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Abstrakt
Název

bakalářské

práce:

Kazuistika

fyzioterapeutické

péče

o

pacientku

s osteosyntézou hlezenního kloubu vpravo.

Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky a teoretické
i praktické seznámení se s tématem osteosyntézy po zlomenině hlezenního kloubu.

Metodika: Práce je rozdělena na dvě části, obecnou a speciální. V obecné části je
probrána

anatomie

hlezenního

kloubu,

kineziologie

a

biomechanika

nohy,

traumatologie v této oblasti a fyzioterapeutické metody vhodné k léčbě po zlomenině
v hlezenním kloubu. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacientky.
Obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, plán a cíle terapie. Dále jsou zde
podrobně rozepsány jednotlivé terapeutické jednotky, následně kineziologický rozbor
výstupní a zhodnocení efektu terapie.

Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, hlezenní kloub, fraktura, osteosyntéza

Abstract
Title of bachelor’s thesis: Case report on physiotherapy care of a patient with an ankle
joint osteosynthesis on the right side.

Aim of the thesis: The aim of my bachelor thesis is to write up a case report of a patient
and to compile theoretical and also practical explanation of the ankle joint
osteosynthesis issue.

Methodology: The bachelor thesis is divided into two parts – a general one and
a special one. The general part deals with the anatomy of an ankle joint, kinesiology
and biomechanics of the feet, traumatology in this area and physiotherapy methods
suitable for a therapy after the fracture of an ankle joint. The special part is compiled as
a case report of a patient. It contains an anamnesis, an input kinesiological analysis,
plans and aims of the therapy. In the next step individual therapeutic entities, an output
kinesiological analysis and the evaluation of a therapy effect are described there.

Keywords: case report, physiotherapy, ankle joint, fracture, osteosynthesis
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1. ÚVOD
Cílem této práce je seznámení se s problematikou osteosyntézy po fraktuře
hlezenního kloubu a prohloubení doposud získaných znalostí jak po stránce teoretické,
tak po stránce praktické.
V první, obecné části této práce, je podrobně rozepsána anatomie hlezenního
kloubu a nohy. Jsou zde popsány kostěné struktury, ligamenta a svaly této oblasti. Zde
je popsána i kineziologie a biomechanika hlezenního kloubu, následně traumatologie
a možnosti její léčby. Poté jsou zde vypsány fyzioterapeutické metody a postupy
vhodné pro rehabilitaci zlomenin v hlezenním kloubu, které jsou řešeny osteosyntézou.
V části speciální je zpracována kazuistika pacientky po zlomenině hlezenního
kloubu s operačním řešením pomocí osteosyntézy. Zde je rozepsána anamnéza
pacientky, vstupní kineziologický rozbor a následně jsou zde vytyčeny cíle terapie.
Podrobně jsou zde popsány jednotlivé terapeutické jednotky zakončené výstupním
kineziologickým rozborem a zhodnocením efektu terapie.

2. OBECNÁ ČÁST
2. 1 Anatomie hlezenního kloubu a nohy
Samotný skelet hlezenního kloubu je tvořen distálními konci tibie a fibuly, ty
jsou spojeny do vidlice, do které zapadá trochlea talu (Bartoníček, 1991).

2. 1. 1 Kosti bérce a jejich spojení

Tibii (kost holenní) utváří tři hlavní segmenty, první je část proximální, tu tvoří
dva široké kloubní hrboly (condylus medialis et lateralis). Corpus tibie (tělo kosti
holenní) je druhá, velmi silná a trojboká část tibie. Distální část je třetím segmentem.
Tato část tibie na mediálním okraji tvoří malleolus medialis, neboli vnitřní kotník
(Čihák, 2001).

Fibulu (kost lýtková) utváří čtyři segmenty, prvním je hlavička kosti lýtkové
(caput fibulae), která je na proximálním konci fibuly. Druhým segmentem je krček
(collum fibulae), zeštíhlující se část pod hlavičkou přecházející v třetí úsek, kterým je
samotné tělo kosti lýtkové (corpus fibulae). Malleolus lateralis (zevní kotník) je
rozšiřující se část

na distálním konci fibuly a zároveň segment poslední. Zevní

kotník je uložen distálněji než vnitřní (Čihák, 2001).

Syndesmosis tibiofibularis je vazivo spojující distální konce tibie a fibuly.
Kloubními plochami jsou styčné plochy těchto dvou kostí, které jsou převážně pokryté
periostem. Kloubní pouzdro jako takové, v pravém slova smyslu, vytvořeno není. Obě
kosti bérce k sobě pojí vazy na jejich přední a zadní straně. Štěrbina spolupracující
s hlezenním kloubem je vyplněna synoviální membránou (Dylevský, 2009).

Vidlice tvořena tibií a fibulou je zpevněna syndesmózou, ve které je vložena
hlezenní kost. Pevnost a taktéž minimální pohyblivost v tomto spoji je předpoklad
správné funkčnosti hlezenního kloubu. K maximálnímu napínání v tomto spoji dochází
při dorzální flexi nohy, roztlačení vidlice kostí bérce je ale pro tento pohyb limitující
(Dylevský, 2009).

Stejně jako mezi kostmi předloktí je i mezi tibií a fibulou rozprostřena tuhá
membrana interossea, která brání rozestoupení obou kostí a zároveň tvoří
plochu pro začátky svalů bérce (Dylevský, 2009).

2. 1. 2 Kosti nohy

Kostru nohy tvoří tři oddíly, kterými jsou zánártí (tarsus), nárt (metatarsus)
a články prstů (Dylevský, 2009).

Zánártní kosti (ossa tarsi) utváří sedm značně masivních kostí s nepravidelným tvarem:
Hlezenní kost (talus) je ve spojení s kostmi bérce, patní a člunkovou kostí. Talus
je kost kubického tvaru, má tedy šest základních ploch. Spojení kostry nohy a bérce je
umožněno pomocí kladky (trochlea tali). Její přední část je širší než zadní, vidlice kostí
bérce je tak s dorzální flexí nohy roztlačována. V talu je rozložena váha těla.
Patní kost (calcaneus) je na noze kostí největší a nejmasivnější. Utváří zadní
a dolní oddíl, ten přebírá část váhy těla z talu a převádí ji na podložku.
Člunková kost (os naviculare) je zepředu nazad krátká, oploštělá kost, ležící
na mediální straně nohy ve vnitřním zakřivení klenby nohy.
Klínovité kosti (ossa cuneiformia) jsou tři kosti (os cuneiforme mediale,
intermedium et laterale) artikulující s os naviculare, 1. - 4. kostí nártní a os cuboideum.
Krychlová kost (os cuboideum) je krátká kost tvarem připomínající klín,
uložená

na laterální straně nohy mezi kostí patní a bázemi čtvrté a páté kosti nártní

(Dylevský, 2009).

Nártní kosti (ossa metatarsalia) tvoří na kostře nohy její prostřední část. Jedná se
o pět kostí. První metatarz je metatarz palce. Jsou to kosti dlouhé a směrem dorzálním
konvexní. Každá z těchto kostí je složena z báze na proximálním konci, těla uprostřed
kosti a hlavice na distálním konci. Na malíkové straně je uložena pátá kost nártní
s hmatatelným výčnělkem zvaným tuberositas ossis metatarsi quinti (Dylevský, 2009).

Články prstů (phalanges) tvoří kostru prstů na noze. Mají podobné anatomické
uspořádání jako články na prstech ruky, na noze jsou články ale podstatně menší. Palec
je tvořen pouze dvěma články (bazální a koncový), prsty jsou ze tří článků (Dylevský,
2009).

Obr. č. 1 – kostra P nohy, pohled z dorzální strany (Rychlíková, 2002)

2. 1. 3 Klouby a vazy nohy

Noha jako koncová část dolní končetiny plní statické a lokomoční funkce. Je
zapotřebí, aby tedy byla dostatečně pohyblivá a zároveň i stabilní. Na začátku kroku je
to struktura flexibilní a na konci dostatečně rigidní. Pružnost nohy je zajištěna jednak
tvarem jednotlivých kostí, vzájemnou vazbou vazivovými strukturami a také zpevněním
nožních kleneb pomocí svalů bérce a nohy. Klouby propojují jednotlivé části kostry
nohy za účelem umožnění pohybu (Dylevský, 2009; Vařeka, 2009).

2. 1. 3. 1 Horní zánártní kloub

Horní zánártní (hlezenní) kloub, latinsky art. talocruralis je kloub složený.
V něm dochází ke spojení kostí bércových, které tvoří jamku kloubu a kladkou talu,
která tvoří kloubní hlavici. Tím, že kosti bérce nasedají na kladku kosti hlezenní je

talokrurální kloub kloubem kladkovým. Talus je sám o sobě vratkým článkem kostry
nohy, jeho pozice je proto zpevňována početným systémem vaziv.
Vnitřní postranní vaz (lig. collaterale mediale či lig. deltoideum) je silný,
tvarově přibližně trojúhelníkovitý vaz napevno splývající s kloubním pouzdrem.
Hluboká část deltového vazu je velmi významná pro stabilitu kloubu na mediálním
okraji nohy.
Zevní postranní komplex vaziv (lig. collaterale laterale) je považován za slabší
protějšek deltového vazu. Nejvýznamnější částí zevního postranního komplexu vaziv je
lig. talofibulare anterius, je to totiž primární stabilizátor hlezna. V místě tohoto vazu
dochází nejčastěji k poranění tohoto komplexu při násilí působícím inverzně (Dylevský,
2009; Bartoníček, 1991).

2. 1. 3. 2 Dolní zánártní kloub

Dolní zánártní (hlezenní) kloub, latinsky art. subtalaris je funkční jednotkou
na dolní straně talu a horní ploše calcaneu. Tento válcový kloub se dělí na dva oddíly,
a to zadní a přední.
Art. subtalaris tvoří zadní oddíl. Jedná se o kulovitý kloub, kde kloubní hlavici
představuje plocha na kosti patní. Zpevňují ho tři vazy: lig. talocalcaneum laterale et
mediale a lig. talocalcaneum interosseum.
Art. talocalcaneonavicularis anatomicky utváří přední oddíl subtalaárního
kloubu. Na zadní straně kloubu je lig. calcaneonaviculare (dorsale), to je součástí lig.
bifurcatum, vazu tvaru písmena V na svrchní ploše nohy. Tento vaz je považován
za tzv. klíč k Chopartově kloubu (Dylevský, 2009; Kolář, 2009).
2. 1. 3. 3 Chopartův kloub

Chopartův kloub (art. tarsi transversa) je klinicky využívaný název pro spoj kosti
hlezenní s kostí člunkovou (art. talonavicularis) a patní kostí s kostí krychlovou (art.
calcaneocuboidea).
V Chopartově kloubu je možné provádět pohyby jako je abdukce, addukce,
plantární flexe, inverze a everze. Při běžně prováděných situacích pohyb v kloubu není
nijak velký, je kontrolován subtalárním kloubem. Tato kontrola je uplatněna zejména
při chůzi, např. ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu nohy a podložky, je subtalární kloub

v everzním postavení, noha se v Chopartově kloubu uvolní a lépe se přizpůsobí povrchu
terénu (Dylevský, 2009).

2. 1. 3. 4 Lisfrankův kloub

Lisfrankův kloub (art. tarsometatarsalis) je plochý a složený kloub bez zásadního
funkčního významu. Anatomicky jej tvoří tři kloubní útvary:
-

mezi os cuneiforme mediale a bází 1. metatarzu je první tarsometatarsální kloub,

-

mezi os cuneiforme intermedium et laterale a bázemi 2. a 3. metatarzu se
nachází druhý tarsometatarsální kloub,

-

mezi kostí krychlovou a 4. a 5. metatarzem je tarsometatarsální kloub číslo tři
(Dylevský, 2009).

Obr. č. 2 – kloubní štěrbiny talokrurálního, Chopartova a Lisfrankova kloubu, pohled
shora (Rychlíková, 2002)

V Lisfrankově kloubu jako celku je pohyblivost omezená. V převážné části
spojů jde jen o nepatrné vzájemné posouvání artikulujících kostí. V prvním TMT
kloubu je utvořena výjimka, zde je umožněna plantární flexe, extenze a rotace
(Dylevský, 2009).

2. 1. 4 Svaly bérce a nohy

Pro funkčnost nohy lze svaly rozdělit do dvou skupin: dlouhé svaly zevní
a krátké vnitřní. Dlouhé jsou umístěny v krajině lýtkové a bércové, krátké pak v krajině
vlastní nohy (Véle, 2006). Dle Bartoníčka (1991) lze pak svaly rozdělit do čtyř skupin:
extenzory, peroneální svaly, povrchové a hluboké flexory.

2. 1. 4. 1 Přední skupina svalů lýtkových

 m. tibialis anterior (začíná na proximální laterální ploše tibie a upíná se
na plantární stranu os cuneiforme mediale a bázi I. metatarzu; provádí dorzální
flexi nohy a supinaci; je inervován nervem fibularis profundus)
 m. extensor digitorum longus (začíná na laterální straně laterálního kondylu tibie
a upíná se v dorzální aponeurose 2. – 5. prstu; provádí dorzální flexi nohy
a prstů; je inervován nervem fibularis profundus)
 m. extensor hallucis longus (začíná na mediální ploše fibuly a upíná se
na dorsální straně distálního článku palce; provádí extenzi palce; je inervován
nervem fibularis profundus) (Čihák, 2001).

2. 1. 4. 2 Laterální skupina svalů lýtkových

 m. peroneus longus (začíná na laterální straně hlavičky fibuly a upíná se
na plantární straně os cuneiforme mediale a bázi I. metatarzu; provádí pronaci
nohy a společně s m. tibialis anterior udržuje nožní klenbu; inervace n. fibularis
superficialis)
 m. peroneus brevis (začíná na distální polovině zevní plochy fibuly a upíná se
na tuberositas ossis metatrsi quinti; provádí pronaci nohy; inervace n. fibularis
superficialis) (Čihák, 2001).

2. 1. 4. 3 Zadní skupina svalů lýtkových

Tato skupina je rozdělena na povrchovou vrstvu (m. triceps surae, m. plantaris)
a vrstvu hlubokou (m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus,
m. flexor hallucis longus).
 m. triceps surae je složen ze tří hlav, dvě tvoří mm. gastrocnemii (caput laterale
et mediale), třetí hlavou je m. soleus (mm. gastrocnemii začíná na okrajích
kondylů femuru nad kolenním kloubem, m. soleus naopak pod kolenním
kloubem od hlavičky fibuly a tibie; celý trojhlavý sval se upíná šlachou tendo
Achillis na tuber calcanei; tyto tři hlavy jako jeden sval provádí plantární flexi
nohy; sval je inervován tibiálním nervem)
 m. plantaris (sval začíná na facies poplitea; upíná se na tuber calcanei; sval
provádí pomocnou flexi kolenního kloubu; inervace n. tibialis)
 m. popliteus (začíná na zevním epikondylu femuru; upíná se na proximální části
tibie

pod

kolenním

kloubem;

umožňuje

flexi

kolenního

kloubu

a při flektovaném koleni navíc vnitřní rotaci bérce; inervace n. tibialis)
 m. tibialis posterior (začíná v membrana interossea cruris; úpon na tuberossitas
ossis navicularis; sval provádí plantární flexi nohy a zdvihá mediální okraj nohy
(supinace); inervace n. tibialis)
 m. flexor digitorum longus (začíná na facies posterior tibiae a přilehlé části
membrana interossea cruris; upíná se na distální články 2. – 5. prstu; funkcí je
flexe nohy, při odvíjení nohy během chůze tiskne prsty k zemi)
 m. flexor hallucis longus (začátek svalu je na facies posterior fibulae a přilehlé
části membrana interossea cruris; upíná se na plantární straně distálního
phalangu palce; funkce svalu je flexe palce a pomocná plantární flexe nohy,
během chůze sval tlačí prsty k zemi a pomáhá při odvíjení nohy; inervace
n. tibialis) (Čihák, 2001).

