zvýšená teplota v oblasti levého kolenního kloubu, více na ventrální, laterální

a mediální straně

• zvýšená potivost či jiná anomálie na kůži DKK a zad nepřítomna

Podkoží:

• podkoží DKK protažitelné všemi směry

• horší vytvoření Kiblerovy řasy a přítomnost bolesti v oblasti L páteře a Th-L

přechodu bilaterálně, v ostatních úsecích páteře bpn

Fascie:

• fascie DKK a zad posunlivé všemi směry
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Svaly:

TrPs tonus trofika

L: P: L: P: L: P:

m. soleus bpn bpn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. quadriceps 
femoris

bpn bpn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. tensor fasciae 
latae

bpn bpn normotonus normotonus normotrofie normotrofie

adduktory stehna pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. iliacus pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. piriformis pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. tibialis 
anterior

bpn bpn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

ischiokrurální 
svaly

pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. levator ani bpn bpn normotonus normotonus normotrofie normotrofie

mm. glutaeii pn pn hypotonus hypertonus hypotrofie normotrofie

m. erector spinae pn pn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

m. psoas bpn bpn normotonus normotonus normotrofie normotrofie

m. quadratus 
lumborum

bpn bpn hypertonus hypertonus normotrofie normotrofie

Tabulka č. 29. Vyšetření svalů (výstupní kineziologické vyšetření)
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VYŠETŘENÍ PERIOSTOVÝCH BODŮ:

L: P:

hlavičky metatarzů bpn bpn

ostruha patní bpn bpn

hlavička fibuly bpn bpn

pes anserinus tibiae bpn bpn

úpony kolaterálních vazů bpn bpn

horní okraj patelly bpn bpn

hrbol sedací kosti bpn bpn

SIPS bpn bpn

kostrč bpn bpn

hřeben pánevní kosti bpn bpn

trnové výběžky Lp bpn bpn

Tabulka č. 30. Vyšetření periostových bodů (výstupní kineziologické vyšetření)

VYŠETŘENÍ JIZEV:

• všechny jizvy bez stehů a bez sekretu, při palpaci jizev pacient neudává bolest; celý L

kolenní kloub v mírném zarudnutí, s mírně zvýšenou teplotou, zvláště na ventrální,

laterální a mediální straně

• 6 cm dlouhá úzká bílá vertikální jizva v oblasti lig. patellae, protažitelná, posunlivá

mediálně i laterálně

• kaudálněji a mediálněji (na úrovni kaudálního konce dlouhé jizvy 2 cm mediálně) je

kraniální konec 3 cm dlouhé úzké bílé vertikální jizvy, protažitelná, posunlivá

mediálně i laterálně

• 3 cm laterálně od kraniálního konce 6 cm dlouhé jizvy je jizva se strupem, průměr

jizvy 1 cm, posunlivá všemi směry vyjma kaudálního posunu

• 3 cm mediálně a 3 cm kraniálně od 6 cm dlouhé jizvy je 1 cm dlouhá jizva, úzká bílá,

protažitelná a posunlivá všemi směry

• 2 cm mediálně od středu 6 cm dlouhé jizvy je jizva o průměru 0,5 cm, posunlivá

všemi směry
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA NEBO RYCHLÍKOVÉ:

Speciální zkoušky:

L, vlevo: P, vpravo:

Spine sign – příznak trnu negativní negativní

Fenomén předbíhání bpn

Rotační synkinéza Fyziologická Fyziologická

Patrickova zkouška bpn bpn

Tabulka č. 31. Speciální zkoušky dle Lewita (výstupní kineziologické vyšetření)

Vyšetření kloubní vůle:

L: P:

IP1, IP2 klouby, IP 

palce

Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

MTP klouby Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

MTP kloub palce Rotace bpn bpn

Hlavičky metatarzů Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Lisfrankův kloub Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Rotace bpn bpn

Os cuboideum Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

Os naviculare Dorzálně bpn bpn

Plantárně bpn bpn

120



Calcaneus Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Do supinace bpn bpn

Do pronace bpn bpn

Ventrálně bpn bpn

Talus Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Talocrurální kloub Dorzálně bpn bpn

Hlavička fibuly Dorálně bpn bpn

Ventrálně bpn bpn

Patella Kraniálně bpn bpn

Kaudálně bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

Kolenní kloub Přední zásuvkový fenomén bpn bpn

Zadní zásuvkový fenomén bpn bpn

Dorzální posun tibiae bpn bpn

Mediálně bpn bpn

Laterálně bpn bpn

SI skloubení Dorzálně bpn bpn

Ventrokraniomediálně bpn bpn

Tabulka č. 32. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita nebo Rychlíkové (výstupní kineziologické vyšetření)
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SPECIÁLNÍ TESTY:

Vyšetření menisků:

• McMurrayův příznak pro mediální meniskus: negativní (bilaterálně)

• McMurrayův příznak pro laterální meniskus: negativní (bilaterálně)

• Apleyův test: negativní (bilaterálně)

Vyšetření boční stability – vyšetření postranních vazů:

• Abdukční test: negativní (bilaterálně)

• Addukční test: negativní (bilaterálně)

Vyšetření předozadní stability – vyšetření zkřížených vazů:

• Lachmanův test: negativní (bilaterálně)

• „Obrácený“ Lachmanův test: negativní (bilaterálně)

• Přední zásuvkový test: negativní (bilaterálně)

• Zadní zásuvkový test: negativní (bilaterálně)

• Pivot shift test: negativní (bilaterálně)

• Hughston (Jerk) test: negativní (bilaterálně)

Vyšetření femoropatelárního kloubu:

• Test stability pately: negativní (bilaterálně)

• Příznak hoblíku: negativní (bilaterálně)

• Zohlenův test: negativní (bilaterálně)

• Fairbankův test: negativní (bilaterálně)

• Apprehension test: negativní (bilaterálně)

Vyšetření kloubního výpotku:

• Wipe test: negativní (bilaterálně)

• Ballottement patelly: negativní (bilaterálně)
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Závěr vyšetření:

Pacient je 50. den po ASK plastice předního a zadního zkříženého vazu

s částečnou menisektomií. Pacient stojí stabilně o bázi cca 20 cm a mírně více zatěžuje

PDK (L: 35 kg, P: 39 kg). Má mírně valgózní postavení hlezen bilaterálně s nepatrně

sníženou podélnou i příčnou klenbu také bilaterálně. Je přítomna lehká hypotrofie L

lýtka, stehna a hýžďových svalů. Kolenní klouby v osovém postavení. L kolenní kloub

je oteklý s jizvami, již bez erytému. SIAS, SIPS a cristy jsou bilaterálně ve stejné výši,

pánev ve středním postavení mezi anteverzí a retroverzí. Přítomna prominence

paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu. Aspekcí zjištěn větší thorakobrachiální

trojúhelník vpravo, ostřejší taile vlevo. Dále aspekcí zjištěna mírná scapula alata

bilaterálně a P rameno mírně výše s výraznějším profilem m. trapezius. Aspekcí z boku

zjištěna při stoji hyperextenze P kolenního kloubu, L kolenní kloub v nulovém

postavení. Je přítomno protrakční držení ramen a předsunuté držení hlavy. Dále aspekcí

nezjištěny další anomálie.

Při dynamickém vyšetření stoje byl zjištěn omezený rozvoj páteře v oblasti Th1-

Th10 do záklonu, lateroflexe větší vpravo než vlevo. Thomayerova zkouška negativní.

Chůze je stabilní, bez asymetrií. Souhyb HKK a trupu v normě.

Stoj a chůzi po špičkách a patách provede bez obtíží a bolesti, chůzi v podřepu

pacient provede bez obtíží a bolesti, chůze pozadu a chůze poslepu je bez odchylek.

Rhombergova zkouška bpn. Trendelenburgova zkouška ukazuje na patologii laterálního

korzetu vlevo.

Při vyšetření hybných stereotypů dle Jandy pacient při stereotypu extenze v kyčli

nejdříve zapojuje hamstringy, poté až m. glutaeus maximus, další sled zapojení je bez

anomálií. Nález shodný bilaterálně. Při stereotypu abdukce v kyčelním kloubu pacient

používá v krajní poloze tensorový mechanismus. Nález opět shodný bilaterálně.

Pacient uplatňuje horní hrudní typ dýchání a dechová vlna jde směrem

distoproximálním.

Zůstává otok L kolene (rozdíl obvodu přes mm. vastii – 2 cm, přes patellu – 2

cm, přes tuberositas tibiae – 1 cm). Otok dosahuje až k hleznu, kde je rozdíl obvodu

přes malleolli 1,5 cm. Antropometrickým měřením potvrzena atrofie stehna (rozdíl
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obvodu 15 cm nad patellou – 3 cm). Obvod lýtek je symetrický.

Přetrvává omezený rozsah pohybu do flexe v L koleni (Sa 0 – 0 – 85; Sp 0 – 0 –

105), v P koleni zjištěna hyperextenze (5°) při AP i PP.

Zkrácení svalů nepřítomno.

Zůstává snížená svalová síla L kolene do flexe a extenze (obojí stupeň 4 dle

Jandy) a v kyčelním kloubu do flexe (stupeň 4-5 dle Jandy).

Reflexy na DKK v normě. Povrchové a hluboké čití neporušeno. Lassègueova zkouška

i „obrácený“ Lassègue negativní. Taxe v normě. Pyramidové jevy iritační a zánikové

bpn.

