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Abstrakt
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po
osteosyntéze tibie
Shrnutí: Obecná část práce obsahuje teoretické informace o anatomii a kineziologii nohy
a hlezenního kloubu, zabývá se také biomechanikou chůze. Je zde uveden stručný popis
zlomenin distálního bérce, jejich klasifikace, diagnostika a terapie. Dále obecná část
obsahuje informace o fyzioterapeutických postupech a metodách využívaných
v rehabilitaci zlomenin.
Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacienta, která vznikla v průběhu
čtyřtýdenní praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun. Obsahem kazuistiky pacienta jsou
anamnestické údaje a vstupní kineziologický rozbor na jehož základě byly stanoveny
krátkodobé a dlouhodobé cíle terapie. Práce dále zahrnuje průběh jednotlivých
terapeutických jednotek, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie.
Klíčová slova: hlezenní kloub, noha, zlomenina, terapie, rehabilitace

Abstract
Title: Case report of physiotherapeutic treatment of patient after tibial osteosynthesis
Summary: The general part of this thesis contains theoretical information about anatomy
and kinesiology of foot and ankle joint and it also deals with gait biomechanics. There is
a brief description of distal leg fractures, their classification, diagnostics and therapy.
Furthermore, the general part contains information on physiotherapeutic procedures and
methods used in fracture rehabilitation.
The special part is elaborated as the patient's case report, which was created during
the four-week clinical practice at Rehabilitacion hospital of Beroun. The patient's case
report contains anamnestic data and an initial kinesiological analysis. The goals of shortterm and long-term therapy plan are based on this initial analysis. Finally, the work also
includes the progress of individual therapeutic units, output kinesiological examination
and evaluation of the effect of therapy.
Key Words: ankle joint, foot, fracture, physical therapy, rehabilitacion
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1 ÚVOD
Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou fraktury distálního
bérce a vytvoření kazuistiky pacienta po fraktuře distální části tibie a fibuly a následné
osteosyntéze tibie. Práce je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální.
Obecná část je zaměřena na objasnění teoretických informací týkajících se
zlomeniny distální části tibie. Obsahuje informace o anatomii a kineziologii hlezna a
nohy. Dále se zabývá biomechanikou bipedální lokomoce a jejími jednotlivými fázemi.
V obecné části je uvedena klasifikace, diagnostika a terapie zlomenin bérce. Nakonec
jsou zde uvedeny zásady rehabilitace po poranění kostí a konkrétní fyzioterapeutické
metody a postupy.
Speciální část staví na teoretických základech zpracovaných v části obecné a
zpracovává konkrétní podrobnou kazuistiku pacienta po osteosyntéze tibie. Tato
kazuistika vznikla během čtyřtýdenní klinické praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun.
Obsahem kazuistiky jsou anamnestická data, vstupní a výstupní kineziologický rozbor,
průběh jednotlivých terapií a zhodnocení efektu terapie.
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2 OBECNÁ ČÁST
2.1 Funkční anatomie v oblasti hlezenního kloubu
2.1.1

FUNKČNÍ ANATOMIE BÉRCE

Skelet bérce tvoří dvě paralelně uložené kosti tibia (kost holení), fibula (kost
lýtková) a nepárová čéška (Dylevský, 2000).
Tibia je uložena na mediální straně bérce tak, že osa jejího těla leží na přímce
spojující středy kyčelního, kolenního a horního hlezenního kloubu. Je to mohutná hlavní
nosná kost bérce, která má proximálně rozšířený konec pro spojení s kondyly stehenní
kosti. Distální konec tibie je slabší než konec proximální a vybíhá v malleolus medialis
(vnitřní kotník), za kterým je žlábek, ve kterém jsou uloženy šlachy, cévy a nervy
(Dylevský, 2009; Čihák 2011).
Fibula je uložena na laterálním okraji bérce. Je to kost štíhlá a mírně konvexní
dorzálním směrem. Lýtková kost není nosnou kostí bérce, ale slouží hlavně jako
struktura, ze které odstupují začátky svalů bérce. Při zlomeninách tibie se často láme i
fibula a to obvykle o něco výše než kost holenní. Pokud není při zlomenině lýtkové kosti
odlomen malleolus lateralis a tím narušena stabilita horního hlezenního kloubu, nemusí
zlomenina fibuly nutně znamenat neschopnost lokomoce. Na proximálním konci fibuly
se nachází caput fibulae, hlavice lýtkové kosti. Distální konec fibuly vybíhá v malleolus
lateralis (zevní kotník). Za kloubní plochou je drsná jamka, kudy procházejí šlachy
lýtkových svalů. Malleolus lateralis vybíhá disálněji než kotník vnitřní (Dylevský, 2000;
Williams 1995).
Kloubní spojení tibie a fibuly jsou dvě. V proximální části se nachází
articulatio tibiofibularis, je to jednoduchý tuhý plochý kloub. Jsou v něm možné
posunlivé pohyby v malém rozsahu. Po své délce je tibia a fibula spojena vazivovou
blánou, membrána interossea cruris, která slouží jako místo začátků hlubokých svalů
bérce a mechanicky brání vzájemnému posunu obou kostí. V distální části bérce se
nachází syndesmosis tibiofibularis, což je vazivové spojení distálních konců tibie a fibuly.
Syndezmóza zpevňuje hlavici mezi tibií a fibulou, ve které je vsazena kost hlezenní
(Dylevský, 2009; Čihák 2011).
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2.1.2

FUNKČNÍ ANATOMIE NOHY

Klouby nohy tvoří skupinu kloubů, jejichž pohyby se sdružují a vytvářejí tak
komplexní pohyby nohy, nezbytné pro fyziologickou chůzi. Pro správnou funkci nohy
musí být zachován určitý pružící efekt spojený s drobnými posuny v jednotlivých
kloubech. (Hudák, 2015; Dylevský 2009).

Obr. č. 1:Anatomie kostí nohy (Véle, 2006).