2. 1. 4. 4 Skupina krátkých svalů nohy

Mm. pedis, tedy svaly nohy jsou jak ne jejím hřbetu, tak v plantě. Svaly hřbetu
jsou extenzory palce a prstů (m. extensor digitorum et hallucis brevis), svaly v plantě
tvoří následující skupiny: svaly palce na vnitřním okraji nohy (m. abductor hallucis,

m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis), svaly malíku na straně zevní
(m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi),
svaly střední skupiny (m. flexor digitorum brevis, mm. lumbricales, m. quadratus
plantae) a mm. interossei (plantares et dorsales) (Čihák, 2001).

2. 1. 5 Fascie bérce a nohy

Fascie bérce (fascia cruris) je blána souvislého vaziva obalující svaly bérce.
Z přední strany je znatelně silná, naopak směrem dorzálním tenká. Směrem distálním se
zesiluje a upíná se k oběma kotníkům.
Fascie na noze (fasciae pedis) jsou podobné těm na ruce. Na hřbetu nohy je
nepříliš silná blána, která pokračuje směrem distálním v aponeurózu prstů. Mediálně
a leterálně je upnuta na kostru nohy a je spojena s fascií plantární.
Aponeurosis plantaris je tužší blána, která jde od tuber calcanei k prstům,
postupně se rozšiřuje a tvoří na rozdíl od palmární aponeurózy pět cípů, které jdou až
na báze jednotlivých prstů, v jejichž podkoží se upínají (Dylevský, 2009; Doskočil,
1995).

2. 1. 6 Nožní klenba

Noha zastává dvě hlavní funkce – dokáže nést hmotnost těla a dokáže tuto
hmotnost přesunout, tedy umožňuje lokomoci. Aby bylo těleso stabilní, je nutné,
aby bylo podepřeno ve třech místech a těžiště bylo uvnitř těchto bodů. Na noze jsou
opěrnými body hrbol kosti patní, hlavička I. a V. metatarzu. Mezi těmito body jsou
utvořeny příčná a podélná klenba. Ty chrání měkké tkáně na plosce a zprostředkovávají
pružný nášlap. Kosti, které tvoří nohu, jsou navzájem spojeny takovým způsobem,
že mediálně vzniká výklenek – klenba nohy. Proto při otisku bosé, zdravé nohy se
zachovanými klenbami, vidíme na vnitřní straně vykrojení (Dylevský, 2009; Linc,
1998).

Příčná klenba nohy se nachází mezi hlavičkami 1. - 5. metatarzu. Nejpatrnější je
na úrovni kostí klínovitých a os cuboideum. Vyšší je na straně vnitřní a směrem
laterálním ke kosti krychlové pozvolna klesá. Příčnou klenbu je podchycena tzv.

šlašitým třmenem, který je tvořen svaly m. tibialis anterior a m. peroneus longus
(Dylevský, 2009; Calais-Germain, 2007).

Podélná klenba nohy je zřetelně utvořena na mediálním okraji nohy,
na laterálním je výrazně nižší. Mediální, tzv. podélný palcový paprsek podélné klenby
je tvořen talem, os naviculare, ossa cuneiformia, I. - III. metatarzem a články prvních
třech prstů. Os naviculare tvoří vrchol podélné klenby. Laterální, tzv. podélný malíkový
paprsek tvoří kost patní, krychlová, IV. - V. metatarz a články 4. - 5. prstu. Tyto dva
paprsky jsou proximálně blíže u sebe a distálním směrem se rozbíhají do vějíře. Palcový
paprsek je oproti malíkovému vyklenutý více (Dylevský, 2009).

2. 2 Kineziologie a biomechanika
Noha je komplikovaná struktura, způsobilá přenášet váhu těla na zem, přenést
jeho akceleraci při běhu a v závislosti na nerovnosti terénu měnit postavení nohy
(Dungl, 2005).

Z pohledu kineziologie je v popředí zájmu v prvé řadě především otázka
zánártního kloubu (horního i dolního), problematika klenby nohy a chůze (Dylevský,
2009).

Je také uzpůsobena k uchopování terénu, podobným způsobem jako noha opice
uchopuje větve. Noha je poměrně rigidní a podpůrný orgán, i přesto má však eventuální
schopnost vyvinutí uchopovacích funkcí jako má ruka (Véle, 1997).

Trojhlavý sval lýtkový generuje 90% síly potřebné k provedení flexe nohy. Je to
významný a mohutný sval potřebný k lokomoci, uvádějící do pohybu 97% váhy těla.
Zbývající svaly se podílí výrazně menší silou – jejich svalová bříška jsou menší
a mnohdy působí pouze malou pákou síly. Význam těchto svalů je v nastavování
a udržování žádoucí pracovní pozice nohy a tím jsou určeny podmínky pro plné silové
využití trojhlavého svalu. Na druhou stranu je však jejich menší síla zřejmá
při balancování nohy, př. fixace nohy v terénu při jeho nerovnosti, kdy jsou utvářeny

veliké nároky na vazivo

nohy. V důsledku dysbalance dochází k přetížení

či až traumatizaci tohoto vaziva.
Svaly, které provádějí extenzi nohy, se podílí i na zkrácení dolní končetiny
během chůze, a to ve fázi švihové. Tím, že přitahují bérec a nohu k sobě, je jejich práce
důležitá při provozování některých sportů, jako je alpské lyžování či běh na lyžích,
dlouhé túry nebo závodní chůze.
Dlouhý a krátký sval lýtkový produkují více než 50% síly potřebné k upevnění
nohy zatížené na zevním okraji, třeba při přizpůsobení nohy na nerovnosti terénu, což je
významné např. při alpském lyžování.
Spolu s předcházející skupinou svalů provádějících pronaci nohy zabezpečují
svaly supinátorové příhodné postavení nohy třeba u krasobruslařů, gymnastů (cvičení
na kladině) atd. Taktéž pohyby nohy jako je abdukce a addukce jdou vždy ruku v ruce
s pronací a supinací (Dylevský, 2009; Neumann, 2010).

Velké množství údajů bylo zjištěno o biomechanických vlastnostech kostí, např.
diafýza dlouhých kostí odolává velikému statickému zatížení, které působí ve směru její
osy: pažní kost snese zátěž kolem 600 kg ale kost holenní až 1350 kg.
V příčném směru zátěže je pevnost diafýzy zhruba poloviční a ve zkrutu jen
poloviční, př. k fraktuře kosti lýtkové dochází již při zatížení kolem 6 kg (Dylevský,
1996).

Stavba nohy je jak při statické tak i dynamické zátěži udržena pomocí
vazivového a svalového aparátu. Pod hlavičkami metatarzů je plošný tlak proměnlivý
od 5 – 15 N/m2, pod patou pak od 11 – 40 N/m2 (Chaloupka, 2001).

Každý pohyb v hlezenním kloubu je navíc spojen s rotací lýtkové kosti. Tyto
rotační pohyby jsou významné i v klinice, a to zejména při ošetřování úplného
poškození tibiofibulárních vazů, tzn., dle Weberovy klasifikace se jedná o luxační
zlomeniny typu C (Bartoníček, 1991).

2. 2. 1 Pohyby hlezenního kloubu
Talokrurální kloub je pohyblivější než dolní hlezenní kloub, dějí se v něm
pohyby v ose sagitální ve smyslu plantární flexe v rozsahu 30-50° a dorzální flexe
v rozsahu asi 20-30°.

V subtalárním kloubu pohyby probíhají kolem šikmé osy, která probíhá od zevní
strany kosti patní k mediálnímu okraji os naviculare. Jsou to kombinované pohyby
ve smyslu: inverze (rozsah kolem 15°), kombinace supinace a addukce; a everze (cca
35°) jako kombinace pronace a abdukce (Dylevský, 2009).

Kapandji (1987) uvádí, že inverze je kombinace supinace, addukce a plantární
flexe, everze je pak kombinací pronace, abdukce a dorzální flexe. Supinace je rotační
pohyb, kdy se ploska stáčí dovnitř a při pronaci naopak zevně.

Addukce a abdukce nohy je možná v rozsahu 35-45° (při extendovaném
kolenním kloubu). Při flexi v koleni je možné zvětšení tohoto rozsahu (Véle, 2006).

2. 3 Traumatologie v oblasti hlezenního kloubu
Kolář (2009) popisuje traumatologii hybného systému jako obor, zabývající se
prevencí, diagnostikou a léčbou poškození tohoto systému, které vzniká úrazem.
Poškození se týká jak kostí, tak i měkkých tkání, jakými jsou kloubní vazy a pouzdro,
svaly, šlachy

i chrupavky.

V klinické praxi se lze s úrazy hlezenního kloubu setkat denně. Jsou to jednak
často podceňované distorze kloubů a také luxační zlomeniny (Bartoníček, 1991).

Zlomenina je definována jako porušení celistvosti kosti. Zlomeniny v oblasti
hlezenního kloubu patří ke zlomeninám velmi častým, podobně jako poranění vaziva
v této lokalitě. Zde jsou také poranění kosti a vaziva velmi těsně spojena, na rozdíl
od jiných anatomických oblastí (Chaloupka, 2001; Dungl, 1989).

Poranění kloubů může být pohmoždění (kontuze) při násilí působeném přímo,
při násilí nepřímém vzniká podvrtnutí kloubu (distorze), které je závislé na velikosti
působících sil. Dále sem patří poranění vazů a kloubů s neúplným vykloubením
(subluxace) kdy jsou kloubní plochy stále v kontaktu či s úplným (luxace), kdy se
naopak kloubní plochy v žádném bodě společně nestýkají. Při poranění vazů mohou též
vznikat nitrokloubní zlomeniny, ty jsou označovány jako luxační. Tyto zlomeniny jsou

považovány za nejzávaznější poranění v kloubu. Jde o poranění sdružená, kdy
zlomenina, která proniká do kloubu, přichystá vhodné podmínky pro zrod luxace
(Chaloupka, 2001; Typovský, 1972).

Vykloubení nohy v hleznu směrem dozadu vzniká častěji než směrem dopředu
a je provázena buďto zlomeninou obou kotníků či zlomeninou zadní hrany holenní
kosti. Je zapříčiněna pádem na nohu a s tím spojenou násilnou plantární flexí. Často se
současně s tím odlomí laterální malleolus a posune se směrem dozadu společně s kostí
hlezenní.

Při zlomeninách zadní hrany tibie je známo, že dojde k odlomení dorsálního

klínu a vzniká luxace talokrurálního kloubu. Po následné reposici je tato zlomenina však
stále nestabilní

a je zpravidla vyžadován operační zákrok, tedy řešení pomocí

osteosyntézy (Typovský, 1972).

Pro odlomení zadní hrany tibie se v německy psané literatuře používá název
„Volkmannsches Dreieck“ (Volkmannův trojúhelník), v literatuře anglické je pak
používáno termínu „malleolus posterior of distal tibia“. Leveuf již roku 1925 popisuje
reponování odštípnutého zadního kotníku z posterolaterálního přístupu, který je veden
souběžně se zevním okrajem Achillovy šlachy a následně je provedeno zafixování
šroubem a dlahou v zadopředním směru. Tímto zadním přístupem lze provést současně
i osteosyntézu na zevním malleolu, viz obr. č. 3 (Bartoníček, 2014; Bartoníček, 2000).

Obr. č. 3 – zobrazení Leveufovy operační techniky z posterolaterálního přístupu
(Bartoníček, 2014)

2. 3. 1 Druhy zlomenin

Zlomeniny lze rozlišit jako úrazové, které vznikají jednorázovým násilím, tedy
úrazem. Dále zlomeniny únavové, ty vznikají opakujícím se přetěžováním kostí a třetím
typem jsou zlomeniny patologické, vznikající při onemocnění kostní struktury.
Ke zlomeninám úrazovým dochází přímým či nepřímým mechanismem. Násilí
působící na kost se dá rozlišit na torzní, ohybové, kompresní, střižné či avulzní
(na úponech vazů a šlach). Je poměrně časté, že dochází ke kombinaci působícího
násilí. Dále můžeme zlomeniny dělit dle linie lomu na šikmé, příčné, vertikální, spirální
či tangenciální.
Zlomeniny také dělíme podle toho, kolik úlomků po fraktuře vzniká. Mohou to
být zlomeniny dvou -, tří -, čtyřúlomkové či tříštivé (Pokorný, 2002).

2. 3. 2 Diagnostika zlomenin

Je nutné dodržovat veškeré součásti schématu i při vyšetření po úrazových
stavech, tedy:
-

odběr anamnézy,

-

klinické vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem, poklepem, dále vyšetření
kloubní pohyblivosti a svalové síly pokud lze testovat a je to podstatné),

-

zobrazovací metody (RTG vyšetření, CT vyšetření, MR, sonografie),

-

laboratorní vyšetření u polytraumat a diagnostická punkce kloubu, kdy
zjišťujeme přítomnost krve v kloubní dutině – hemartros (Dungl, 2005).

2. 3. 3 Klasifikace zlomenin

V traumatologii hybného systému byla vypracována klasifikace se snahou
o sjednocení logickým sledem, taktéž zde nastává možnost zpracování léčebných
výsledků v klinických hodnoceních pomocí počítače (Dungl, 2005).

2. 3. 3. 1 Klasifikace zlomenin dle Webera

Weber rozdělil luxační zlomeniny hlezenního kloubu do třech skupin, a to dle
výšky lomu na lýtkové kosti se vztahem k poškození syndesmózy:

I. Luxační zlomeniny
A. Zlomeniny malleolární s frakturou lýtkové kosti distálně od syndesmózy, ta není
porušena a kloub je stabilní
B. Zlomeniny malleolární s frakturou lýtkové kosti v úrovni syndesmózy
C. Zlomeniny malleolární s frakturou lýtkové kosti proximálně od syndesmózy, ta je
porušena a kloub je nestabilní
II. Kompresní zlomeniny (tzv. zlomeniny pylonu tibie)
A. Tříštivá fraktura distálního konce holenní kosti se současnou frakturou fibuly
B. Tříštivá fraktura distálního konce holenní kosti bez fraktury fibuly
C. Tříštivá fraktura malleolární vidlice s frakturou těla hlezenní kosti
III. Jiné zlomeniny hlezna
A. Fraktury bérce s postižením hlezenního kloubu
B. Fraktury hlezenního kloubu v dětském věku
C. Ostatní, zpravidla atypické fraktury (Dungl, 1989).

Dle Webera je indikací k operačnímu zákroku kterékoliv poranění hlezenního
kloubu, při kterém došlo k osamocenému či početnému poranění ligament nebo
k fraktuře. Operační zákrok by měl být proveden co nejdříve po úrazu, v případě že
ještě nedošlo k rozvíjení posttraumatických změn na kostech a měkkých tkáních
(Dungl, 1989).