V oblasti L kolenního kloubu je lehce zvýšená teplota, jizvy posunlivé všemi

směry a protažitelné vyjma laterální jizvy, kde je omezená posunlivost, zejména

kaudálním směrem. Bez zvýšené potivosti na kůži zad a DKK. Přítomno horší vytvoření

Kiblerovy řasy a přítomnost bolesti v oblasti L a Th-L páteře bilaterálně. Fascie zad

posunlivé všemi směry. Zůstávají TrPs v addukterech stehna,  m. piriformis,

m. quadratus lumborum a m. erector spinae bilaterálně. Nalezen hypotonus m. soleus,

m. quadriceps femoris, mm. glutaeii vlevo. Nalezen hypertonus m. soleus,

m. quadriceps femoris, mm. glutaeii vpravo, dále v addukterech stehna, hamstringách,

m. iliopsoas, m. piriformis, m. tibialis anterior, m. erector spinae, m. quadratus

lumborum. Zůstává hypotrofie m. soleus, m. quadriceps femoris a mm. glutaeii vlevo.

Bolestivé periostové body již nenalezeny.

Příznak trnu a fenomén předbíhání bpn. Kloubní vůle na DKK a SI skloubení

bpn.

Speciální testy pro vyšetření menisků postranních vazů, zkřížených vazů

a patellárního kloubu byly stanoveny jako negativní bilaterálně. Testy na vyšetření

kloubního výpotku stanoveny jako pozitivní vlevo.
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3.7  Zhodnocení efektu terapie

21. 1. 2014 31. 1. 2014

Stoj na 2 vahách L: 24, P: 50 L: 35, P: 39

Postavení pánve SIAS, SIPS, cristav vlevo 
o 1 cm níže než vpravo

SIAS, SIPS, cristy ve 
stejné výši bilaterálně

Chůze Antalgická s odlehčením 
LDK

Symetrická

Stoj a chůze po špičkách, 
po patách

Provede s obtížemi a 
bolestí

Provede bez obtíží a bez 
bolesti

Chůze v podřepu Pro bolest neprovede Provede bez obtíží a bez 
bolesti

Chůze pozadu Není přítomna extenze v L
kyčelním kloubu

bpn

Hybný stereotyp – extenze 
v kyčli bilaterálně

Pacient nejdříve zapojuje 
hamstringy, poté až m. 
glutaeus maximus

Pacient nejdříve zapojuje 
hamstringy, poté až m. 
glutaeus maximus

Hybný stereotyp – abdukce 
v kyčli bilaterálně

pacient používá v krajní 
poloze tensorový 
mechanismus

pacient používá v krajní 
poloze tensorový 
mechanismus

Obvod stehna 15 cm nad 
patelou

Vlevo o 4 cm méně Vlevo o 3 cm méně

Obvod přes mm. vastii Vlevo o 3 cm více Vlevo o 2 cm více

Obvod přes patelu Vlevo o 4 cm více Vlevo o 2 cm více

Obvod přes tuberositas 
tibiae

Vlevo o 3,5 cm více Vlevo o 1 cm více

Obvod přes lýtko Vlevo o 1 cm méně Obvod bilaterálně shodný

Obvod přes malleolli Vlevo o 1,5 cm více Vlevo o 0,5 cm více

Rozsah kloubní 
pohyblivosti L kolenního 
kloubu – aktivně

S 0 – 0 – 30 S 0 – 0 – 85

Rozsah kloubní 
pohyblivosti L kolenního 
kloubu – aktivně

S 0 – 0 – 40 S 0 – 0 – 105

Zkrácené svaly M. iliopsoas a m. rectus 
femoris bilaterálně (vlevo 
stupeň 2 dle Jandy, 
vpravo stupeň 1) a m. 
tensor fasciae latae vlevo 
(stupeň 1)

bpn

Svalová síla L kolene Do flexe (stupeň 3-4 dle Do flexe (stupeň 4 dle 
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Jandy) a do extenze 
(stupeň 4)

Jandy) a do extenze 
(stupeň 4-5)

„Obrácená“ Lassègueova 
zkouška

Pozitivní v 55 st Negativní

Teplota L kolene 
(subjektivně hodnoceno)

Zvýšená teplota Lehce zvýšená teplota 

Jizvy Částečně neposunlivé a 
neprotažitelné

Všechny jizvy posunlivé a 
protažitelné, vyjma 
laterální jizvy, kde vázne 
kaudální posun

Potivost Zvýšená v oblasti Th-L 
přechodu a Lp bilaterálně

bpn

Kiblerova řasa Bolest a horší vytvoření 
řasy v oblasti Th3-Th7, 
Th-L přechodu a Lp 
bilaterálně