2.1.2.1 Horní zánártní kloub (Artiulatio talocruralis)
Articulatio talocruralis (hlezenní kloub) je složený kloub, ve kterém artikulují obě
bércové kosti (tibia a fibula), které tvoří kloubní jamku kloubu a proti nim stojí trochlea
tali (kladka hlezenní kosti) tvořící hlavici kloubu. Tento kloub je charakterizován jako
jednoosý kladkový kloub. Trochlea tali je ventrálně asi o 5 cm širší, proto je kloub
stabilnější v dorzální flexi, zatímco v plantární flexi je v uvolněné vidlici bércových kostí
i mírný pohyb do stran. Pohyby v kloubu jsou umožněny především do dorzální a
plantární flexe s mírnou rotací (Dylevský, 2000).
Jelikož je hlezenní kloub poměrně vratkým článkem skeletu, musí být stabilizován
rozsáhlým systémem vazivových struktur. Vaz na mediální straně kloubu je označován
jako deltový a je to silný stabilizátor kloubu. Na laterální straně kloubu se nachází
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ligamentum collaterale laterale. Tento vaz je oproti vazu na mediální straně hlezna méně
silný, a proto je i více náchylný ke zraněním. (Kolář, 2009).
2.1.2.2 Dolní zánártní kloub
Dolní zánártní kloub vytváří spojení mezi kalkaneem a talem. Tento kloub má dva
oddíly: přední a zadní. Zadní oddíl tvoří samostatné kloubní spojení talu a kalkaneu articulatio talocalcanea. Přední oddíl se dále dělí na část mediální a laterální. Kloubní
plochy mediální části reprezentuje hlavice na talu artikulující s hlubokou konkavitou
os naviculare a střední a přední kloubní plocha talu a kalkaneu. Laterální část tvoří
skloubení mezi patní kostí a os cuboideum - articulatio calcaneocuboidea. Dolní zánártní
kloub vyrovnává při chůzi nerovnosti podkladu komplexním rotačním pohybem a
překlápěním (Kolář, 2009; Larsen 2004).
Horní a dolní zánártní kloub spolu tvoří funkční celek, ve kterém rozsah pohybu
v obou kloubech dovoluje vzájemnou kompenzaci (Dylevský, 2009).

Obr. č. 2: Funkční dělení kloubů nohy (Kolář, 2009).

2.1.2.3 Chopartův kloub
Chopartův kloub neboli articulatio tarsi transversa je klinický název pro spojení
articulatio talonavicularis a articulatio calcaneocuboidea. Příčný průběh kloubní
štěrbiny má tvar ležatého S. V Chopartově kloubu jsou možné pohyby ve smyslu
abdukce, addukce, plantární flexe, inverze a everze (Dylevský 2009).
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2.1.2.4 Lisfrancův kloub
Lisfrancův kloub neboli articulatio tarsometatarsalis je složený plochý kloub bez
většího funkčního významu. Pohyblivost v tomto kloubu je omezena, jedná se spíše o
pérovací pohyby mezi jednotlivými částmi kloubu (Hudák, 2015; Dylevský, 2009).
2.1.2.5 Další kloubní spojení nohy
Ploché klouby nacházející se mezi sousedícími stranami metetarzů se nazývají
artt. intermetatarsales. Klouby jsou minimálně pohyblivé, ale pružné (Hudák, 2015).
Hlavice

metatarzů

a

jamky

proximálních

článků

prstců

tvoří

artt. metatarsophalangeales. Pohyblivost tohoto spojení je malá, jde o plantární flexi,
extenzi abdukci a addukci prstců (Dylevský, 2009).
Mezi jednotlivými články prstců se nacházejí artt. interphalangeales. Pohyby
v těchto kloubech jsou možné ve smyslu flexe a extenze (Dylevský, 2009).
2.1.2.6 Klenby nohy
Nožní klenba je tvořena kostmi nohy a také působením tahu svalů a vazů. Chrání
měkké části chodidla a tlumí otřesy, které vznikají při chůzi. Samotné kostěné struktury
jsou nestabilní a bez okolních měkkých tkáních by nebyly schopné nožní klenbu
formovat. Proto je klenba nohy udržována jak pasivně tvarem a architektonikou kostí,
kloubů a vazů, tak aktivně pomocí svalstva nohy a bérce. Nožní klenba se během života
vyvíjí, děti se rodí s oploštělou klenbou, a plná dospělácká konfigurace by se měla objevit
okolo 10. roku života (Holowka, 2018; Hudák, 2015; Lever, 2016; Dylevský 2009).
Dle Dylevského (2009) má noha tři opěrné body – hrbol patní kosti, hlavičku
prvního metatarzu a hlavičku pátého metatarzu. Mezi těmito strukturami je vytvořen
systém dvou kleneb – příčné a podélné. Dle Larsena (2004) se při zátěži (stoj, chůze)
váha těla rozloží na celou styčnou plochu nohy (nejen do tří opěrných bodů) s podložkou
a příčná klenba se při zátěži zploští, přičemž funguje jako tlumič nárazů.
Příčná klenba se nachází mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu. Příčnou
klenbu podchycuje m. tibialis anterior, m. peroneus longus a také příčně probíhající
hluboké krátké svaly nohy, které vyztužují přední část nohy, činí z ní účinný tlumič
nárazů a dodávají silový impulz při odrazu (Véle, 2006; Larsen 2004).
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Podélná klenba je výrazně vytvořená na mediálním okraji nohy a pomáhá
zpevňovat nohu během zatížení, ke kterému dochází při chůzi. Dle Véleho (2006)
podélnou klenbu podchycuje především m. flexor hallucis longus. Ke správné funkčnosti
klenby přispívají také krátké podélné svaly nohy (Holowka, 2018).

Obr. č. 3: Příčná a podélná klenba (Gross, 2005).