2. 3. 3. 2 Klasifikace zlomenin dle Lauge – Hansena

Typ fraktury je určen pozicí nohy v okamžiku úrazu, velikostí a směrem
působícího násilí:
SE – typ supinačně everzní, vznikající působením zevně rotačního násilí na nohu, která
je fixována v supinaci
SA – typ supinačně addukční je výsledek vnitřně působícího násilí na nohu v supinaci
PA – typ pronačně abdukční je způsoben násilím směřujícím laterálně, když je noha
fixována v pronaci
PE – tzv. typ pronačně dorziflexní je výsledek vnější rotace talu za fixace nohy
v pronaci (Dungl, 1989).

Bray (1993) ve své publikaci srovnává obě klasifikace následovně. Typ Weber
A je podle něj SA typ Lauge-Hansena, Weber B typ je SE nebo PA a Weberův typ C je
dle Lauge-Hansena typ PE.

2. 3. 4 Léčba zlomenin

Máme dvě možnosti léčby zlomenin, léčbu konzervativní a operační.
Konzervativní léčba je repozice bez operačního výkonu, v případě že stav repozici
požaduje a následnou vnější imobilizaci pomocí obvazu, ortézy, sádrového obvazu
či další z nabídky imobilizačních pomůcek, eventuálně bez fixace s následnou místní
či celkovou léčbou. K výhodám tohoto druhu léčby řadíme vyvarování se komplikacím
v průběhu operace

a také pooperačním. To je např. infekt či následné vyjmutí

osteosyntetického materiálu

po zahojení. Jako nevýhodu můžeme brát imobilizaci

kloubů anatomicky blízkých tomu operovanému.
Pod pojmem operační léčba se rozumí terapeutický postup u fraktur, u kterých je
vyžadována repozice a nástrojová stabilizace. To je prováděno v místní, svodné
či celkové anestezii. Repozice, čili narovnání či navrácení do původního stavu může být
otevřená, polozavřená či zavřená.
Co se týče osteosyntézy, ta může být vnější (pomocí zevních fixátorů) či vnitřní
(zde jsou implantáty jako hřeby, šrouby a dlahy). Je možná i jejich kombinace
př. pomocí Kirschnerových drátů a zevního fixátoru. Metody, které používáme, jsou
buďto stabilizace perkutánní, neboli procházející kůží (Kirschnerovy dráty), technika
miniinvazivní s osteosyntézou vnitřní (př. miniinvazivní dlahová osteosyntéza –
MIPPO) nebo repozice, tzv. krvavá pomocí osteosyntézy s vnitřním implantátem,
obvykle dlahou – ORIF.
K obecným výhodám osteosyntézy patří to, že je možná aplikace tzv. funkční
léčby. Se stabilní osteosyntézou je možné cvičit okolní klouby a svaly, tím tak
dosáhneme rychlejšího návratu funkčnosti po zahojení fraktury a tím snížíme i riziko
tromboembolické nemoci během léčby. Nevýhodou je pak nutnost náročného
operačního výkonu, který bývá poměrně rozsáhlý, složitý a nese s sebou určitá operační
rizika.
V současné době jsou pro některý z typů osteosyntézy indikovány téměř všechny
nitrokloubní zlomeniny, kde je nutno rekonstruovat tvar a kongruenci kloubních ploch
a velká část zlomenin hlezenního kloubu (Dungl, 2005; Chaloupka, 2001).

Pro znehybnění hlezna po operačním výkonu aplikujeme sádrový obvaz
podkolenní, směrem ventrálním rozstřižený. Plantárně jsou prsty podloženy z důvodu
prevence drápovitého flekčního postavení, dorzálně jsou volné, aby sádra umožnila
pohyblivost prstů a tím prokrvování periferie. Sádrová fixace na delší dobu, tedy pět
až šest týdnů je vynucená pouze tehdy, kdy došlo k sutuře lig. deltoideum (Jehlička,
2001; Dungl, 2005).

Při léčbě poraněného hlezenního kloubu musíme dbát na dokonalé ošetření
v oblasti zevního kotníku. Lýtková kost je totiž vůdčím prvkem v biomechanice hlezna,
její délka a vazivové spojení s kostí holenní dává pevnost vidlici hlezna. Bez této
pevnosti dochází k nedostatečnosti kloubu s následným vznikem poúrazové artrózy
(Dungl, 1989).

2. 4 Fyzioterapie po zlomeninách v oblasti hlezenního kloubu
2. 4. 1 Fyzioterapie v průběhu imobilizace

Během této fáze rehabilitační léčby je naší snahou minimalizace přítomného
otoku, dbáme na předcházení cévním komplikacím a snažíme se postupně aktivovat
okolní klouby a svalstvo za účelem příznivého ovlivňování léčebného procesu.
Ať už se jedná v oblasti hlezenního kloubu o léčbu konzervativní či operační, je
důležité končetinu polohovat do zvýšené polohy, nebo můžeme použít Braunovu dlahu.
Aplikujeme analgetickou a antiedematózní léčbu. Důležité je odlehčení končetiny
a vyloučení zátěže za účelem prevence opětovného poškození. Ve fázi akutní je vhodné
přikládat studené obklady na místo poranění, z důvodu snížení bolesti a přítomného
otoku.
Již první den po zákroku začíná pacient s rehabilitací. Důležité je celkové
kondiční cvičení jako aktivní pohyby dolních končetin od periferie směrem
proximálním z důvodu prevence tromboembolické nemoci, dále respirační fyzioterapie,
aktivní cvičení horních končetin a trupu, izometrická kontrakce svalstva na dolních
končetinách.
Pokud to stav pacienta dovoluje, již první den po operaci začínáme s postupnou
vertikalizací pacienta s nácvikem chůze a sebeobsluhy. K chůzi pacient používá dvě

francouzské hole a operovanou končetinu nezatěžuje, pouze ji pokládá na zem (Kolář,
2009; Port, 1996; Výrostková 2005).

2. 4. 2 Fyzioterapie po ukončení imobilizace

Po sejmutí sádrové fixace pacient zpravidla pociťuje slabost operované
končetiny

z důvodu

imobilizace.

Rehabilitace

v tomto

období

je

zaměřena

především na postupné obnovení svalové síly, zvýšení či obnovení rozsahu pohybu
v operovaném hlezenním kloubu a zvýšení proprioceptivních funkcí, neboť již
v prvních dvou týdnech imobilizované končetiny dochází k největšímu poklesu svalové
síly.
Nedoporučuje se hlezenní kloub plně zatěžovat ihned po sundání sádry, mělo by
jít o pozvolné znovuobnovení funkcí nohy před úrazem. V rámci rehabilitace
aplikujeme techniky měkkých tkání v oblasti hlezna a nohy, ovlivňujeme kůži i podkoží
a také se zaměřujeme na oblast jizvy, její protažitelnost a uvolnění, aby nedošlo
ke srůstu s podkožím. Důležitá je mobilizace kloubů a aktivní cvičení. Co se týče
svalstva a svalového tonu, napřed se snažíme dosáhnout normotonu u svalů
hypertonních, protahujeme zkrácené a následně posilujeme svaly oslabené.
I v této fázi je důležité udržování funkce zdravých končetin i celkové tělesné
kondice z důvodu přípravy pacienta na plné zatěžování operované končetiny.
U pacientů dochází k změněnému stereotypu chůze a stoje, to se snažíme korigovat.
Za účelem získání větší stability bez FH se doporučuje cvičení pomocí senzomotorické
stimulace. Vhodné je aplikování fyzikální terapie (Kolář, 2009; Stevens, 2004;
Výrostková 2005).

2. 4. 3 Používání opěrných pomůcek při chůzi

Při déletrvající potřebě odlehčování operované končetiny používáme raději
předloketní neboli francouzské hole (FH). Pokud pacient nosí pouze jednu,
v druhostranné HK než je operovaná strana, umožní odlehčení až o 30%, více než hůl
vycházková. Avšak při oboustranném použití FH je zaručena symetričnost v zatěžování
páteře, jsou tedy z velké části vyloučeny možné lumbalgie a odlehčení se v tomto
případě zvyšuje až na 50% váhy těla. Každý, kdo bude po operaci používat FH,

potřebuje zácvik chůze, tedy školu chůze. Pokud se jedná o plánovaný operační výkon,
je lepší pacienta zainstruovat již před operací.
Po operačním zásahu je v mnoha případech celkové odlehčení operované DK
s jejím postupným zatěžováním dle pokynů lékaře. Zprvu se používá chůze třífázová,
pokud pacient již může zatěžovat minimálně na polovinu hmotnosti, je indikována
chůze čtyřfázová. Za velmi důležité se považuje kontrolovat pacienta při chůzi
o berlích, neboť nevhodným stereotypem chůze si způsobuje nadbytečné bolesti a tím
zároveň prodlužuje dobu léčby. Je také žádoucí vhodné nastavení výšky berlí. Ta se
nastavuje tak, aby výška opěrky rukou byla při nulovém postavení HK o 3 cm výš, než
je štěrbina ruky, která je sevřena v pěst (Dungl, 2005; Kříž, 1986).

2. 4. 4 Techniky měkkých tkání dle Lewita

Měkké tkáně, zejména pak hlubší vrstvy pojivové tkáně ve svalech a fasciích,
jsou úzce spjaty s pohybovou soustavou. Je funkcí těchto tkání být protaženy a zároveň
klást odpor proti protažení, být posunlivými a zároveň klást určitý odpor proti
posouvání. Změny měkkých tkání jsou označovány jako změny reflexní. Pomocí léčby
měkkých tkání dosahujeme i uvolnění kloubů. Do těchto technik patří protažení kůže
a podkoží, pojivové řasy, posouvání (znehybnění) hlubokých tkání (fascií) proti kosti,
léčba pouze lehkým tlakem, léčení se zaměření na jizvy, relaxace svalová
a exteroceptivní stimulace (Lewit, 2003).

2. 4. 5 Postizometrická svalová relaxace (PIR)

Jedná se o cvičební techniku, kterou používáme pro léčbu spasmů ve svalech,
při výskytu spoušťových bodů, tzv. trigger pointů (TrP). Nemocný provede maximální
možný pohyb v kloubu, předpětí. V tomto okamžiku terapeut dává odpor proti
omezenému pohybu tak, že dojde k izometrické kontrakci (př. při omezené plantární
flexi v hlezenním kloubu izometrická kontrakce směrem do dorzální flexe). Délka
izometrické kontrakce je 10 – 15 vteřin. Po té následuje maximální nádech pacienta
a s výdechem dochází k uvolnění – relaxaci. Při relaxaci dochází k samovolnému
prodloužení svalu dekontrakcí, nikoli pasivním protažením. Relaxace by měla trvat
stejně dlouho, jako kontrakce. Toto cvičení se opakuje 3 – 5x.

Pro svaly zkrácené používáme metodu PIR s následným pasivním protažením
(Haladová, 1997; Lewit, 2003).

2. 4. 6 Antigravitační technika (AGR)

Jde o techniku svalové relaxace, která byla popsána Zbojanem. Při této technice
je v průběhu izometrického odporu i fázi relaxační využíváno působení zemské
gravitace. Je zde i ta výhoda, že se tato technika může využívat již od počátku terapie
jako autoterapie, kterou může pacient praktikovat vícekrát za den (Lewit, 2003).

2. 4. 7 Manipulační léčba

Vlastním účelem manipulační léčby je obnovení běžné kloubní pohyblivosti
a kloubní vůle, tzv. joint play. Používají se tedy k léčbě kloubních poruch, které
označujeme jako blokády. Rozlišujeme dvě skupiny technik, které jsou prováděny
pasivně:
a) mobilizace – po dosažení předpětí je prováděn pérující repetitivní pohyb
ve fyziologickém rozmezí kloubu za účelem dosažení fenoménu uvolnění,
b) nárazová manipulace – ta je prováděna z dosaženého předpětí při relaxace
pacienta pouze jedním nárazem (Lewit, 2003).

Při této léčebné technice jsou důležité tyto aspekty: poloha pacienta, postavení
terapeuta, fixace, výchozí postavení kloubu, směr prováděné mobilizace či manipulace,
předpětí a vlastní provedení manipulace či mobilizace (Lewit, 2003).

2. 4. 8 Rehabilitační metody na neurofyziologické bázi

Jde o facilitační metody, které se snaží pomocí aktivace automatických
pohybových vzorů a řetězců podpořit hybnost postižených částí těla či utvořit
harmonizaci svalových nerovnováh tím, že zapojují do vzorců svaly, které byly
vynechávány (Dungl, 2005).

2. 4. 8. 1 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (PNF)

PNF je metoda, která facilituje neboli usnadňuje nervosvalové reakce pomocí
orgánů zajišťujících propriocepci. Prováděné pohyby jsou uspořádány v tzv. sdružené
pohybové vzorce. Ty mají diagonální a spirální charakter, jež odpovídá anatomickému
uspořádání svalů od jejich začátků k úponům. Rotace zajišťuje složku spirální, flexe
či extenze s abdukcí či addukcí pak složku diagonální. Jak spirální tak diagonální
vzorec mají tři komponenty pohybu, jež se týkají všech kloubů, účastnících se daného
pohybu. Jsou to flexe či extenze, addukce či abdukce, zevní nebo vnitřní rotace.
Facilitační mechanismy jsou v tomto pořadí: protažení, maximální odpor, manuální
kontakt, povely

a trakce a komprese (Holubářová, 2011).

2. 4. 8. 2 Metoda proprioceptivní stimulace dle Freemana

Funkční nestabilita hlezenních kloubů, poúrazové a pooperační stavy hlezenních
kloubů či poruchy statiky jsou indikacemi pro tuto metodu. Metoda je založena
na reedukaci hlezenního kloubu na nestabilních plochách. K tomu se využívá dvou
druhů pomůcek: sektoru válce (tzn. válcová úseč) a sektoru koule (tzn. kulová úseč).
K tréninku propriocepce při pohybech ve směru dorzální a plantární flexe a ve směru
přechodu do valgózního či varózního postavení nohy se používá válcová úseč.
V případě, že pacient zvládá cvičení v těchto směrech dobře, přechází na úseč kulovou,
kde je nutné ještě více vyrovnávat rovnováhu, neboť je podložka kulová vratká ve více
směrech.
Základní cvičební program je vytvořen následovně: úvodní cvičení nezatížených
nohou, bipedální cvičení ve stoji, monopedální cvičení ve stoji, kombinovaná bipedální
cvičení a až závěrem chůze po nestabilních deskách (Pavlů, 2002).

2. 4. 8. 3 Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové (SMS)

SMS vychází z Freemanovy metody a z koncepce dvou stupňů motorického
učení:
1. stupeň – snaha o zvládnutí nového pohybu a utvořit základní funkční spoje,
děje se tak při významné kortikální aktivitě a je tedy výrazně náročná a únavná,

2. stupeň – zde se děje řízení na úrovni podkorových regulačních center, řízení je
tedy rychlejší a proces méně náročný; nevýhoda je, když dojde k zafixování stereotypu
na této úrovni, neboť je obtížné ovlivnit ho zpětně.
Tato metoda je indikována u diagnóz, jakými jsou nestabilní kolenní a hlezenní
kloub, vadné držení těla, chronické vertebrogenní syndromy atd.
Při aplikování této metodiky se používá řada pomůcek: kulové a válcové úseče,
balanční sandály, točna, fitter, minitrampolína a balanční míče (Pavlů, 2002).