Bolest a horší vytvoření 
řasy v oblasti Th-L 
přechodu a Lp bilaterálně

TrPs a hypertonus m. soleus, adduktory, 
ischiocrurální svaly, m. 
iliopsoas, m. piriformis, 
m. tibialis anterior, mm. 
glutaeii, m. erector spinae,
m. quadratus lumborum 
bilaterálně

Adduktory stehna, m. 
piriformis, m. quadratus 
lumborum, m. erector 
spinae bilaterálně

Hypotonus m. soleus, m. quadriceps 
femoris, mm. glutaeii vlevo

m. soleus, m. quadriceps 
femoris, mm. glutaeii vlevo

Bolestivé periostové body Na hlavičce fibuly a SIPS 
vlevo

bpn

Hypotrofie m. soleus, m. quadriceps 
femoris a mm. glutaeii 
vlevo

m. soleus, m. quadriceps 
femoris a mm. glutaeii 
vlevo

Příznak trnu a fenomén 
předbíhání

Pozitivní vlevo bpn

Kloubní vůle Omezení u hlavičky fibuly
vlevo směrem dorzálním a
ventrálním, u patelly 
směrem kraniálním a 
kaudálním, u SI skloubení
směrem dorzálním a 
ventrokraniomediálním

bpn

Wipe test pozitivní pozitivní

Ballottement test pozitivní pozitivní

Tabulka č. 33. Zhodnocení efektu terapie
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4  Závěr

Cíle této práce byly splněny. V obecné části jsem se věnovala problematice

poraněné měkkých struktur kolenního kloubu a možnostmi jeho léčení a ve speciální

části jsem prezentovala kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s plastikou

předního a zadního zkříženého vazu. Obě části pro mě byly přínosem. Největší přínos

shledávám v osvojení hlubších teoretických poznatků o této problematice se současnou

aplikací na pacienta, s kterým jsem mohla opakovaně pravidelně pracovat a vidět

výsledky z proběhlých terapií.

Co se týče naplnění krátkodobých cílů rehabilitace u pacienta, byly buď splněny,

či splněny alespoň částečně. Pacient si je vědom toho, že je třeba i nadále pokračovat

v soustavné rehabilitaci a  zátěž zvyšovat postupně. Je motivován k další rehabilitaci za

účelem navrácení se do původní formy ve sportu. 
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6  Přílohy

Příloha č. 1. (na následující straně)





Příloha č. 2. 

Informovaný souhlas

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb.)

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám jako studentka

třetího ročníku bakalářského studia oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy

a sportu Univerzity Karlovy o souhlas k vyšetření a následné terapii, abych na základě

toho mohla vypracovat bakalářkou práci. Tímto Vás žádám i o souhlas k nahlédnutí do

zdravotnické dokumentace. Osobní data nebudou v práci uvedena. Vyšetření a terapie

budou probíhat v hodinách, ve kterých jste zvyklý/á. Je možné, že budou naše setkání

delší. Počet terapií se bude odvíjet od celkové doby hospitalizace. Nebudou probíhat

žádné experimenty, budou aplikovány běžně užívané neinvazivní postupy. Riziko

vzniku bolesti bude nejvýše minimalizováno. Výsledky z naší spolupráce nebudou

jakkoli zneužity.

Dnešního dne jsem byl/a poučen/a odborným pracovníkem o plánovaném

vyšetření a následné terapii. Svým podpisem potvrzuji, že mi odborný pracovník

vysvětlil vše, co je obsahem tohoto informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost

klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem poučení plně porozuměl/a a souhlasím s provedením

vyšetření a následnou terapií.

Souhlasím s nahlížením níže jmenované  osoby do mé dokumentace

a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce.

Datum:

Jméno osoby, která provedla poučení:

Podpis osoby, která provedla poučení:

Podpis pacienta/pacientky:
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Příloha č. 5.

Zkratky

ASK artroskopie

AP aktivní pohyb

BDO běžné dětské nemoci

bpn bez patologického nálezu

DF dechová frekvence

DK dolní končetina

DKK dolní končetiny

F frontální rovina

FH francouzské hole

HK horní končetina

HKK horní končetiny

IP interfalangový

L levý

LCA ligamentum cruciatum anterius

LCL ligamentum collaterale laterale

LCM ligamentum collaterale mediale

LCP ligametum cruciatum posterius

LDK levá dolní končetina

MTP metatarzofalangový

P pravý

PDK pravá dolní končetina

PIR postizometrická relaxace

PNF proprioceptivní nervosvalová facilitace

pn patologický nález

PP pasivní pohyb

R transverzální rovina

S sagitální rovina

Sa aktivní pohyb v sagitální rovině

Sp pasivní pohyb v sagitální rovině

SI sakroiliakální

SMS sensomotorická stimulace

TK krevní tlak

TMT techniky měkkých tkání

TrPs Trigger pointy