Véle (2006) popisuje dvě hlavní svalové smyčky podporující podélnou klenbu
nohy.
První je smyčka m. tibialis anterior a m. peroneus longus. Sval tibialis anterior je
zodpovědný za dorzální flexi nohy a může ji pronovat či supinovat ve spolupráci
s m. peroneus longus a proto má tato smyčka významný vliv na tvar nožní klenby
(Véle, 2006).
Druhou svalovou smyčkou je smyčka m. tibialis posterior a m. peroneus brevis.
Tato smyčka působí na podélnou nožní klenbu jako otěže z jedné a druhé strany. Mezi
svaly ovlivňující podélnou nožní klenbu je vhodné zařadit i m. quadratus plantae
(Véle, 2006).
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2.1.3

NERVOVÉ A CÉVNÍ ZÁSOBENÍ BÉRCE A NOHY

Svaly na přední straně bérce a nohy jsou nervově zásobeny z n. proneus
profundus, anterolaterálně z nervus peroneus superficialis a na zadní stranu přichází
n tibialis (Hudák, 2015).
Bérec a noha jsou cévně zásobeny z povodí arteria poplitea, která se pod kolenem
větví na arteria tibialis anterior et posterior. Arteria tibialis anterior prostupuje skrz
membrana interossea cruris a zásobuje přední stranu bérce, hřbet nohy a částečně i
chodidlo. Arteria tibilis posterior zásobuje zadní a boční část lýtka a chodidlo
(Čihák, 2011).
Žíly dolní končetiny tvoří dva systémy – povrchový a hluboký. Povrchový systém
tvoří vena saphena magna et parva, které probíhají povrchově od svalových fascií.
Hluboké žíly doprovází stejnojmenné tepny. Spojky obou systémů mají velký klinický
význam při tvorbě a léčbě varixů (Hudák, 2015).
2.1.4

MĚKKÉ TKÁNĚ BÉRCE

Svaly pro funkci nohy lze rozdělit na dlouhé a krátké svaly. Dlouhé svaly jsou
lokalizovány v oblasti lýtka a bérce, krátké svaly se nacházejí v oblasti vlastní nohy.
Dlouhé svaly nohy slouží k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, krátké svaly
se aktivují při chůzi a jejich proprioceptivní a taktilní receptory vnímají změny terénu a
umožňují tak stabilní chůzi (Véle, 2006).
Dlouhé svaly bérce lze rozdělit do tří skupin – přední, zadní a laterální. Svaly
přední skupiny nohy jsou funkčně extenzory prstců a supinátory nohy. Patří sem
m. tibialis anterior, m. flexor digitorum longus a m. extenzor hallucis longus. Do laterální
skupiny se řadí m. peroneus longus et brevis, jedná se o pronátory a pomocné flexory
nohy. Zadní skupina lýtkových svalů zahrnuje flexory nohy a prstců, které se dělí na
vrstvu povrchovou a hlubokou. V povrchové vrstvě je m. triceps surae, který je tvořen
dvěma hlavami fázického charakteru, mm. gastrocnemii, uloženými na povrchu lýtka.
Třetí hlavou tvoří tonický m. soleus uložený pod nimi. Hlubokou vrstvu tvoří
m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus.
Tato skupina svalů spolupracuje na odvíjení nohy při chůzi (Čihák, 2011; Véle 2006).
Krátké svaly nohy se nacházejí na hřbetu nohy a na plantě. Svaly na hřbetu nohy
jsou funkčně extenzory prstců a palce a řadíme sem m. extenzor hallucis a m. extenzor
digitorum brevis. Svaly v plantě rozdělujeme na svaly palce, malíku a střední vrstvu.
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Mezi svaly palce patří m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis a
musculus adductor hallucis. Ke svalům malíku řadíme m. abductor digiti minimi,
m. flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi. Střední vrstva zahrnuje
m. flexor digitorum

brevis,

mm.

lumbricales

a

m.

quadratus

plantae.

V intermetatarzálních prostorech jsou uloženy mm. interossei palmares et dorzales.
(Čihák, 2011; Véle 2006; Dölken, 2005).
2.1.5

POHYBY NOHY

Pohyblivost nohy je zajištěna především horním a dolním zánártním kloubem.
Horní zánártní kloub zajišťuje flexi a extenzi nohy a je celkově pohyblivější. Dolní
zánártní kloub se podílí hlavně na inverzi a everzi nohy (Dylevský, 2009).
V hleznu se popisují pohyby do plantární flexe, dorzální flexe, inverze a everze
(Janda, 1993).
Plantární flexe je prováděna v horním hlezenním kloubu a hlavním flexorem je
m. triceps surae. Pomocnými svaly jsou m. tibialis posterior, m flexor digitorum longus,
m flexor hallucis longus a m. peroneus longus et brevis. Pohyb je stabilizován svaly
fixující kolenní a kyčelní kloub, neutralizačními svaly jsou všechny bércové svaly, které
ruší supinační a pronační vlivy v hlezenním kloubu. Dorzální flexi v horním hlezenním
kloubu provádí m. tibialis anterior. Jako pomocné svaly se na dorzální flexi podílejí
m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a mm. peroneii.
Stabilizační a neutralizační složky jsou stejné jako u flexe plantární (Dylevský, 2009).
Inverze se odehrává především v dolním hlezenním kloubu a provádí ji
m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus.
M. triceps surae je svalem pomocným. Pohyb stabilizují svaly fixující kyčelní a kolenní
kloub. Everze se taktéž odehrává především v dolním hlezenním kloubu a provádějí ji
mm. peroneii. Svalem pomocným je m. extenzor digitorum longus. Pohyb stabilizují
svaly fixující kyčelní a kolenní kloub (Dylevský, 2009).
Během flexe a extenze v hlezenním kloubu je prováděn pohyb i v obou
tibiofibulárních skloubeních, které jsou mechanicky spojené s hleznem (Kapandji, 2010).
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2.2 Kineziologie hlezenního kloubu a nohy
Noha, která je terminálním článkem dolní končetiny, je důležitým segmentem
pohybového aparátu, protože plní několik funkcí najednou. Vytváří pevnou základnu při
stoji a zajišťuje bipedální lokomoci, čímž zprostředkovává kontakt těla s okolním
prostředím a prostřednictvím proprioceptorů a exteroceptorů získává aferentní informace
pro centrální nervový systém. Nohy jsou významným orgánem hmatu, pro stoj a chůzi je
důležité nohy správně cítit. Vzhledem k těmto funkcím má noha vliv na celkové držení
těla a řízení pohybu. Porucha funkce nohy může způsobit změnu na všech etážích řízení
pohybu (Maršáková, 2012; Kolář, 2009; Lewitová, 2016).
Pro specifickou lokomoční funkci dolní končetiny musí noha plnit jak statické
(nosné), tak dynamické (lokomoční) funkce. K tomu je třeba, aby byla na jedné straně
dostatečně flexibilní, ale zároveň i dostatečně rigidní, aby mohla krok začínat jako pružná
přizpůsobivá struktura a končit jako pevná oporná páka. Vzájemnou konfigurací
jednotlivých segmentů na noze je ovlivňováno správné postavení jednotlivých kloubů
dolních končetin a celková postura. Odchylky od fyziologického postavení nohy, jako je
například plochá noha nebo noha vysoce klenutá, jsou spojeny se zvýšenou
pravděpodobností poranění dolních končetin (Buldt, 2018; Dylevský, 2009;
Levinger, 2010).
Femur a tibie tvoří dlouhou vertikální páku, proti níž stojí krátké držadlo talu. Při
stoji se rotace femuru přenáší až do oblasti nohy a naopak postavení nohy přes lýtko
ovlivňuje postavení femuru a pánve. Přes dlouhé svaly nohy se jednotlivé segmenty
ovlivňují mezi sebou. Noha souvisí s femurem přes mm. gastrocnemii a přes flexory a
extenzory hlezenního kloubu s tibií a fibulou (Véle, 2006).
Dle Véleho může být funkce nohy ovlivněna přes funkční řetězce, které zasahují
od horních končetin a horních segmentů trupu až do oblasti nohy. Existence funkčních
svalových smyček a řetězců může umožnit vnik vzdálené funkční poruchy. Právě
dysfunkce chodidla má za následek klinicky podobné řetězové reakce jako poruchy
hlubokého stabilizačního systému, v obou těchto případech musí dlouhé svaly dolních
končetin přebírat stabilizační funkce tím, že zvyšují své napětí. Funkci svalových řetězců
lze ovlivňovat jak seshora, tak zezdola (Véle, 2006; Lepšíková, 2008).
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Obr. č. 4: Funkční svalový řetězec spojující nohu s hrudníkem (Véle, 2006).