2. 4. 9 Cvičení s využitím míčů (gymball) a pružných tahů (theraband)

Cvičení pomocí míčů se využívá k posilování, ovlivňování zkrácených svalů
a zlepšení či udržení pohyblivosti v kloubech. Pružné tahy, neboli gumové a pružné
pruhy z latexu, díky němuž se tyto pomůcky stávají elastické, jsou využívány k cvičení
proti odporu.

Během

cvičení

lze

pracovat

s izometrickými,

koncentrickými

i excentrickými svalovými kontrakcemi (Pavlů, 2002).

2. 4. 10 Fyzikální terapie

Fyzikální terapii volíme jako přípravu měkkých tkání na samotnou terapii, jako
je mobilizace kloubů, LTV atd.
Z hydroterapie můžeme aplikovat vířivou lázeň na dolní končetiny, voda by
měla být izotermická v rozmezí 34 – 36°. Dochází ke zvýšenému prokrvení místa
v okolí aplikace a zvýšení místního metabolismu. Též dochází k aktivování kožních
receptorů. Vířivá lázeň pomáhá ke snížení otoku a také ke svalové relaxaci.
Magnetoterapie je druh elektroléčby, fyzikální terapie vhodného zejména
pro léčbu zlomenin, protože urychluje hojení kostí i měkkých tkání. Využívá pulzního
elektromagnetického pole a účinku analgetického, protizánětlivého a myorelaxačního.
Vedlejší účinky jsou minimální.
Z kryoterapie lze použít Priessnitzovy obklady, sestávající ze třech vrstev (první
je vlhký obklad, následuje látka nepromokavá a navrchu suchý obklad). Přikládáme
za účelem dosažení místního prokrvení v případě otoku končetiny. Aktivní hyperémie
nastupuje v průběhu 60. – 80. minuty aplikace.

Z fototerapie aplikujeme laser, který používáme zejména na pooperační hojení
jizvy pomocí účinku biostimulačního. Také regeneruje okolní tkáně a urychluje jejich
hojení (Poděbradský, 1998; Capko, 1998).

Pomocí mechanoterapie lze redukovat přítomnost otoku končetiny, konkrétně
přístrojovou lymfodrenáží. Při terapii dochází k ovlivnění toku lymfy pomocí střídání
komprese a dekomprese. Lze využít i manuální lymfodrenáže (Sammarco, 1995).

3. SPECIÁLNÍ ČÁST
3. 1 Metodika práce
Metoda práce: rešeršní zpracování odborné literatury s následnou případovou studií

Pacient: žena, ročník 1945, diagnóza: S8280 - stp. OS fr. partis dist. cruris l. dx, lux.
ATC

Průběh praxe: Souvislá odborná praxe probíhala v Centru léčby pohybového aparátu
ve Vysočanech, v době od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 pod vedením Mgr. Petry Slezákové.
S pacientkou jsem pracoval od 8. 1. do 31. 1. 2014. V tomto období bylo provedeno 10
terapeutických jednotek včetně vstupního a výstupního kineziologického rozboru. Délka
každé jednotky byla cca 60 minut.

Cíl terapie: Cílem terapie byla redukce otoku, obnovení hybnosti kloubní, posílení
svalstva a zvýšení stability v oblasti P hlezenního kloubu. Taktéž bylo třeba upravit
stereotyp chůze, svalové dysbalance a pomocí technik měkkých tkání pracovat s jizvou.

Terapeutické metody a postupy: V terapii byly použity techniky měkkých tkání (dle
Lewita), míčkování (dle Jebavé), mobilizační techniky (dle Rychlíkové a Lewita),
metoda PIR (dle Lewita) a PIR s následným protažením (dle Jandy), metoda AGR dle
Zbojana, metoda senzomotorické stimulace (dle Jandy a Vávrové), analytické
posilování podle svalového testu (dle Jandy).

Pomůcky: krejčovský metr, dvouramenný plastový goniometr, molitanový míček,
theraband, gymball kulatý a oválný, overball, gumový ježek, pěnová balanční podložka,
kamínky, dřevěné kulové a válcové úseče, posturomed, kineziotape

Etická komise: V příloze č. 1 umístěno rozhodnutí o schválení projektu etickou komisí
FTVS UK pod jednacím číslem 071/2014.

Informovaný souhlas: V příloze č. 2 umístěn informovaný souhlas pacientky.

3. 2 Kazuistika pacientky
3. 2. 1 Vstupní data

Vyšetřovaná osoba: J. T., žena
Ročník: 1945
Diagnóza: S8280 - stp. OS fr. partis dist. cruris l. dx, lux. ATC
Vedlejší diagnózy: stp. operaci varixů bilat. (1977)
arteriální hypertenze na terapii
stp. menisektomie P kolenního kloubu (2010)
stp. fr. zánártní kůstky na PDK (cca před 20 lety)
Status praesens
 Subjektivní
Pacientka si výrazně na bolest nestěžuje, jediné co uvádí, je, že ji občas trápí mírná
bolest P hlezenního kloubu po osteosyntéze při chůzi, když udělá nestejně dlouhý krok.
Na bolest má dle slov pacientky vliv i počasí. Občas trpí nespavostí z důvodu bolesti
po delší nachozené trase. Bolest na stupnici 1 – 10 označuje jako 1.
 Objektivní
Pacientka se orientuje v čase i prostoru, velmi ochotná spolupracovat a rehabilitovat. Je
mobilní, k chůzi stále používá 2 FH, chůze dvoudobá s částečným odlehčením.
Při měření se ukázalo, že pacientka měří 168 cm a váží 70 kg, BMI je 24, 8 (v normě).
Pacientce jsem naměřil tepovou frekvenci 66 tepů/min., po zátěži 74 tepů/min. Klidová
dechová frekvence 16 dechů/min., po zátěži 21 dechů/min.

3. 2. 2 Anamnéza

RA:

Není nijak podstatná vzhledem k diagnóze. Uvádí, že matka zemřela v 81 letech
na náhlou srdeční příhodu a otec ve věku 77 let přirozenou smrtí. Pacientka má
dceru, které je 33 let, také netrpí žádnou dědičnou chorobou.

OA:

Dřívější onemocnění
Pacientka prodělala nemoci jako je spála, chřipka, angína, plané neštovice.
Pacientka prodělala operaci varixů na LDK v roce 1977, cca před 20 lety

po špatném dopadu při volejbalu fraktura zánártní kůstky na PDK – řešeno
konzervativně, v roce 2010 menisektomie pomocí artroskopické operace
též na PDK.
Nynější onemocnění
Pacientka 26. 10. 2013 na chalupě poblíž Jičína uklouzla na mokré trávě
a následně upadla, došlo k luxaci talokrurálního kloubu a k fraktuře laterálního
malleolu s odlomením zadní hrany tibie na PDK. Pacientka si sama přivolala
záchrannou službu, která ji přepravila do Jičína, týž den byla operována – řešeno
osteosyntézou. Artikulace v TC kloubu byla obnovena. Následně aplikována
krátká dlaha na zevní malleolus a další krátká dlaha stabilizující odlomenou
dorzální hranu tibie, poté oblast P hlezenního kloubu dána do sádrové fixace.
Hospitalizace v jičínské nemocnici ukončena 31. 10. Stehy ex 7. 11. a SF zpět, ta
definitivně odebrána 6. 12., od té doby má pacientka pozvolna zatěžovat PDK
a zahájit rehabilitaci.

FA:

Neurol (večer při případné nespavosti)
Godasal (při případných bolestech)
Prestarium (na vysoký krevní tlak)

AA:

Pacientka je alergická na včelí mateří kašičku.

ABUSUS: Alkohol a káva příležitostně.

GA: Jeden porod, bez komplikací.

SA: Pacientka bydlí s manželem v panelovém domě v Praze ve 3. patře, dům je
vybaven výtahem. Občasně ji navštěvuje dcera s vnučkou. V bytě nejsou žádné
překážky, které by mohly ztěžovat pohyb o berlích.

SpA: V mládí pacientka hrávala závodně volejbal, ve stáří již pouze občas rekreačně
s přáteli. Dále má v oblibě procházky a túry, aerobik, jógu a plavání.

PA: Nyní SD, dříve pacientka pracovala téměř celý život jako účetní, pracovala
v kanceláři, zaměstnání to bylo tedy především sedavé.

Předchozí rehabilitace:
Pacientka rehabilitovala pouze po fraktuře zánártní kůstky cca před 20 lety, tehdy
na rehabilitačním oddělení v Jičíně. Byla ordinována elektroléčba (magnetoterapie),
vodoléčba (vířívá koupel na PDK) a LTV.

Výpis z lékařské dokumentace:
26. 10. 2013 – luxační dislokovaná bimalleolární fraktura P hlezna, odlomena zadní
hrana tibie která je dislokována proximálně o 13 mm a ad latus dorsálně asi o 8 mm,
šikmá fraktura fibulárního malleolu v úrovni Weber B – periferní fragment dislokován
ad latus dorsálně asi o 30 mm; zavedena osteosyntéza ve formě krátké dlahy na zevní
malleolus

a krátké dlahy stabilizující odlomenou dorsální hranu tibie, obě dlahy těsně

naléhají, šrouby jsou pevného ukotvení; artikulace v TC kloubu obnovena, je
anatomická; sádrová dlaha.

Ošetřující lékař: chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín.

Indikace k rehabilitaci:
Dle FT poukazu – LTV (21225 a 21221), techniky měkkých tkání (21413), mobilizace
periferních kloubů (21415) a částečná vířívá koupel (21315) – vše 10x na oblast
P hlezenního kloubu.

Odesílající lékař: ortopedická ambulance Nemocnice Na Františku.

Diferenciální rozvaha:
U pacientky lze vzhledem k anamnéze očekávat:
-

změněný stereotyp chůze při používání 2 FH, nesprávný odval chodidla při
kroku

-

snížený rozsah pohybu v P hlezenním kloubu do všech směrů

-

omezená kloubní vůle v oblasti P hlezenního kloubu, nohy a hlavičky fibuly
do všech směrů

-

hypotrofie lýtkového a hýžďového svalstva vpravo

-

svalové zkrácení lýtkového a ischiokrurálního svalstva vpravo

-

snížená posunlivost kůže a podkoží v oblasti P hlezenního kloubu a bederní
páteře, jizva bude pravděpodobně též hůře posunlivá a protažitelná do všech
směrů

-

možná blokáda SI skloubení vlevo

-

svalové přetížení LDK v rámci nezatěžování PDK po operaci

-

chůze o 2 FH se může projevit svalovými dysbalancemi v oblasti celých zad,
zvýšeným napětím v horní části trapézového svalu

-

pravděpodobně bude také snížena výbavnost medioplantárního reflexu a reflexu
Achillovy šlachy, poruchy povrchového čití v oblasti jizvy a poruchy hlubokého
čití ve smyslu pohybocitu a polohocitu na prstech a palci PDK

3. 2. 3 Vstupní kineziologický rozbor

Datum: 8. 1. 2014

3. 2. 3. 1 Vyšetření stoje:

1. pohled zezadu:
 PDK v mírné zevní rotaci
 stojná báze – středně široká
 tvar a postavení pat – oválné
 symetrie hlezenních kloubů – oba mírně valgózní, vpravo viditelný otok
 tvar a tloušťka Achillovy šlachy – pravá výraznější
 symetrie lýtek – levé opticky silnější
 podkolenní rýhy – pravá výš
 symetrie stehen – symetrické
 subgluteální rýhy – pravá výš
 tonus hýžďových svalů – hypotonické na obou stranách
 spina iliaca posterior superior – pravá výš
 symetrie paravertebrálních valů – hypotonické mezilopatkové svalstvo, více
vlevo
 mírná lateroflexe trupu k pravé straně
 dolní úhly lopatek – pravý výš

 symetrie výšky ramenních kloubů – pravé výš
 symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – na levé straně větší
 postavení hlavy – ve střední rovině bez deviací
 symetrie ušních boltců – symetrické
2. pohled zepředu:
 PDK v mírné zevní rotaci
 pravý nárt oteklý
 zatížení hran chodidel – větší zatížení vnitřních hran
 snížená podélná klenba bilat.
 symetrie hlezenních kloubů – oba mírně valgózní, vpravo viditelný otok
 symetrie patel – pravá výš
 symetrie stehen – symetrické
 symetrie spinae illiace ant. sup. – pravá výš
 umbilicus – ve střední čáře
 symetrie tonu břišních svalů – viditelná hypotonie ve spodní části
 symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – na levé straně větší
 mírná lateroflexe trupu k pravé straně
 symetrie clavicul – pravá výš
 symetrie výšky ramenních kloubů – pravé výš
 HKK – symetrické
 obličej – symetrický
 postavení hlavy – ve střední rovině bez deviací
 symetrie ušních boltců – symetrické
3. pohled z boku (totožné z obou stran):
 postavení v kolenním kloubu – na obou stranách v mírné semiflexi
 postavení pánve – mírně zvětšená anteverze
 oblast břicha - prominuje
 Th - L přechod – hyperlordotický
 C - Th přechod – hyperkyfotický
 ramenní klouby – v mírné protrakci
 postavení hlavy – v předsunutém držení

Modifikace stoje:
stoj na patách - bez FH nesvede
stoj na špičkách - bez FH nesvede

Trendelenburgova zkouška
stoj na LDK – pozitivní
stoj na PDK – nesvede, bojí se stát jen na operované DK

Véleho funkční test nohy
-

u pacientky stupeň C ze stupnice A, B, C, D kdy A je plná a dokonalá stabilita
a D výrazná porucha stability

-

C = středně porušená stabilita, prstce jsou přitisknuty k podložce, drápovité
postavení prstů

Stoj na dvou vahách
LDK – 43 kg
PDK – 27 kg

3. 2. 3. 2 Vyšetření chůze

Pacientka při chůzi používá 2 FH jako kompenzační pomůcku. Chůze je dvoudobá,
pacientka plně nedošlapuje na PDK, zřejmě psychický blok po fraktuře, sama uvádí,
že má stále i po takové době od operace obavy a noze „nevěří“. Kroky jsou nestejně
dlouhé, opěrná fáze na LDK je delší než na PDK, rytmus nepravidelný. Báze středně
široká. Pacientka došlapuje na patu, odval přes celé chodidlo až po špičku palce u LDK,
u PDK odraz od hlaviček metatarzů, zde je pohyb v hlezenním kloubu omezen.
Při chůzi kolenní

a kyčelní klouby v semiflexi. Dochází k souhybu pánve vzhledem

k hypotonickému břišnímu svalstvu, pohyby HKK vycházejí z ramenních kloubů.
Lehké zevní vytáčení chodidel v hlezenních kloubech. Pohyb vychází z kyčelních
kloubů, jde o proximální typ chůze. Bez výrazné extenze v kyčelních kloubech.

Modifikace chůze
 po patách – bez FH nesvede
 po špičkách - bez FH nesvede
 v podřepu - bez FH nesvede

3. 2. 3. 3 Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy:

1. Extenze v kyčelním kloubu
 PDK - zapojení svalů:
1. homolaterální paravertebrální svaly
2. kontralaterální paravertebrální svaly
3. ischiokrurální svalstvo
4. m. gluteus maximus
5. Th - L přechod (kontra)
6. Th - L přechod (homo)
7. mírná aktivita svalů pletence ramenního
 LDK - stejné jako u PDK

- totožné zapojení svalů s 90° flexí v kolenním kloubu

2. Abdukce v kyčelním kloubu
 PDK
- pohyb začíná elevací pánve, výrazná aktivita m. quadratus lumborum
a m. tensor fasciae latae – tzv. quadrátový mechanismus a tensorový
mechanismus
 LDK
- stejné jako u PDK, jen tensorový mechanismus nepřítomen

3. 2. 3. 4 Palpační vyšetření

-

palpace v oblasti hlezenního kloubu - přítomen otok, kůže v místě otoku s vyšší
teplotou

-

jizva na posterolaterální straně hlezenního kloubu, od laterálního malleolu
směrem proximálním podél Achillovy šlachy v délce 12 cm – dorzální třetina
neprotažitelná a hůře pohyblivá proti podkoží, proximální dvě třetiny
posunlivé, oblasti jizvy se zvýšenou citlivostí na dotek

-

jizva zhojená, bez strupů

-

zvýšené napětí m. triceps surae vlevo, vpravo hypotonické

-

zvýšené napětí ischiokrurálního svalstva vlevo, vpravo BPN

-

hypotonie hýžďového svalstva bilaterálně, m. piriformis hypertonní bilat.

-

kůže v oblasti bederní páteře neposunlivá, více vlevo, Kiblerova řasa nelze dobře
uchopit

-

dále svalová hypotonie v těchto oblastech: mezilopatkové svalstvo, m. rectus
abdominis zejména v dolní porci, m. quadriceps femoris (vastus lat. et med.)
vpravo

-

dále svalová hypertonie v těchto oblastech: paravertebrální svalstvo Lp bilat.,
m. trapezius pars cranialis bilat., šíjové svalstvo bilat.

Vyšetření kůže, podkoží a fascií
-

kůže v oblasti P hlezenního kloubu, distální třetině lýtkového svalu a v úseku
bederní páteře neposunlivá

-

podkoží ve výše uvedených oblastech neposunlivé

-

fascie v těchto oblastech neposunlivé, v lumbální oblasti kraniálním i kaudálním
směrem fascie tuhá, hrudní oblast posunlivá

-

fascie na HKK – BPN

Vyšetření pánve
SIAS – pravá výš
SIPS – pravá výš
crista iliaca – pravá výš

sakroiliakální posun („fenomén předbíhání“) : bilat. BPN

sakroiliakální blokáda („spine sign“) : vzdálenost mezi L5 a levou SIPS se při pokrčení
LDK v kolenním kloubu nezvětší, na pravé straně ano

3. 2. 3. 5 Antropometrické vyšetření délek a obvodů DKK dle Haladové

-

vzhledem k diagnóze a obtížím jsem se zaměřil pouze na DKK

-

měřeno pomocí krejčovského metru

DÉLKY (v cm)

PDK

LDK

Anatomická délka DKK

81

82

Funkční délka DKK

89

90

Stehno

41

42

Bérec

40

40

Noha

25,5

25,5

OBVODY (v cm)

PDK

LDK

Stehno

50

50

Nad kolenem

41

42

Přes koleno

38

38

Pod kolenem

34

34

Lýtko

35

37

Přes nárt a patu

32

30,5

23,5

22

Přes hlavičky metatarzů

Tab. č. 1: Antropometrické měření délek a obvodů DKK (vstupní KR)

3. 2. 3. 6 Goniometrické vyšetření rozsahů kloubů DKK dle Jandy a Pavlů
-

k měření jsem použil dvouramenný plastový, prstový goniometr k dispozici
nebyl

-

nejprve jsem měřil aktivní pohyby, poté pasivní

S

F

T

R

aktivní pohyb

10 – 0 – 120°

30 – 0 – 15°

40 – 0 – 30°

pasivní pohyb

20 – 0 – 130°

40 – 0 – 20°

45 – 0 – 40°

PDK
kyčelní kloub

kolenní kloub
aktivní pohyb

0 – 0 – 120°

pasivní pohyb

0 – 0 – 125°

hlezenní
kloub
aktivní pohyb

5 – 0 – 30°

15 – 0 – 35°

pasivní pohyb

5 – 0 – 35°

20 – 0 – 35°

Tab. č. 2: Goniometrické vyšetření kloubů PDK (vstupní KR)

S

F

T

R

aktivní pohyb

15 – 0 – 125°

35 – 0 – 15°

35 – 0 – 30°

pasivní pohyb

20 – 0 – 130°

40 – 0 – 20°

45 – 0 – 40°

LDK
kyčelní kloub

kolenní kloub
aktivní pohyb

0 – 0 – 125°

pasivní pohyb

0 – 0 – 130°

hlezenní
kloub
aktivní pohyb

25 – 0 – 45°

25 – 0 – 45°

pasivní pohyb

30 – 0 – 45°

25 – 0 – 50°

Tab. č. 3: Goniometrické vyšetření kloubů LDK (vstupní KR)

3. 2. 3. 7 Funkční svalový test DKK dle Jandy

Svalová skupina

PDK

LDK

flexe – m. iliopsoas

5

5

extenze – m. gluteus maximus, biceps

3

4

abdukce – m. gluteus medius

3

4

addukce – adductores

5

5

zevní rotace – m. obturatorius ext. + int.,

5

5

4

4

5

5

5

5

plantární flexe – m. triceps surae

3 OP

5

supinace s dorzální flexí – m. tibialis

3 OP

5

3 OP

5

3 OP

5

MP klouby prstů flexe 2.-5. prstu – mm. lumbricales I-IV

5

5

nohy

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

kyčelní kloub

femoris, semitendinosus., semimembranosus

quadratus femoris, gemellus sup. + inf.
vnitřní rotace – m. gluteus minimus, tensor
fasciae latae
kolenní kloub

flexe – m. biceps femoris, semitendinosus,
semimebranosus
extense – quadriceps femoris

hlezenní kloub

anterior
supinace v plantární flexi – m. tibialis
posterior
plantární pronace – m. peroneus longus +
brevis

flexe v základním článku palce – m. flexor
hallucis brevis
extenze – m. extensor digitorum longus +
brevis, m. extensor hallucis brevis
addukce – mm. interossei plantares, m.
adductor hallucis
abdukce – mm. interossei dorsales, m.
abductor hallucis, m. abductor digiti minimi

mezičlánkové

flexe v proximálních (IP 1) kloubech – m.

klouby prstů nohy

flexor digitorum brevis

flexe v distálních (IP 2) kloubech – m. flexor

4

5

5

5

5

5

digitorum longus
flexe – m. flexor hallucis longus

mezičlánkový
kloub

(IP)

palce extenze – m. extensor hallucis longus

nohy

Tab. č. 4: Funkční svalový test DKK (vstupní KR)
(OP – omezený pohyb)
Hodnocení:
5 – sval schopen překonat značný vnější odpor, odpovídá 100% síly normálního svalu
4 – sval schopen překonat střední vnější odpor, odpovídá 75% síly normálního svalu
3 – sval schopen překonat zemskou tíži, odpovídá 50% síly normálního svalu
2 – sval není schopen překonat zemskou tíži, 25% síly normálního svalu
1 – sval schopen záškubu, 10% svalové síly
0 – při pokusu o pohyb se sval nekontrahuje

3. 2. 3. 8 Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy

Svalová skupina

VPRAVO

VLEVO

m. gastrocnemius

1

0

m. soleus

2

0

flexory kyčelního kloubu:

1

1

2. m. rectus femoris

1

1

3. m. tensor fasciae

1

0

1

0

flexory kolenního kloubu

2

1

m. piriformis

0

0

m. pectoralis major

1

1

m. trapezius – horní část

0

0

m. levator scapulae

0

0

m. sternocleidomastoideus

1

1

1. m. iliopsoas

latae
adduktory kyčelního
kloubu

paravertebrální svaly

2

2

m. quadratus lumborum

1

1

Tab. č. 5: Vyšetření nejačastěji zkrácených svalových skupin (vstupní KR)
Hodnocení: 0 – nejde o zkrácení, 1 – malé zkrácení, 2 - velké zkrácení

3. 2. 3. 9 Vyšetření hypermobility DKK dle Sachseho

1. rotace v kyčelních kloubech
PDK : A
LDK : A
2. extenze v kolenních kloubech
PDK : A
LDK : A
A = hypomobilní až normální, nejedná se o hypermobilitu

3. 2. 3. 10 Vyšetření kloubní vůle DKK dle Lewita

Vyšetřovaný segment

PDK

LDK

dorzálním směrem

pruží

nepruží

ventrálním směrem

pruží

nepruží

křížový hmat

pruží

nepruží

zevní rotace

pruží

pruží

vnitřní rotace

pruží

pruží

pruží

pruží

pruží

pruží

pruží

pruží

SI skloubení

kyčelní kloub

kolenní kloub
laterolaterální posun
patelly
proximodistální posun
patelly
anterioposteriorní posun
tibie proti femuru

tibiofibulární skloubení
vnější rotace bérce

nepruží

pruží

vnitřní rotace bérce

pruží

pruží

směr dorzální

nepruží

pruží

směr ventrální

pruží

pruží

OP

pruží

OP všemi směry

pruží

směrem plantárním

nepruží

pruží

směrem dorzálním

nepruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

nepruží

pruží

Chopartův kloub

OP všemi směry

pruží

Lisfrankův kloub

OP všemi směry

pruží

směrem plantárním

nepruží

pruží

směrem dorzálním

nepruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

hlavička fibuly

talokrurální kloub
ventrodorzální posun bérce
proti talu
os calcaneus
os naviculare

os cuboideum

metatarzy

IP1 klouby

IP2 klouby

Tab. č. 6: Vyšetření kloubní vůle DKK (vstupní KR)
(OP – omezený pohyb)

3. 2. 3. 11 Neurologické vyšetření

Pacientka orientována časem, osobou i místem.

vyšetření

PDK

LDK

patellární reflex

normoreflexie

normoreflexie

reflex Achillovy šlachy

hyporeflexie

normoreflexie

medioplantární reflex

hyporeflexie

normoreflexie

zvýšená citlivost v okolí

BPN

šlachookosticových
reflexů

vyšetření taktilního čití

jizvy, jinak BPN
vyšetření pohybocitu

vyšetřovány všechny prsty i vyšetřovány všechny prsty i
palec - BPN

palec - BPN

vyšetřován palec - BPN

vyšetřován palec - BPN

Babinski reflex

BPN

BPN

Vítkův sumační reflex

BPN

BPN

Oppenheim relfex

BPN

BPN

BPN

BPN

Mingazzini

BPN

BPN

Fenomén retardace

BPN

BPN

vyšetření taxe na DKK

BPN

BPN

vyšetření polohocitu
vyšetření pyramidových
jevů
iritační extenční

iritační flekční
Žukovskij - Kornilov
zánikové

Tab. č. 7: Neurologické vyšetření DKK (vstupní KR)

Rombergův stoj
I.
II.
III.

stoj o široké bázi – svede, BPN
stoj spatný – svede, BPN
stoj spatný se zavřenýma očima – svede, mírná oscilace trupu, po chvilce
stabilní

3. 2. 3. 12 Závěr vyšetření

Z vyšetření stoje vyplývá, že pacientka nerovnoměrně zatěžuje dolní končetiny,
větší váha je na levé. Z toho vyplývají stranové odchylky v držení celého těla a svalové
dysbalance na trupu i končetinách. Operovaný hlezenní kloub je oteklý. Nesvede
izolovaný stoj na PDK z důvodu obavy, stále hlezennímu kloubu „nevěří“.
Trendelenburgova zkouška pozitivní na LDK, což ozřejmuje oslabení abduktorů
na PDK. Test dle Véleho typ C – středně porušená stabilita. Při chůzi pacientka používá
2 FH, plně nedošlapuje na PDK, došlap není správný – začíná až od hlaviček metatarsů.
Kroky nestejně dlouhé, opěrná fáze na LDK je delší. Modifikace chůze pacientka kvůli
obavám nezvládá. U vyšetření pohybových stereotypů se ukázalo, že nedochází
ke správnému timingu svalů při extenzi v kyčelním kloubu, kdy jako první se do akce
zapojují homolaterální paravertebrální svaly. U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu
se výrazně aktivují m. quadratus lumborum a m. tensor fasciae latae (ten jen na PDK) –
dochází k tzv. quadrátovému a tensorovému mechanismu.
Z palpačního vyšetření vyšlo najevo, že jizva je ve své distální třetině
neprotažitelná a hůře pohyblivá proti podkoží. Zvýšené napětí m. triceps surae
a ischiokrurálního svalstva vlevo, paravertebrálního svalstva v Th/L úseku bilat.,
m. trapezius pars cranialis bilat., šíjového svalstva bilat, m. piriformis bilat. Svalová
hypotonie m. gastrocnemius vpravo, hýžďového svalstva bilat., mezilopatkového
svalstva bilat., m. rectus abdominis zejména v dolní porci, m. quadriceps femoris
(vastus lat. et med.) vpravo. Snížená posunlivost kůže v oblasti bederní páteře
a P hlezenního kloubu, podkoží a fascie jsou zde také neposunlivé. Vyšetření pánve
ukázalo zešikmení pánve nalevo, fenomén „spine sign“ prokázal SI blokádu vlevo.
Pomocí antropometrického vyšetření jsem zjistil, že PDK je o 1 cm kratší,
zřejmě z důsledku svalového zkrácení. Měření obvodů ukázalo, že lýtkový sval na PDK
má o 2 cm méně než na PDK, obvod přes nárt a patu i hlavičky metatarsů je na PDK
naopak větší o 1,5 cm, to vypovídá o přítomném otoku v této oblasti.

Z goniometrického vyšetření je zřetelné, že největší rozdíl v rozsahu pohybů je
v hlezenním kloubu, a to především v dorzální flexi (PDK o 20° méně než LDK
při aktivním pohybu), plantární flexi (PDK o 15° méně než LDK při aktivním pohybu),
everzi a inverzi (oba pohyby na PDK o 10° méně než LDK při aktivním pohybu).
Svalová síla snížena především na PDK, a to na stupeň 3 při extenzi a abdukci
v kyčelním kloubu, na stupeň 3 s omezením pohybu při plantární flexi, supinaci
s dorzální i plantární flexí a plantární pronaci. Nejvíce zkrácené jsou flexory kolenního
kloubu a m. soleus vpravo, paravertebrální svalstvo bilat.
Při vyšetření kloubní vůle jsem zjistil omezený pohyb v těchto kloubech: SI
skloubení dorzálním i ventrálním směrem a křížový hmat vlevo, v tibiofemorálním
skloubení omezen pohyb ve směru vnější rotace vpravo, hlavička fibuly nepruží
směrem dorzálním vpravo, ventrodorzální posun bérce proti talu s omezením pohybu,
všemi směry je omezen pohyb os calcaneus, pohyby v Chopartově a Lisfrankově
kloubu. Dále nepruží os naviculare směrem plantárním ani dorzálním, totéž platí
pro metatarsy. Os cuboideum nepruží směrem dorzálním. Neurologické vyšetření
ukázalo sníženou výbavnost reflexu Achillovy šlachy a reflexu medioplantárního
vpravo a zvýšenou citlivost taktilního čití v oblasti jizvy po osteosyntéze v P hlezenním
kloubu.