Aktivní nohy chrání ostatní struktury dolní končetiny před nárazy zdola. Pokud
při kroku správně pracují prstce, jejich pohyby pumpují tekutinu vzhůru k srdci. Činná
noha podporuje také, plné rozvinutí dechu, aktivaci hlubokých svalů pánevního dna a
aktivitu bránice (Lewitová 2016; Skalka, 2002).

2.3 Biomechanika chůze
Dle Grosse (2005) lze chůzi definovat jako „dopředný pohyb vzpřímeného těla
vykonávaný rytmickým střídáním obou dolních končetin“, který je navíc vykonáván
s minimálním energetickým výdejem.
Pokud vezmeme v úvahu ontogenezi jedince společně s vývojem řízení motoriky
lze chůzi definovat dle Koláře (2015) jako „základní lokomoční stereotyp vybudovaný
v ontogenezi na fylogeneticky fixovaných principech charakteristických pro každého
jedince“. Jedná se o komplexní pohybovou funkci, která je pod přímým vlivem CNS, ale
také může být značně ovlivňována z periferie např. bolestivou aferentací, poruchami
proprioceptivní aferentace, poruchami senzomotoriky, sklonem pánve a dalšími vlivy
(Kolář 2015, Véle 2006).
Během chůze dochází k absorbci mechanických nárazů a přenášení tohoto
zatížení na vyšší segmenty skrze pružnost podélné a příčné klenby i dalších segmentů
dolní končetiny (Véle, 2006; Kolář, 2015).
2.3.1

CYKLUS CHŮZE A JEHO FÁZE

Chůze je cyklická činnost, která se skládá z neustálého opakování kroků. Jeden
chůzový cyklus je rozdělen na dvě fáze – stojnou fázi a fázi švihovou (Gross, 2005).
Cyklus chůze začíná v momentě kontaktu paty s podložkou a končí v momentě
kdy se stejná pata dostane podruhé zpět do kontaktu s podložkou. Stojná fáze cyklu chůze
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tvoří asi 60%, zbylých 40% tvoří fáze švihová, během které nedochází ke kontaktu nohy
s podložkou (Buck, 2005).
Stojná fáze - začíná kontaktem paty o podložku. Během kontaktu paty s podložkou
se excentricky aktivuje m. tibialis posterior, aby se zabránilo nadbytečné everzi nohy.
Další částí stojné fáze je plný kontakt s podložkou a zatížení celé nohy. Dle typu nohy
(plochá, s vysokým klenutím, fyziologická) se liší plošná charakteristika rozložení
zatížení plosky nohy (Buldt, 2018; Lever, 2016).
Následuje střed stojné fáze, při níž je váha rovnoměrně rozložena na plosce stojné
nohy. Terminální fáze začíná odlepením paty od podložky, během této fáze dochází na
druhé dolní končetině k dotyku nohy o zem. Po terminální fázi následuje předšvihová
stojná fáze, při které si všímáme dopínání kolena do extenze a úhlu extenze v kyčelním
kloubu. Vázne-li extenze v kyčelním kloubu, kompenzačně se zvětšuje anteverze pánve
a bederní lordóza. Omezení extenze kyčelního kloubu může být způsobeno oslabením
m. gluteus maximus (extenzor kyčle) nebo zkrácením flexorů kyčelního kloubu. Během
předšvihové stojné fáze si také všímáme odrazu palce stojné nohy (Kolář, 2015; Buck,
2005;

Obr č. 5: Jednotlivé fáze cyklu chůze (Kolář, 2009).

Švihová fáze - cyklu se dělí na počáteční švihovou fázi, střed švihové fáze a
terminální fázi švihu. V počáteční švihové fázi dochází díky flexi v kyčelním a kolenním
kloubu k odlepení nohy od země. Během středu švihové fáze se noha pohybuje vpřed až
na úroveň stojné dolní končetiny. Poté následuje terminální fáze švihu, kdy se kolenní
kloub extenduje, tibie se dostává do vertikální pozice s podložkou a koleno do nulového
postavení. Tato fáze je následně ukončena kontaktem paty s podložkou (Buck, 2005).
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Určitou část každého cyklu zaujímá fáze dvojí opory neboli stoj na obou nohu
současně. Tato fáze začíná dotykem paty jedné dolní končetiny s podložkou a končí
odlepením prstců druhé dolní končetiny od podložky. Z celého chůzového cyklu zaujímá
tato část zhruba 12% (Gross, 2005).