3. 2. 4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán

3. 2. 4. 1 Krátkodobý plán


redukce otoku a bolesti v oblasti P hlezenního kloubu



zvýšení posunlivosti kůže a protažitelnosti jizvy v oblasti P hlezenního
kloubu



odstranění kloubních blokád a obnovení kloubní pohyblivosti



uvolnění hypertonního svalstva



protažení zkrácených svalových skupin na PDK



posílení oslabených svalových skupin na PDK



zvýšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu



zlepšení propriocepce PDK



zvýšení stability P hlezenního kloubu



zlepšit současný stereotyp chůze

3. 2. 4. 2 Dlouhodobý plán


v případě přetrvávajícího otoku a bolesti P hlezenního kloubu jejich celkové
odstranění



dosažení maximálního možného rozsahu v P hlezenním kloubu



dosažení plné svalové síly oslabeného svalstva a protažení svalstva
zkráceného



odstranit svalové dysbalance na trupu a tím zlepšit svalovou koordinaci
v pohybových stereotypech



zcela odstranit chybný stereotyp chůze



vybrat vhodné pohybové a volnočasové aktivity, příležitostně doporučit
vhodnou lázeňskou léčbu

3. 2. 5 Návrh terapeutického plánu



TMT – míčkování, péče o jizvu



mobilizace a manipulace kloubů, ve kterých je omezena kloubní vůle



PIR na svalstvo hypertonní



PIR s protažením na zkrácené svalstvo



LTV na posílení svalstva PDK a zvýšení rozsahu pohybů v P hlezenním
kloubu



SMS na zlepšení propriocepce a zvýšení stability P hlezenního kloubu



nácvik správného stereotypu chůze



aplikace fyzikální terapie na snížení otoku a regeneraci měkkých tkání
(částečná vířivá koupel a Priessnitzův obklad na P nohu a hlezno)

3. 2. 6 Průběh terapie
3. 2. 6. 1 Terapeutická jednotka č. 1 (8. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka pociťuje bolest a ztuhlost P hlezenního kloubu

-

objektivní: viz vstupní kineziologický rozbor, pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

vstupní kineziologický rozbor

-

uvolnění měkkých tkání P hlezna a nohy, protažení jizvy

-

korekce stereotypu chůze

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu a nohy

-

nácvik správného stereotypu chůze

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti

-

nácvik správného odvalu chodidla při chůzi a stejné délky kroku: jako první se
země dotýká pata, poté plynulý odval přes zevní hranu nohy a odraz od palce

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

po první terapii pacientka odchází se subjektivním pocitem mírného zmenšení
bolesti, těší se na další jednotku

Autoterapie:
-

jako autoterapii jsem pacientce doporučil aplikovat Priessnitzův obklad a elevaci
P nohy na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy a jejího okolí

Výkaz kódů:
-

21001, 21315, 21413, 21717

3. 2. 6. 2 Terapeutická jednotka č. 2 (10. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka po první terapii zatím necítí zlepšení

-

objektivní: otok nohy přítomný, rozsahy a joint play bez změny viz vstupní KR,
pacientka při chůzi stále nevhodně odvaluje chodidlo, přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku
nohy

-

uvolnění hypertonického svalstva

-

obnova joint play

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

korekce stereotypu chůze

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

PIR na hypertonické svalstvo

-

mobilizace kloubů P nohy a SI skloubení vlevo

-

aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

nácvik správného stereotypu chůze

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

PIR m. triceps surae a ischikrurálního svalstva vlevo, m. piriformis bilat., horní
část m. trapezius a svalstvo šíje bilat., m. piriformis bilat.

-

mobilizace SI skloubení ventrodorzálním směrem a křížovým hmatem vlevo,
mobilizace P hlavičky fibuly dorzálním směrem, talokrurálního kloubu směrem
dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace a pronace,
plantární a dorzální klopení, vnější a vnitřní zaúhlení, dorzoplantární posun
a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

aktivní pohyby s dopomocí do plantární a dorsální flexe, inverze a everze
v P hlezenním kloubu vleže na lehátku

-

nácvik správného odvalu chodidla při chůzi a stejné délky kroku: jako první se
země dotýká pata, poté plynulý odval přes zevní hranu nohy a odraz od palce

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
- došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti nohy, P hlezenního kloubu a Lp,
protažení jizvy, zlepšení joint play v oblasti P nohy a hlezna a úpravě nesprávného
odvalu chodidla při chůzi, pacientka dělá téměř totožně dlouhé kroky
Autoterapie:
-

jako autoterapii jsem pacientce doporučil opět aplikovat Priessnitzův obklad
na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy a jejího okolí, aktivní cvičení
P hlezenního kloubu s dopomocí popruhu či opasku

Výkaz kódů:
-

21225, 21315, 21413, 21415, 21717

3. 2. 6. 3 Terapeutická jednotka č. 3 (14. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka pociťuje bolesti P hlezenního kloubu, zejména v oblasti
zevního malleolu; doma dle jejích slov cvičila aktivní pohyby a prováděla terapii
jizvy

-

objektivní: otok nohy stále přítomný, rozsahy stále bez změny viz vstupní KR,
pacientka si již více dává pozor na správný odval chodidla a délku kroku,
přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

uvolnění hypertonického svalstva

-

obnova joint play

-

protažení zkráceného svalstva

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

PIR na hypertonické svalstvo

-

mobilizace kloubů P nohy a SI skloubení vlevo

-

PIR s protažením na zkrácené svalstvo

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

PIR paravertebrálního svalstva bilat., horní části m. trapezius a šíjového svalstva
bilat., m. triceps surae vlevo, m. piriformis bilat.

-

mobilizace SI skloubení ventrodorzálním směrem a křížovým hmatem vlevo,
mobilizace hlavičky fibuly dorzálním směrem, mobilizace P talokrurálního
kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace
a pronace; dorzoplantární posun os naviculare a os cuboideum, dorzoplantární
posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

PIR

s protažením

na

ischiokrurální

svalstvo

a

m.

soleus

vpravo,

paravertebrálních svalů bilat.
-

aktivní pohyby s dopomocí do plantární a dorsální flexe, inverze a everze
v P hlezenním kloubu vleže na lehátku; aktivní pohyby do plantární a dorsální
flexe vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

došlo k uvolnění měkkých tkání a zlepšení joint play v oblasti nohy
a P hlezenního kloubu, zlepšení posunlivosti kůže Lp, mírnému zlepšení rozsahu
pohybů P hlezna, ke zmírnění bolesti v této oblasti

Autoterapie:
-

dále přikládat Priessnitzův obklad na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy
a jejího okolí, aktivní cvičení P hlezenního kloubu s dopomocí (pacientka má
doma alespoň overball místo gymballu)

Výkaz kódů:
-

21225 (2x), 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 4 Terapeutická jednotka č. 4 (16. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka pociťuje bolesti při došlapu, zejména při dorzální flexi

-

objektivní: otok nohy mírně zlepšen, pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

uvolnění hypertonického svalstva

-

obnova joint play

-

protažení zkráceného svalstva

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

posílení svalstva extenzorů a abduktorů P kyčelního kloubu

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

AGR na hypertonické svalstvo

-

mobilizace kloubů P nohy a SI skloubení vlevo

-

PIR s protažením na zkrácené svalstvo

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

aktivní pohyby P kyčelního kloubu s odporem therabandu

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

AGR m. triceps surae a ischiokrurálního svalstva vlevo, m. piriformis bilat.,
horní části m. trapezius a šíjového svalstva bilat.

-

mobilizace SI skloubení ventrodorzálním směrem a křížovým hmatem vlevo,
mobilizace hlavičky P fibuly dorzálním směrem, mobilizace P talokrurálního
kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace
a pronace; dorzoplantární posun os naviculare a os cuboideum, dorzoplantární
posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

PIR s protažením paravertebrálních svalů bilat., m. soleus a ischiokrurálního
svalstva vpravo

-

aktivní pohyby s dopomocí do plantární a dorsální flexe, inverze a everze
v P hlezenním kloubu vleže na lehátku; aktivní pohyby do plantární a dorsální
flexe vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, zvyšování rozsahu
těchto pohybů také pomocí therabandu (červený)

-

aktivní pohyby ve směru extenze a abdukce P kyčelního kloubu za účelem
posílení s odporem therabandu

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

došlo k uvolnění měkkých tkání a zlepšení joint play v oblasti nohy
a P hlezenního kloubu, mírnému zlepšení rozsahu pohyb P hlezna směrem
do plantární flexe o 5°, pacientku již při chůzi tolik nebolí dorzální flexe

Autoterapie:
-

dále přikládat Priessnitzův obklad na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy
a jejího okolí, aktivní cvičení P hlezenního kloubu za použití overballu
a therabandu

-

pacientka seznámena s metodou AGR na m. triceps surae a ischiokrurální
svalstvo vlevo, m. piriformis bilat., horní část m. trapezius a šíjové svalstva
bilat., kterou bude aplikovat doma

-

dále bude za pomoci therabandu posilovat extenzory a abduktory P kyčelního
kloubu

Výkaz kódů:
-

21225 (2x), 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 5 Terapeutická jednotka č. 5 (20. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka se dnes cítí dobře a nic ji nebolí

-

objektivní: otok stále patrný, ale je již o něco menší, jizva již lépe protažitelná i
ve své distální třetině, plantární flexe PDK zlepšena, dorzální flexe beze změny,
pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

obnova joint play

-

protažení zkráceného svalstva

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

zlepšení stability hlezenního kloubu pro chůzi

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

mobilizace kloubů P nohy a SI skloubení vlevo

-

PIR s protažením na zkrácené svalstvo

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

senzomotorická stimulace PDK

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

mobilizace SI skloubení ventrodorzálním směrem a křížovým hmatem vlevo,
mobilizace hlavičky P fibuly dorzálním směrem, mobilizace P talokrurálního
kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace
a pronace; dorzoplantární posun os naviculare a os cuboideum, dorzoplantární
posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

PIR s protažením paravertebrálních svalů bilat., m. soleus a ischiokrurálního
svalstva vpravo

-

aktivní pohyby s dopomocí do plantární a dorsální flexe, inverze a everze
v P hlezenním kloubu vleže na lehátku; aktivní pohyby do plantární a dorsální
flexe vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, zvyšování rozsahu
těchto pohybů také pomocí therabandu (červený)

-

stimulace chodidla PDK gumovým ježkem, nácvik malé nohy vsedě a poté SMS
– nášlapy PDK na válcovou úseč a pěnovou balanční podložku

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

došlo k uvolnění měkkých tkání a zlepšení joint play v oblasti nohy
a P hlezenního kloubu, pacientka se po cvičení SMS cítí dobře

Autoterapie:
-

dále přikládat Priessnitzův obklad na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy
a jejího okolí, aktivní cvičení P hlezenního kloubu za použití overballu
a therabandu

-

AGR na m. triceps surae a ischiokrurální svalstva vlevo, m. piriformis bilat.,
horní část m. trapezius a šíjové svalstvo bilat.

-

za pomoci therabandu posilovat extenzory a abduktory P kyčelního kloubu

Výkaz kódů:
-

21221, 21225, 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 6 Terapeutická jednotka č. 6 (21. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientku opět trápí bolest při chůzi směrem do dorzální flexe

-

objektivní: otok pozvolna ustupuje, plantární flexe PDK 35°, dorzální flexe stále
5°, obvod přes hlavičky metatarzů PDK 22,5 cm, SI skloubení vlevo bez
blokády, pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

obnova joint play

-

protažení zkráceného svalstva

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

zlepšení stability hlezenního kloubu pro chůzi

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

mobilizace kloubů P nohy

-

PIR s protažením na zkrácené svalstvo

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

senzomotorická stimulace PDK

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

mobilizace hlavičky P fibuly dorzálním směrem, mobilizace P talokrurálního
kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace
a pronace; dorzoplantární posun os naviculare a os cuboideum, dorzoplantární
posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

aktivní pohyby do plantární a dorsální flexe, inverze a everze v P hlezenním
kloubu vleže na lehátku vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, poté
sed na gymballu a pohybováním se dopředu a dozadu pacientka provádí
plantární a dorzální flexi, pohyblivost nohy zvyšuje tzv. „píďalkami“
a uchopováním kamínků v nádobě s následným vyndáváním mimo nádobu a
zpět, zvyšování rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu také pomocí therabandu
(již zelený)

-

stimulace chodidla PDK gumovým ježkem, nácvik malé nohy vsedě a poté SMS
– nášlapy PDK na válcovou úseč a pěnovou balanční podložku, poté nákroky
PDK na posturomed s přenášením těžiště

-

pacientce nalepen kineziotape (lepeno supervizorkou) za účelem zlepšení
lymfatického toku a úplného odstranění otoku (viz příloha č. 6 foto č. 8)

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

došlo k uvolnění měkkých tkání, subjektivní zlepšení pacientky v pohybech
v P hlezenním kloubu, zvýšení odporu při cvičení pomocí zeleného therabandu

Autoterapie:
-

dále přikládat Priessnitzův obklad na redukci otoku P nohy a hlezna, masáž jizvy
a jejího okolí, aktivní cvičení P hlezenního kloubu za použití overballu
a therabandu

-

AGR na m. triceps surae a ischiokrurálního svalstva vlevo, m. piriformis bilat.,
horní část m. trapezius a šíjové svalstvo bilat.

-

pacientka zaučena v autoterapii PIR s protažením paravertebrálních svalů bilat.,
m. soleus a ischiokrurálního svalstva vpravo, které bude provádět doma

-

za pomoci therabandu posilovat extenzory a abduktory P kyčelního kloubu

-

procvičovat nášlapy (př. na schod) a přenášet váhu těla z LDK na PDK

Výkaz kódů:
-

21221, 21225, 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 7 Terapeutická jednotka č. 7 (24. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: u pacientky stále převládá bolest směrem do dorzální flexe

-

objektivní: otok opět o něco menší po aplikaci kineziotapu, pacientka přichází
o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

obnova joint play

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

nácvik správného stereotypu chůze

-

zlepšení stability hlezenního kloubu pro chůzi

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

mobilizace kloubů P nohy

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

nácvik chůze na chodícím pásu

-

senzomotorická stimulace PDK

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku a
uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

mobilizace hlavičky P fibuly dorzálním směrem, mobilizace P talokrurálního
kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu - posun laterolaterální, supinace
a pronace; dorzoplantární posun os naviculare a os cuboideum, dorzoplantární
posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově a Chopartově kloubu, mobilizace
metatarzů dorzálním a plantárním vějířem

-

aktivní pohyby do plantární a dorsální flexe, inverze a everze v P hlezenním
kloubu vleže na lehátku vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, poté
sed na gymballu a pohybováním se dopředu a dozadu pacientka provádí
plantární a dorzální flexi, pohyblivost nohy zvyšuje tzv. „píďalkami“ a
uchopováním kamínků v nádobě s následným vyndáváním mimo nádobu a zpět,
zvyšování rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu také pomocí therabandu
(zelený)

-

chůze po chodícím pásu s odlehčením pomocí madel (rychlost 0,8 km/h, čas 5
min.)

-

stimulace chodidla PDK gumovým ježkem, nácvik malé nohy vsedě a poté SMS
– nášlapy PDK na válcovou úseč a pěnovou balanční podložku, poté nákroky
PDK na posturomed s přenášením těžiště

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

došlo k uvolnění měkkých tkání a zlepšení pohyblivosti v kloubech nohy,
pacientka

Autoterapie:
-

dále pokračovat v autoterapii z předešlých dnů

Výkaz kódů:
-

21221, 21219, 21225, 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 8 Terapeutická jednotka č. 8 (27. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: bolest při dorzální flexi je dnes lepší

-

objektivní: obvod přes hlavičky metatarzů 22,5 cm, rozsahy pohybů nezměněny,
hlavičky fibuly PDK volná, to samé metatarzy PDK, jizva protažlivější a kůže
v oblasti Lp lépe posunlivá, pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, protažení jizvy a redukce otoku

-

obnova joint play

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

nácvik správného stereotypu chůze

-

zlepšení stability hlezenního kloubu pro chůzi

-

instruktáž autoterapie

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp, péče o jizvu

-

mobilizace kloubů P nohy

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

nácvik chůze na chodícím pásu

-

senzomotorická stimulace PDK

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

masáž jizvy a jejího okolí, protahování do tvaru písmene „S“ a „C“, tlaková
masáž jizvy

-

mobilizace P talokrurálního kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu posun laterolaterální, supinace a pronace; dorzoplantární posun os naviculare
a os cuboideum, dorzoplantární posun a mobilizace do rotace v Lisfrankově
a Chopartově kloubu

-

aktivní pohyby do plantární a dorsální flexe, inverze a everze v P hlezenním
kloubu vleže na lehátku vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, poté
sed na gymballu a pohybováním se dopředu a dozadu pacientka provádí
plantární a dorzální flexi, pohyblivost nohy zvyšuje tzv. „píďalkami“
a uchopováním kamínků v nádobě s následným vyndáváním mimo nádobu a
zpět, zvyšování rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu také pomocí therabandu
(již modrý)

-

chůze po chodícím pásu s odlehčením pomocí madel (rychlost 1 km/h, čas 5
min.)

-

stimulace chodidla PDK gumovým ježkem, nácvik malé nohy vsedě a poté SMS
– nášlapy PDK na válcovou úseč a pěnovou balanční podložku, poté nákroky
PDK na posturomed s přenášením těžiště

-

následně pacientka našlapuje na balanční podložku umístěnou na posturomedu
(zvýšení obtížnosti stabilizace)

-

přenášení váhy ze špiček na paty a obráceně ve stoji, pro lepší pocit se pacientka
přidržuje madla, obě DKK současně a poté jen PDK

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

pacientka je ze cvičení unavená, cítí mírnou bolest P hlezenního kloubu, ale opět
pociťuje mírné zlepšení, pohyblivost kloubů nohy zlepšena, zvýšení odporu
při cvičení pomocí modrého therabandu

Autoterapie:
-

dále pokračovat v autoterapii z předešlých dnů, nově pacientka zainstruována
do cviků u madla/zábradlí

Výkaz kódů:
-

21221, 21219, 21225, 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 9 Terapeutická jednotka č. 9 (29. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka uvádí, že došlo ke zmírnění bolestí po poslední terapii

-

objektivní: jizva plně protažitelná v celé délce, os cuboideum a os naviculare
volné, pohyblivost v Chopartově a Lisfrankově kloubu zlepšena, pacientka
přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp, redukce otoku

-

obnova joint play

-

zvětšení rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu a posílení svalstva v této oblasti

-

nácvik správného stereotypu chůze

-

zlepšení stability hlezenního kloubu pro chůzi

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp

-

mobilizace kloubů P nohy

-

aktivní pohyby a aktivní pohyby s dopomocí v P hlezenním kloubu

-

nácvik chůze na běžeckém pásu

-

senzomotorická stimulace PDK

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

mobilizace P talokrurálního kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu posun laterolaterální, supinace a pronace

-

aktivní pohyby do plantární a dorsální flexe, inverze a everze v P hlezenním
kloubu vleže na lehátku vsedě tlačením nohy do oválného gymballu u zdi, poté
sed na gymballu a pohybováním se dopředu a dozadu pacientka provádí
plantární a dorzální flexi, pohyblivost nohy zvyšuje tzv. „píďalkami“
a uchopováním kamínků v nádobě s následným vyndáváním mimo nádobu
a zpět, zvyšování rozsahu pohybů v P hlezenním kloubu také pomocí therabandu
(modrý)

-

chůze po chodícím pásu s odlehčením pomocí madel (rychlost 1,2 km/h, čas 5
min.)

-

stimulace chodidla PDK gumovým ježkem, nácvik malé nohy vsedě a poté SMS
– nášlapy PDK na válcovou, dnes i kulovou úseč a pěnovou balanční podložku,
poté nákroky PDK na posturomed s přenášením těžiště

-

následně pacientka našlapuje na balanční podložku umístěnou na posturomedu
(zvýšení obtížnosti stabilizace) a nově provádí přenesení váhy na PDK

-

přenášení váhy ze špiček na paty a obráceně ve stoji, pro lepší pocit se pacientka
přidržuje madla, obě DKK současně a poté jen PDK

-

přenášení váhy DKK směrem do stran za přidržování zábradlí

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

zlepšení chůze na chodícím pásu

Autoterapie:
-

dále pokračovat v autoterapii z předešlých dnů

Výkaz kódů:
-

21221, 21219, 21225, 21315, 21413, 21415

3. 2. 6. 10 Terapeutická jednotka č. 10 (31. 1. 2014)
Status praesens:
-

subjektivní: pacientka nepociťuje žádné bolesti, je mnohem optimističtější než
na první terapii

-

objektivní: otok již téměř nepatrný oproti začátku léčby, joint play os calcaneus
lepší směrem laterolaterálním, pacientka přichází o 2 FH

Cíl terapie:
-

výstupní kineziologický rozbor

-

uvolnění měkkých tkání P hlezna, nohy a Lp

-

obnova joint play

-

nácvik správného stereotypu chůze

Návrh terapie:
-

TMT na oblast P hlezenního kloubu, nohy a Lp

-

mobilizace kloubů P nohy

-

nácvik chůze na chodícím pásu

-

částečná vířivka PDK

Provedení terapie:
-

míčkování v okolí P hlezenního kloubu a nohy za účelem redukce otoku
a uvolnění měkkých tkání v této oblasti, zlepšení posunlivosti kůže v oblasti Lp

-

mobilizace P talokrurálního kloubu směrem dorzálním; mobilizace calcaneu
ve směru supinace a pronace

-

chůze po chodícím pásu s odlehčením pomocí madel (rychlost 1,4 km/h, čas 10
min.)

-

z fyzikální terapie aplikována částečná vířivka PDK, teplota vody izotermní, čas
15 min.

Výsledek terapie:
-

opět zlepšení chůze na běžeckém pásu, kůže v oblasti Lp již plně posunlivá

Autoterapie:
-

dále pokračovat v autoterapii z předešlých dnů

Výkaz kódů:
-

21003, 21219, 21315, 21413, 21415

3. 2. 7 Výstupní kineziologický rozbor
Datum: 31. 1. 2014

3. 2. 7. 1 Vyšetření stoje:
1. pohled zezadu:
 stojná báze – středně široká
 tvar a postavení pat – oválné
 symetrie hlezenních kloubů – oba mírně valgózní
 tvar a tloušťka Achillovy šlachy – pravá výraznější
 symetrie lýtek – symetrické
 podkolenní rýhy – symetrické
 symetrie stehen – symetrické
 subgluteální rýhy – symetrické
 tonus hýžďových svalů – hypotonické na obou stranách
 spina iliaca posterior superior – symetrické
 symetrie paravertebrálních valů – hypotonické mezilopatkové svalstvo, více
vlevo
 trup držen zpříma bez stranových deviací
 dolní úhly lopatek – symetrické
 symetrie výšky ramenních kloubů – symetrické
 symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – symetrické
 postavení hlavy – ve střední rovině bez deviací
 symetrie ušních boltců – symetrické
2. pohled zepředu:
 zatížení hran chodidel – větší zatížení vnitřních hran
 lehce snížená podélná klenba bilat.
 symetrie hlezenních kloubů – oba mírně valgózní
 symetrie patel – symetrické
 symetrie stehen – symetrické

 symetrie spinae illiace ant. sup. – symetrické
 umbilicus – ve střední čáře
 symetrie tonu břišních svalů – viditelná hypotonie ve spodní části
 symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – symetrické
 trup držen zpříma bez stranových deviací
 symetrie clavicul – symetrické
 symetrie výšky ramenních kloubů – symetrické
 HKK – symetrické
 obličej – symetrický
 postavení hlavy – ve střední rovině bez deviací
 symetrie ušních boltců – symetrické
3. pohled z boku (totožné z obou stran):
 postavení v kolenním kloubu – na obou stranách v mírné semiflexi
 postavení pánve – mírně zvětšená anteverze
 oblast břicha - prominuje
 Th - L přechod – hyperlordotický
 C - Th přechod – hyperkyfotický
 ramenní klouby – v mírné protrakci
 postavení hlavy – v předsunutém držení

Modifikace stoje:
stoj na patách – vzhledem k omezené dorzální flexi pacientka příliš dobře nezvládá bez
FH
stoj na špičkách – svede bez FH, lepší než na patách

Trendelenburgova zkouška
stoj na LDK – negativní
stoj na PDK – negativní

Véleho funkční test nohy
-

u pacientky stupeň B ze stupnice A, B, C, D, kdy A je plná a dokonalá stabilita
a D výrazná porucha stability

-

B = lehce porušená stabilita, prstce jsou přitisknuty k podložce a nelze pod nimi
protáhnout list papíru

Stoj na dvou vahách
LDK – 37 kg
PDK – 33 kg

3. 2. 7. 2 Vyšetření chůze
Pacientka stále používá 2 FH jako kompenzační pomůcku. Chůze je dvoudobá,
pacientka stále plně nezatěžuje PDK. Kroky jsou již stejně dlouhé, rytmus pravidelný.
Báze středně široká. Pacientka došlapuje na patu, odval přes celé chodidlo až po špičku
palce u LDK i PDK, pohyb v hlezenním kloubu stále omezen. Při chůzi kolenní a
kyčelní klouby v semiflexi. Dochází k souhybu pánve vzhledem k hypotonickému
břišnímu svalstvu, pohyby HKK vycházejí z ramenních kloubů. Lehké zevní vytáčení
chodidel v hlezenních kloubech. Pohyb vychází z kyčelních kloubů, jde o proximální
typ chůze. Bez výrazné extenze v kyčelních kloubech.

Modifikace chůze
 po patách – svede, ale stále omezena dorzální flexe
 po špičkách - svede
 v podřepu - svede

3. 2. 7. 3 Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy:
Extenze v kyčelním kloubu
 PDK - zapojení svalů:
1. kontralaterální paravertebrální svaly
2. homolaterální paravertebrální svaly
3. ischiokrurální svalstvo
4. m. gluteus maximus
5. Th - L přechod (kontra)
6. Th - L přechod (homo)
7. mírná aktivita svalů pletence ramenního

 LDK - stejné jako u PDK

- totožné zapojení svalů s 90° flexí v kolenním kloubu

Abdukce v kyčelním kloubu
 PDK
- pohyb začíná elevací pánve, výrazná aktivita m.quadratus lumborum – tzv.
quadrátový mechanismus
 LDK
- stejné jako u PDK

3. 2. 7. 4 Palpační vyšetření
-

palpace v oblasti hlezenního kloubu – otok téměř ustoupil, kůže bez zvýšené
teploty

-

jizva na posterolaterální straně hlezenního kloubu, od laterálního malleolu
směrem proximálním podél Achillovy šlachy v délce 12 cm – protažitelná
a pohyblivá proti podkoží v celé délce, oblast jizvy se zvýšenou citlivostí
na dotek

-

hypotonie hýžďového svalstva bilat.

-

kůže v oblasti bederní páteře posunlivá, Kiblerova řasa lze dobře uchopit

-

dále svalová hypotonie v těchto oblastech: mezilopatkové svalstvo, m. rectus
abdominis zejména v dolní porci

-

dále svalová hypertonie v těchto oblastech m. trapezius pars cranialis bilat.

Vyšetření kůže, podkoží a fascií
-

fascie v lumbální oblasti kraniálním i kaudálním směrem fascie tuhá
a neposunlivá

Vyšetření pánve
SIAS – symetrické
SIPS – symetrické
crista iliaca – symetrické

sakroiliakální posun („fenomén předbíhání“) : bilat. BPN

sakroiliakální blokáda („spine sign“) : bilat. BPN

3. 2. 7. 5 Antropometrické vyšetření délek a obvodů DKK dle Haladové
-

vzhledem k diagnóze a obtížím jsem se zaměřil pouze na DKK

-

měřeno pomocí krejčovského metru

DÉLKY (v cm)

PDK

LDK

Anatomická délka DK

81,5

82

Funkční délka DK

89,5

90

Stehno

41

42

Bérec

40

40

Noha

25,5

25,5

OBVODY (v cm)

PDK

LDK

Stehno

50

50

Nad kolenem

42

42

Přes koleno

38

38

Pod kolenem

34

34

36,5

37

31

30,5

22,5

22

Lýtko
Přes nárt a patu
Přes hlavičky metatarzů

Tab. č. 8: Antropometrické měření délek a obvodů DKK (výstupní KR)

3. 2. 7. 6 Goniometrické vyšetření rozsahů kloubů DKK dle Jandy a Pavlů
-

k měření jsem použil dvouramenný plastový, prstový goniometr k dispozici
nebyl

-

nejprve jsem měřil aktivní pohyby, poté pasivní

S

F

T

R

aktivní pohyb

10 – 0 – 120°

30 – 0 – 15°

40 – 0 – 30°

pasivní pohyb

20 – 0 – 130°

40 – 0 – 20°

45 – 0 – 40°

PDK
kyčelní
kloub:

kolenní
kloub:
aktivní pohyb

0 – 0 – 120°

pasivní pohyb

0 – 0 – 125°

hlezenní
kloub
aktivní pohyb

10 – 0 – 40°

20 – 0 – 40°

pasivní pohyb

15 – 0 – 40°

25 – 0 – 40°

Tab. č. 9: Goniometrické vyšetření kloubů PDK (výstupní KR)

S

F

T

R

aktivní pohyb

15 – 0 – 125°

35 – 0 – 15°

35 – 0 – 30°

pasivní pohyb

20 – 0 – 130°

40 – 0 – 20°

45 – 0 – 40°

LDK
kyčelní
kloub:

kolenní
kloub:
aktivní pohyb

0 – 0 – 125°

pasivní pohyb

0 – 0 – 130°

hlezenní
kloub
aktivní pohyb

25 – 0 – 45°

25 – 0 – 45°

pasivní pohyb

30 – 0 – 45°

25 – 0 – 50°

Tab. č. 10: Goniometrické vyšetření kloubů LDK (výstupní KR)

3. 2. 7. 7 Funkční svalový test DKK dle Jandy

Svalová skupina

PDK

LDK

flexe – m. iliopsoas

5

5

extenze – m. gluteus maximus, biceps

4

4

abdukce – m. gluteus medius

4

4

addukce – adductores

5

5

zevní rotace – m. obturatorius ext. + int.,

5

5

4

4

5

5

extense – quadriceps femoris

5

5

plantární flexe – m. triceps surae

4

5

4 OP

5

4

5

4

5

MP klouby prstů flexe 2. - 5. prstu – mm. lumbricales I. – IV.