2.4 Zlomeniny distálního bérce
Kolář (2009) definuje zlomeninu jako „násilné přerušení kontinuity kosti“.
Zlomeniny se dělí na zavřená a otevřené, dále dle lokalizace na epifyzární
poranění, metafyzární zlomeniny a diafyzární zlomeniny. Zlomenina může být úplná či
neúplná nebo tříštivá s větším počtem menších fragmentů. Pokud je kost zlomena přímým
mechanismem jedná se většinou o zlomeniny segmentální nebo kominutivní, v případě
nepřímého mechanismu spíše o zlomeniny spirální. Při každé zlomenině dochází
k poranění okolních měkkých tkání (Koudela, 2002; Žvák, 2006; Dungl, 2014).
Diafyzární zlomeniny bérce tvoří asi 2% všech zlomenin. Ke zlomeninám bérce
dochází nejčastěji při dopravních úrazech, při pádech z výšky a při sportu. Zlomeniny
tibie mohou asociovat také frakturu fibuly. Časté jsou také poranění tibiofibulární
syndesmózy. (Luo, 2018; Wang, 2018).
Fraktury obou kostí bérce jsou poměrně častým zraněním a jejich léčba je
dlouhodobější. Za problematickou oblast tibie z hlediska hojení bývá považována distální
třetina. Právě přechod diafýzi do distální metafýzi, je kritický, jelikož je zde kost kryta
pouze šlachami a nikoliv svaly, což má negativní vliv na periostální zásobení. Poranění
měkkých tkání v okolí zlomeniny tibie a fibuly ovlivňuje celkovou funkci dolní končetiny
a jeho hojení je často obtížnější než hojení vlastní kostní zlomeniny. (Dandy, 2009;
Dungl 2014).
2.4.1

KLASIFIKACE ZLOMENIN BÉRCE

Klasifikací zlomenin dle morfologického dělení se zabývá AO klasifikace. Jde o
komplexní klasifikaci zlomenin, kde má každá kost určené své číslo 1-8 (humerus - 1,
předloktí - 2, femur - 3 atd.) a každé část kosti náleží číslo 1-3 (proximální část - 1,
diafýza - 2, distální část - 3). Typ zlomeniny (jednoduchá, s mezifragmentem,
multifragmentální) je poté definován písmenem A až C. Pro další rozdělení jednotlivých
typů zlomenin slouží ještě 4. a 5. číslice (Kolář, 2009; Koudel, 2002).
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Danis a Weber navrhli klasifikační systém zlomenin distálního bérce, založený na
lokalizaci hlavní lomné linie fibuly

a vztahu výšky lomné linie k syndesmóze

(Fonesca, 2017)
Podle toho rozdělili zlomeniny do tří skupin:
typ A - pod úrovní syndesmózy. Zlomenina je pod úrovní tibiofibulární
syndesmózy, která je neporušena. Zlomenina je stabilní.
typ B - na úrovni syndesmózy. Zlomenina je na úrovni tibiofibulární syndesmózy,
která je poraněna zhruba z 50%. Zlomenina je potencionálně nestabilní.
typ C - nad syndesmózou. Tibiofibulární syndesmóza je vždy přerušena.
Zlomenina je nestabilní. Dochází k laterální subluxaci talu a vzniká dorzální nestabilita
v hlezenním kloubu.
Klasifikace dle Webera je běžně užívanou klasifikací v klinické praxi
(Fonseca, 2017; Žvák, 2006).

Obr. č. 6: Různá poranění vazů a kostí v oblasti hlezenního kloubu (Greene, 2006).

2.4.2

DIAGNOSTIKA ZLOMENIN BÉRCE

2.4.2.1 Klinický obraz
Důležitým bodem vyšetření je anamnéza. Zjišťujeme mechanismus úrazu
- zlomeniny tibie jsou nejčastěji způsobeny pády, sportovními úrazy, přímým úderem či
dopravními úrazy. Důležité jsou také údaje o chronických onemocněních jako např.
Diabetes Mellitus, ischemická choroba dolních končetin či abúzus nikotinu. Jelikož tibie
není po celé své délce kryta svalovým pláštěm, může jakákoliv porucha prokrvení
znamenat závažné komplikace při hojení (Koudel, 2002; Žvák, 2006).
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Klinický obraz u poranění distální části bérce je otok, hematom a palpační
bolestivost v oblasti hlezenního kloubu. Dále se manifestuje omezením hybnosti pro
bolest a nemožností došlápnout na dolní končetinu. U zlomenin dislokovaných je možná
deformita v oblasti hlezna (Žvák, 2006; Dandy 2009).
2.4.2.2 Radiologické vyšetření
Na rentgenovém snímku se zlomenina jeví jako průsvitná (černá) nebo denzní
(bílá) linie v kosti. Pokud je zlomenina tříštivá, paprsek prochází prostorem mezi úlomky
a není kostí absorbován, na snímku se tedy zobrazí tmavá (průsvitná) linie (Žvák, 2006).
2.4.3

KOSTNÍ HOJENÍ

Pro rehabilitační postupy je obecná znalost kostního hojení velmi důležitá, jelikož
se od toho odvíjí rehabilitační plán a intenzita zátěže jedince. Při poranění kosti dojde
k porušení zásobování kosti z periostu, z endostální části a z Haversova systému. Kostní
hojení můžeme rozdělit na primární a sekundární (Kolář, 2009).
Sekundární kostní hojení – hojení u konzervativně léčených zlomenin, zlomenin
ošetřovaných osteosyntézou K drátem, hřebem či zevním fixátorem. Doba hojení je
zhruba 6 týdnů. Spontánní kostní hojení má několik stupňů, které probíhají endostálně a
periostálně. První je stádium hematomu, do kterého pronikají cévy z okolí a tvoří svalek.
Druhé stádium je stádium fibrózního a následně chrupavčitého svalku, kdy do svalku
pronikají fibroblasty resp. chondroblasty a tvoří chrupavčitý svalek. V dalším stádiu do
svalku pronikají i osteogenní buňky a dochází k vytvoření kostního svalku. V konečném
pátém stádiu nastává remodelace kosti, což je nejdelší část hojení zlomeniny
(Kolář, 2009; Koudela, 2002).
Primární kostní hojení – hojení u zlomenin ošetřovaných dlahovou osteosyntézou
trvá asi 3 měsíce. Toto hojení se také nazývá hojením kontaktním, nevznikají zde typická
stádia svalku, kost se místo toho integruje prorůstem cév osteony , které v podélné ose
přemostí linii lomu (Kolář, 2009; Koudela, 2002).
Po zhojení zlomeniny se povoluje postupná zátěž končetiny dle indikace
ošetřujícího lékaře. Rehabilitaci běžně zahajujeme již v průběhu hojení zlomeniny, ale
plná zátěž se povoluje až po jejím zhojení (Kolář, 2009).
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2.4.4

LÉČBA ZLOMENIN

Terapie zlomenin je buď konzervativní, nebo operační.
Konzervativní terapie – probíhá kostní hojení sekundární. Zlomeniny indikované
ke konzervativní terapii jsou zlomeniny bez dislokace, zlomeniny po uzavřené repozici
či zlomeniny s vyhovujícím postavením jednotlivých fragmentů. Pro zajištění hojení
zlomeniny je nutná fixace a imobilizace fragmentů a odlehčení.
Operační terapie – probíhá kostní hojení primární. K operační terapii jsou
obvykle indikovány dislokované, vícefragmentové, tříštivé zlomeniny či zlomeniny
nitrokloubní a luxační. Operačně se provádí repozice a stabilizace úlomků. Operatér poté
rozhoduje, zda je nutno výkon doplnit následnou fixací. Obecně lze metody operačního
léčení rozdělit na otevřené repozice bez použití implantátu, vnitřní fixace a zevní fixace.
Vnitřní fixace neboli osteosyntéza je stabilizace zlomeniny a spojení kostních úlomků
cizím materiálem – nejčastěji kovem. K osteosyntéze zlomenin jsou používány šrouby,
dráty, dlahy, nitrodřeňové hřeby a další typy implantátů (Kolář, 2009; Koudela, 2002).

2.5 Fyzioterapeutické metody a postupy
U pacientů po poranění kostí je rehabilitace nezbytnou součástí pro efektivní
zhojení zlomeniny a návratu zpět do aktivního života.
Rehabilitaci můžeme zahájit krátce po ošetření, tzn. po repozici a stabilizaci
zlomeniny. Dle fáze hojení dělíme rehabilitaci na rehabilitaci v době hojení a rehabilitaci
u zhojené zlomeniny (Kolář, 2009).
Rehabilitace v době hojení – během této akutní fáze je cílem fyzioterapie zmírnění
bolesti, redukce otoku a udržení rozsahu pohybu v ostatních segmentech.
Rehabilitace u zhojené zlomeniny – po zhojení zlomeniny je postupně povolována
zátěž končetiny dle indikace lékaře. Pokud byla zlomenina v době hojení imobilizována,
je důležité zaměřit se na postfixačně omezený rozsah pohybu a upravení svalové
nerovnováhy v segmentu. Snažíme se zařadit postiženou končetinu zpět do funkce, aby
se pacient mohl co nejdříve vrátit do aktivního života (Kolář, 2009).
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2.5.1

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Měkké tkáně mají velmi úzký vztah k pohybové soustavě jak po stránce
anatomické, tak z hlediska funkce. Pro správnou pohybovou funkci je důležité, aby
měkké tkáně, zvláště jejich hlubší vrstvy, byly fyziologicky protažitelné a posunlivé a
zároveň schopné proti posouvání klást odpor. Pro techniky měkkých tkání platí, že si
nejprve vytvoříme předpětí a poté čekáme na fenomén tání.
Pro léčení kožních hyperalgických zón se využívá protažení kůže. Pokud chceme
působit na hlubší tkáně, je vhodnou metodou protahování pojivové řasy či posouvání
fascií proti kosti. Dále můžeme aplikovat léčení zaměřené na jizvy. Jizvy bývají uložené
v měkkých tkáních a často procházejí všemi jejími vrstvami, proto je důležité zabránit
především adhezím jednotlivých vrstev. Také je možné využít exteroceptivní stimulaci,
která se využívá při změnách aferentace a citlivosti spojené se změnou tonu. Při
exteroceptivní stimulaci využíváme metodu hlazení, která neúčinkuje na podkladě
fenoménu bariéry (Lewit, 2003).
2.5.2

RELAXAČNÍ TECHNIKY, TERAPIE TRIGGER POINTŮ

Pro uvolnění zvýšeného napětí ve svalech a odstranění spoušťových bodů se
využívá metoda postizometrické relaxace (PIR). Pro zvýšení efektu postizometrické
relaxace je vhodné ji kombinovat s dechovými fázemi. Využíváme následujícího postupu.
Nejprve uvedeme sval do předpětí, v této poloze vyzveme pacienta, aby kladl odpor
minimální silou, a tím docílíme izometrické kontrakce svalu, tento odpor držíme po dobu
deseti sekund. Během toho pacient volně dýchá. Poté pacientovi dáváme pokyn, aby se
uvolnil a vydechoval. Tento postup by měl vést k relaxaci svalu, který se spontánně
prodlouží dekontrakcí. (Travell 1993; Lewit 2003).
2.5.3

MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Obecným cílem mobilizačních technik je obnovení kloubní vůle a tím dosažení
fyziologické pohyblivosti v kloubech. Techniky můžeme dělit na dvě skupiny –
mobilizační a manipulační. Dle Hájkové (2015) je mobilizace „postupné nenásilné
obnovování hybnosti v kloubu při funkční poruše“. Manipulace je technikou nárazovou a
dle Lewita (2003) se a jedná o „rychlý nenásilný náraz velmi malého rozsahu z předpětí
ve směru, ve kterém jsme dosáhli předpětí nebo mobilizovali.
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Pro správné provedení techniky je nutno zajistit jak vhodnou polohu pacienta, tak
terapeuta, dostatečnou fixaci a předpětí léčeného segmentu. Pacient musí zaujmout
takovou polohu, ve které je léčený kloub relaxován. Terapeut obvykle jednou rukou fixuje
a druhou provádí vlastní mobilizaci, přičemž kontakt rukou musí být blízko kloubní
štěrbiny. Při mobilizaci nejprve terapeut dosahuje bariéry (u periferních kloubů pomáhá
distrakce kloubu) a poté za mírného tlaku docílí fenoménu uvolnění. Je možné použít
mobilizaci prostou nebo ji kombinovat s použitím metod svalové facilitace a inhibice
(Lewit, 2003; Hájková, 2015).
2.5.4

PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je komplexní metoda založená na
usnadnění pohybu pomocí aferentace ze svalových, kloubních a kožních receptorů.
Facilitační význam proprioceptorů se uplatňuje především, pokud dojde k patologickému
zvýšení dráždivosti některých neuronů a proto je pro vznik synaptického impulsu potřeba
více vzruchů. Pohyby mají spirální a diagonální průběh a jsou uspořádány do tzv.
sdružených pohybových vzorců. Cílem je provedení vzorce v plném rozsahu pohybu,
v rovnováze agonistů a antagonistů a ve fyziologickém časovém sledu. Pro usnadnění
pohybu je využíváno následujících facilitačních mechanismů – protažení, maximální
odpor, manuální kontakt, slovní povely, trakce a komprese kloubu (Holubářová, 2017;
Pavlů, 2002; Ambler, 2011).
2.5.5

SENZOMOTORICKÁ STIMULACE

Název metody senzomotorická stimulace zdůrazňuje propojení aferentní a
eferentní informace při řízení pohybu. Tato metodika je založena na facilitaci pohybu
pomocí aferentace z kožních exteroceptorů a kloubních proprioceptorů. K facilitaci
proprioceptorů je využíváno několika oblastí. Největší důraz se klade na facilitaci pohybu
přes aktivitu hlubokých svalů nohy. Další proprioceptivně významné oblasti jsou krátké
šíjové extenzory a oblast sakra. Tyto oblasti ovlivňují řízení stoje a aktivaci
spino - cerebello - vestibulárních drah (Pavlů, 2002; Kolář, 2009; Janda, 1992).
Metodika senzomotorické stimulace vychází z koncepce o dvou stupních
motorického učení. Prvním stupněm je snaha zvládnout nový pohyb, což se děje za
výrazné kortikální aktivity. Řízení pohybů na této úrovni je ale velmi náročné. Proto je
žádoucí, aby se pacient naučil řízení pohybu na úrovni druhého stupně neboli na úrovni
podkorových regulačních center. Subkortikální úroveň řízení je rychlejší a celý proces je
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méně únavný. Cílem metody senzomotorické stimulace je tudíž dosáhnout automatické
aktivace svalů při pohybu bez nutnosti kortikální kontroly (Pavlů, 2002; Janda, 1992).
2.5.6

AGISTICKO EXCENTRICKÉ KONTRAKČNÍ POSTUPY

Se řadí mezi aktivní terapeutické přístupy dle Brüggera. Cílem agisticko
excentrických kontrakčních postupů je zlepšit excentrické kontrakční schopnosti
příslušných svalových skupin a tím navodit funkční svalový synergismus agonistických
a antagonistických svalových skupin. (Rock, 2000).
Jako autoterapeutické cvičení lze zařadit cvičení s Therabandem, při kterém
střídavě dochází k excentrické a koncentrické svalové kontrakci dané svalové skupiny
(Kolář, 2009)
2.5.7

AKTIVNÍ TERAPIE V ZÁVĚSU

Aktivní terapie v závěsu je ucelený diagnostický a terapeutický systém pro aktivní
léčbu a cvičení, který má za cíl trvalé zlepšení muskuloskeletálních obtíží. Tento systém
cvičení probíhá v aparátu RedCord. RedCord je jednoduchý mechanický závěsný systém
pocházející z Norska, který je vybaven sadou popruhů, pevných a elastických lan a
stropní posuvnou konstrukcí.
Cílem diagnostického procesu je určení slabého článku (weak link), což je deficit
v biomechanickém řetězci (může jít např. o sníženou neuromuskulární kontrolu,
porušenou stabilitu, sníženou svalovou sílu atd.). Slabý článek je diagnostikován přesným
dávkováním funkčního zatížení při současném přenesení váhy na distální segment, kdy
sledujeme schopnost adaptace těla na zatížení. Zátěž v systému RedCord dávkujeme
několika způsoby a jejich vzájemnou kombinací – délkou páky, pozicí pacienta, délkou
lan či použití lan elastických (Kolář, 2009).
2.5.8

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Po zlomeninách jsou často využívání prostředky fyzikální terapie pro zmírnění
bolesti a ovlivnění diskomfortu na povrchu kůže a také pro zlepšení efektivity
fyzioterapie (Denegar, 2010).
V akutním stádiu po traumatu se využívá především kryoterapie, nejčastěji
kryoperlózové sáčky. Na podporu hojení lze využít procedury podporující proliferaci
tkáně, jako je například nízkoindukční magnetoterapie.
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Dále se na podporu prokrvení a analgezii využívá distanční elektroterapie a to
především Bassetovy proudy. K ošetření jizvy se využívá fototerapie například laser a
biolampa. Také lze využít ultrazvuku či kombinované elektroléčby k uvolnění svalových
hypertonů. Po odstranění stehů je možné zařadit i vodoléčbu a cvičení v bazénu, případně
vodní chodník (Poděbradský, 2005; Nickel, 1992; Zeman, 2013).
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST
3.1 Metodika
Speciální část této bakalářské práce byla napsána na základě souvislé odborné
klinické praxe konané v Rehabilitační nemocnici Beroun v termínu 15.1 – 10. 2. 2018.
Obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po osteosyntéze
tibie. Tato péče byla v celém svém rozsahu poskytnuta ve výše uvedeném termínu.
Všechna vyšetření i terapie byla prováděna na lůžkovém oddělení Rehabilitační
nemocnice Beroun, kde byla pacientka hospitalizována. Délka vstupního a výstupního
kineziologického rozboru byla cca 90 minut, ostatní terapeutické jednotky trvaly 30-40
minut.
Všechny použité terapeutické metody a postupy a všechna použitá vyšetření
odpovídají náplni tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie na UK FTVS.
V průběhu terapie byly využívány následující pomůcky: váhy, dvouramenný goniometr,
krejčovský metr, olovnice, Theraband, nestabiliní plocha, míček, závěsný systém
RedCord.
Při terapiích bylo využito postizometrické relaxace a mobilizačních technik dle
Lewita, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, metody senzomotorické
stimulace

dle

Jandy

a

Vávrové,

z Brüggerova

konceptu

byly

využity

agisticko excentrické kontrakční postupy.
Tato práce byla vypracována s informovaným souhlasem pacientky a byla
schválena etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 1).
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3.2 Anamnéza
Anamnéza odebrána 24. 1. 2018.
Vyšetřovaná osoba: K. D.
Pohlaví: žena
Ročník: 1949
Pojišťovna: 207
Diagnóza:

základní diagnóza: S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
vedlejší diagnóza: W0101 Pád 18. 11. 2017
I10 Esenciální (primární) hypertenze