5

5

nohy

5

5

5

5

4

5

4

5

kyčelní kloub

femoris, semitendinosus., semimembranosus

quadratus femoris, gemellus sup. + inf.
vnitřní rotace – m. gluteus minimus, tensor
fasciae latae
kolenní kloub

flexe – m. biceps femoris, semitendinosus,
semimebranosus

hlezenní kloub

supinace s dorzální flexí – m. tibialis
anterior
supinace v plantární flexi – m. tibialis
posterior
plantární pronace – m. peroneus longus +
brevis

flexe v základním článku palce – m. flexor
hallucis brevis
extenze – m. extensor digitorum longus +
brevis, m. extensor hallucis brevis
addukce – mm. interossei plantares, m.
adductor hallucis
abdukce – mm. interossei dorsales, m.
abductor hallucis, m. abductor digiti minimi

mezičlánkové

flexe v proximálních (IP 1) kloubech – m.

klouby prstů nohy

flexor digitorum brevis
flexe v distálních (IP 2) kloubech – m. flexor

5

5

4

5

5

5

5

5

digitorum longus
flexe – m. flexor hallucis longus

mezičlánkový
kloub

(IP)

palce extenze – m. extensor hallucis longus

nohy

Tab. č. 11: Funkční svalový test DKK (výstupní KR)
(OP – omezený pohyb)
Hodnocení:
5 – sval schopen překonat značný vnější odpor, odpovídá 100% síly normálního svalu
4 – sval schopen překonat střední vnější odpor, odpovídá 75% síly normálního svalu
3 – sval schopen překonat zemskou tíži, odpovídá 50% síly normálního svalu
2 – sval není schopen překonat zemskou tíži, 25% síly normálního svalu
1 – sval schopen záškubu, 10% svalové síly
0 – při pokusu o pohyb se sval nekontrahuje

3. 2. 7. 8 Vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin dle Jandy
Svalová skupina

VPRAVO

VLEVO

m. gastrocnemius

1

0

m. soleus

1

0

flexory kyčelního kloubu:

1

1

5. m. rectus femoris

1

1

6. m. tensor f. l.

1

0

1

0

flexory kolenního kloubu:

1

1

m. piriformis

0

0

m. pectoralis major

1

1

m. trapezius – horní část

0

0

m. levator scapulae

0

0

4. m. iliopsoas

adduktory

kyčelního

kloubu:

m. sternocleidomastoideus

1

1

paravertebrální svaly

2

2

m. quadratus lumborum

1

1

Tab. č. 12: Vyšetření nejačastěji zkrácených svalových skupin (výstupní KR)
Hodnocení: 0 – nejde o zkrácení, 1 – malé zkrácení, 2 - velké zkrácení

3. 2. 7. 9 Vyšetření hypermobility DKK dle Sachseho
1. rotace v kyčelních kloubech
PDK : A
LDK : A
2. extenze v kolenních kloubech
PDK : A
LDK : A
A = hypomobilní až normální, nejedná se o hypermobilitu

3. 2. 7. 10 Vyšetření kloubní vůle DKK dle Lewita
Vyšetřovaný segment

PDK

LDK

dorzálním směrem

pruží

pruží

ventrálním směrem

pruží

pruží

křížový hmat

pruží

pruží

zevní rotace

pruží

pruží

vnitřní rotace

pruží

pruží

posun

pruží

pruží

posun

pruží

pruží

posun

pruží

pruží

SI skloubení

kyčelní kloub

kolenní kloub
laterolaterální
patelly
proximodistální
patelly
anterioposteriorní
tibie proti femuru

tibiofibulární skloubení
vnější rotace bérce

pruží

pruží

vnitřní rotace bérce

pruží

pruží

směr dorzální

pruží

pruží

směr ventrální

pruží

pruží

OP dorzálně

pruží

OP do supinace a pronace

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

Chopartův kloub

pruží

pruží

Lisfrankův kloub

pruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

směrem plantárním

pruží

pruží

směrem dorzálním

pruží

pruží

hlavička fibuly

talokrurální kloub
ventrodorzální posun bérce
proti talu
os calcaneus
os naviculare

os cuboideum

metatarzy

IP1 klouby

IP2 klouby

Tab. č. 13: Vyšetření kloubní vůle DKK (výstupní KR)
(OP – omezený pohyb)

3. 2. 7. 11 Neurologické vyšetření
Pacientka orientována časem, osobou i místem.
Vyšetření

PDK

LDK

patellární reflex

normoreflexie

normoreflexie

reflex Achillovy šlachy

normoreflexie

normoreflexie

medioplantární reflex

normoreflexie

normoreflexie

zvýšená citlivost v okolí

BPN

šlachookosticových
reflexů

Vyšetření taktilního čití

jizvy, jinak BPN
vyšetřovány všechny prsty i

vyšetřovány všechny

palec - BPN

prsty i palec - BPN

vyšetřován palec - BPN

vyšetřován palec - BPN

Babinski reflex

BPN

BPN

Vítkův sumační reflex

BPN

BPN

Oppenheim relfex

BPN

BPN

BPN

BPN

Mingazzini

BPN

BPN

Fenomén retardace

BPN

BPN

Vyšetření taxe

BPN

BPN

Vyšetření pohybocitu

Vyšetření polohocitu
Vyšetření pyramidových
jevů
iritační extenční

iritační flekční
Žukovskij - Kornilov
zánikové

Tab. č. 14: Neurologické vyšetření DKK (vstupní KR)

Rombergův stoj
I. stoj o široké bázi – svede
II. stoj spatný – svede
III. stoj spatný se zavřenýma očima – svede, mírná oscilace trupu, po chvilce stabilní

3. 2. 7. 12 Závěr vyšetření
Při vyšetření stoje bylo zjištěno, že pacientka již více zatěžuje PDK než
při vstupním KR, tím se zlepšilo vyšetření stoje a stoje na vahách. Operovaný hlezenní
kloub již nejeví takové známky otoku, jako při vstupním vyšetření, ale stále nepatrný
otok přítomen. Pacientka již svede izolovaný stoj na PDK. Trendelenburgova zkouška
negativní na obou DKK. Test dle Véleho typ B – lehce porušená stabilita. Při chůzi
pacientka stále používá 2 FH, tedy ještě plně nezatěžuje PDK, došlap je již správný,
tedy přes patu. Kroky stejně dlouhé. Modifikace chůze pacientka zvládá, při chůzi
po patách však stále limitována rozsahem pohybu v P hlezenním kloubu. Při vyšetření
pohybových stereotypů se ukázalo, že nedochází ke správnému timingu svalů
při extenzi v kyčelním kloubu, kdy jako první se do akce zapojují nyní kontralaterální
paravertebrální svaly, ale pohyb stále nezačíná aktivitou m. gluteus maximus.
U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu se aktivuje m. quadratus lumborum – dochází
k tzv. quadrátovému mechanismu bilat., tensorový není tolik patrný jako při vstupním
vyšetření.
Palpačním vyšetřením bylo zjištěno, že jizva je nyní protažitelná v celé své délce
a je lépe pohyblivá proti podkoží. Zvýšené napětí stále v m. trapezius pars cranialis
bilat. Svalová hypotonie mezilopatkového svalstva bilat. a m. rectus abdominis v dolní
porci. Kůže v oblasti bederní páteře a P hlezenního kloubu dobře posunlivá, fascie
v lumbální oblasti nikoliv. Vyšetření pánve ukázalo symetričnost spin a crist, došlo
k odstranění fenoménu „spine sign“ vlevo.
Pomocí antropometrického vyšetření jsem zjistil, že PDK je místo 1 cm kratší
o 0,5 cm. Lýtkový sval na PDK má obvod menší místo 2 cm o 0,5 cm než na PDK,
obvod přes nárt a patu i hlavičky metatarsů je na PDK menší o 1 cm oproti vstupnímu
vyšetření, otok v této oblasti byl tedy redukován.
Z goniometrického vyšetření je zřetelné, že největší rozdíl v rozsahu pohybů je
stále v hlezenním kloubu, v dorzální flexi (PDK o 15° méně než LDK při aktivním
pohybu), plantární flexi (PDK o 5° méně než LDK při aktivním pohybu), everzi
a inverzi (oba pohyby na PDK o 5° méně než LDK při aktivním pohybu).
Svalová síla zvětšena o 1 stupeň (extenze a abdukce v kyčelním kloubu).
V hlezenním kloubu došlo ke zvýšení síly o 1 stupeň ve směru pohybu do plantární
flexe, supinace v plantární flexi a plantární pronace, kde již pohyb není omezen.
Omezený pohyb stále přetrvává při supinaci s dorzální flexí,ale i zde došlo ke zvýšení

svalové síly o 1 stupeň. Zkrácené flexory kolenního kloubu a m. soleus vpravo se
podařilo protáhnout ze stupně 2 na stupeň 1, paravert. svalstvo je stále na stupni 2.
Při vyšetření kloubní vůle byl zjištěn převládající omezený pohyb v těchto
kloubech: dorzální posun bérce proti talu s omezením pohybu, os calcaneus směrem
do pronace a supinace. Stále zvýšená citlivost taktilního čití v oblasti jizvy
po osteosyntéze v P hlezenním kloubu.
3. 2. 8 Zhodnocení efektu terapie
Funkční testy
Vyšetření stoje

8. 1. 2014

31. 1. 2014

váha převážně na LDK váha
s držením

PDK

rozložena

téměř

v zevní symetricky na obě DKK,

rotaci

zevní

rotace

PDK

nepřítomna
stoj na špičkách a patách svede bez FH, stoj na
bez FH nesvede

špičkách stabilnější než
na patách

Trenedelenburgova

Trendelenburgova

zkouška pozitivní na LDK, zkouška negativní bilat.
na PDK pacientka nesvede
izolovaný stoj
Test dle Véleho typ C – Test dle Véleho typ B –
středně porušená stabilita

lehce porušená stabilita

stoj na dvou vahách LDK stoj na dvou vahách
(43 kg) a PDK (27 kg)

LDK (37 kg) a PDK (33
kg)

Vyšetření chůze

chůze o 2 FH, nesprávný chůze o 2 FH, správný
odval chodidla a nestejně odval chodidla a stejně
dlouhé kroky

dlouhé kroky

chůzi po patách, špičkách a chůzi
v podřepu bez FH nesvede

po

patách,

a

v podřepu

špičkách

svede bez FH, po patách
limitováno
dorzální flexí

omezenou

Palpační vyšetření

jizva

v distální

třetině jizva

neprotažitelná

protažitelná

a pohyblivá

nepohyblivá

v celé

a
své

délce

značný otok P nohy a otok je jen nepatrný
hlezenního kloubu
kůže

v

oblasti

Lp posunlivost

neposunlivá

zlepšena,

Kiblerova řasa lze dobře
uchopit

zvýšené napětí m. triceps zvýšené napětí přetrvává
surae

a

ischiokrurálního jen v m. trapezius pars

svalstva vlevo; m. trapezius cranialis bilat.
pars

cranialis,

paravertebrálního

a

šíjového svalstva bilat.
Antropometrické
vyšetření

obvod přes lýtko PDK 35 obvod přes lýtko PDK
cm

36,5 cm

obvod

přes

hlavičky obvod

metatarzů PDK 23,5 cm
Goniometrické vyšetření

Vyšetření svalové síly

přes

hlavičky

metatarzů PDK 22,5 cm

aktivní pohyby PDK:

aktivní pohyby PDK:

S 5 - 0 - 30°

S 10 - 0 - 40°

R 15 – 0 – 35°

R 20 – 0 – 40°

pasivní pohyby PDK:

pasivní pohyby PDK:

S 5 - 0 - 35°

S 15 - 0 - 40°

R 20 – 0 – 35°

R 25 – 0 – 40°

kyčelní kloub - extenze (3)

kyčelní kloub - extenze
(4)

kyčelní kloub - abdukce (3)

kyčelní kloub - abdukce
(4)

hlezenní kloub – plantární hlezenní
flexe (3 OP)

–

plantární flexe (4)

hlezenní kloub – supinace hlezenní
s dorzální flexí (3 OP)

kloub

kloub

–

supinace s dorzální flexí
(4 OP)

hlezenní kloub – supinace hlezenní
v plantární flexi (3 OP)

kloub

–

supinace v plantární flexi
(4)

hlezenní kloub – plantární hlezenní

Zkrácené svalstvo

kloub

pronace (3 OP)

plantární pronace (4)

m. soleus PDK (2)

m. soleus PDK (1)

–

flexory kolenního kloubu flexory kolenního kloubu
PDK (2)
Joint play

bez

PDK (1)

kloubní

skloubení

vůle

SI kloubní vůle obnovena

vlevo; všude kromě dorzálního

tibiofibulární

skloubení, posunu v talokrurálním

hlavička fibuly, talokrurální kloubu,

os

calcaneus

kloub, os calcaneus, os směrem do pronace a
naviculare, os cuboideum, supinace
Chopartův

i

Lisfrankův

kloub a metatarzy vpravo

Tab. č. 15 – Zhodnocení efektu terapie

Při terapii byly použity tyto metody: techniky měkkých tkání (dle Lewita),
míčkování (dle Jebavé), mobilizační techniky (dle Rychlíkové a Lewita), metoda PIR
(dle Lewita) a PIR s následným protažením (dle Jandy), metoda AGR dle Zbojana,
metoda senzomotorické stimulace (dle Jandy a Vávrové), analytické posilování podle
svalového testu (dle Jandy).
Pacientku nejlépe reagovala na mobilizační techniky a velmi jí dle jejích slov
pomohla chůze na chodícím páse, kde se lépe naučila správný stereotyp chůze. Zprvu
pro ni byla obtížná senzomotorická stimulace, ale s každou další jednotkou bylo toto
cvičení o něco lepší.

4. ZÁVĚR
Cílem první části této práce bylo teoretické zpracování problematiky a léčby
týkající se osteosyntézy hlezenního kloubu, které se mi podařilo za pomoci odborné
literatury české i zahraniční.
V druhé části práce jsem použil teoretické znalosti prakticky, a to
při fyzioterapeutické léčbě pacientky s osteosyntézou P hlezenního kloubu. Léčba trvala
cca 4 týdny a během nich došlo k 10 terapeutickým jednotkám v Centru léčby
pohybového aparátu ve Vysočanech. Po srovnání výsledků ze vstupního a výstupního
kineziologického rozboru si dovolím konstatovat, že terapie byla pro pacientku
přínosem a byl jsem jí nápomocen nejen svými znalostmi, ale především terapeuticky.
Cíl krátkodobého plánu byl z velké míry splněn, bohužel se o mnoho nezvětšil rozsah
dorzální flexe v operovaném hlezenním kloubu. Nyní pacientce doporučuji pokračovat
v terapii a zaměřit se na plán dlouhodobý.
K terapii jsem přistupoval zodpovědně a to samé mohu říci i o pacientce, která
byla k terapii velmi nápomocná svým přístupem i optimismem.
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