Status preasens:
Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nestěžuje si na bolest. Tvrdí, že již ani nemusí užívat
analgetika.
Objektivní: Pacientka přijata dne 22. 1. 2018 na lůžkové oddělení Rehabilitační
nemocnice Beroun pro stav po nitrodřeňové osteosyntéze levé tibie. Operace i pooperační
průběh klidný, bez komplikací. Oblast L hlezna je viditelně oteklá se zvýšenou teplotou.
Pacientka orientovaná časem, místem i prostorem, spolupracující. K chůzi využívá
2 francouzských berlí, jiné pomůcky nemá. Nyní bez bolesti.
výška: 172cm
váha: 70kg
TK: 165/75 mmHg
TF: 70 tepů za min
RA: otec zemřel v 70 letech na IM, obě sestry léčeny s hypertenzí
OA:

Prodělány

běžné

dětské

nemoci,

2x

prodělala

Lymskou

Boreliózu,

pravá DK - operace hallux valgus (2010), úrazy z dřívější doby pacientka neguje,
esenciální hypertenze (pravidelně sledována od roku 1995). Pacientka pravidelně (3x
týdně) cvičí jógu a chodí na procházky (od operace ne).
PSA: Pacientka je v důchodu, dříve pracovala jako personalistka. Bydlí s manželem
v dvoupatrovém rodinném domě, u vchodu několik schodů.
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AA: Deoxymycoin
FA: Micardis 80mg 1-0-0, Tulip 20mg 1-0-0, Stilnox 0-0-1/2, analg. neužívá
GA: 3 porody - všechny porody přirozenou cestou. Klimaterium natoupilo
v 51 letech - bez obtíží.
Abusus: příležitostně alkohol, káva 1x denně
Předchozí RHB: neuvedeno

NO: 18. 11. 2017 pacientka upadla na chatě u známých, když šla ráno na toaletu. Při pádu
utrpěla frakturu L tibie i fibuly v distální části. Po převezení do ÚVN v Praze provedena
nitrodřeňová osteosyntéza L tibie (více informací viz výpis ze zdravotní dokumentace
pacientky). Operace provedena 18. 11. 2017. Pooperační průběh bez komplikací.
Kontrola u operatéra 5. 1. 2018 – doporučena zátěž LDK 15 kg.
22. 1. 2018 pacientka přijata na lůžkové oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun
k následné rehabilitaci.

Indikace k rehabilitaci:
Stav vyžadující FT: Stav po nitrodřeňové osteosyntéze L tibie (18. 11. 2017).
Cíl, kterého má být dosaženo: Zlepšení hybnosti a rozsahu pohybu L hlezenního kloubu.
Upozornění: Povolená zátěž LDK 15 kg.
Výpis ze zdravotní dokumentace:
Propouštěcí zpráva z Ústřední vojenské nemocnice (22. 11. 2018):
Epikríza: Pacientka přijata cestou úrazové ambulance ÚVN k řešení zlomeniny obou
bércových kostí vlevo. Po standardní předoperační přípravě provedena osteosyntéza
hřebem. Pooperační průběh klidný, afebrilní, bez komplikací. Během hospitalizace
podávána analgetika dle potřeby, chronická medikace a aplikována miniheparinizace
jako prevence TEN. Perioperačně profylakticky podána antibiotika. Rány se hojí
primárně, ustupující otok a hematom v okolí ran. Vertikalizace a nácvik chůze o dvou
francouzských holích bez došlapu na operovanou dolní končetinu zahájena od 1.
pooperačního dne. V den dimise pacientka afebrilní, kardiopulmonálně kompenzována,
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rány klidné, hojící se primárně, stehy ponechány. Sádrová fixace (dlaha) vyhovuje.
Periferie dolních končetin bez známek porušení prokrvení a inervace.
Operace:
Název operace: nitrodřeňová osteosyntéza Synthes expert 345/8
Datum: 18. 11. 2017
Operatér: MUDr. Ivan Počepcov, Ph.D.
Doporučení: Klidový šetřící režim, chůze o dvou francouzských holích bez došlapu na
operovanou DK, operovanou oblast ledovat a dolní končetinu udržovat ve zvýšené poloze.
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici 27. 11. 2017:
Pooperační kontrola:
Bérec vlevo: SF – dlaha, vyhovuje, netísní, mírný otok, rány zhojené, klidné, bez sekrece,
stehy in situ, periferie bez neurologického deficitu, bez známek TEN
Terapie: za aseptických kautel extrakce stehů, sterilní krytí, zpět sádrová fixace
RTG bérce vlevo: stav po fraktuře obou kostí bérce, OS in situ, bez známek uvolnění.
Postavení ve srovnání se snímkem z 18. 11. 2017 zlepšeno. Diskrétní laterální posun a
angulace distálního fragmentu fibuly.
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici 15. 12. 2017:
RTG bérce vlevo: stav po fraktuře obou kostí bérce. OS in situ, bez známek uvolnění.
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici 5. 1. 2017:
RTG bérce vlevo: stav po fraktuře obou kostí bérce. OS in situ, bez známek uvolnění.
Doporučení: Nyní chůze o berlích bez sádrové fixace, je možná zátěž LDK na 15 kg.
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3.3 Kineziologický rozbor
Proveden 24. 1. 2018, vyšetření strukturováno vzhledem k diagnóze pacientky.
Status preasens: viz status preasens v anamnéze
Vyšetření stoje:
Pacientka používá k pohybu francouzské berle, krátkodobý stoj zvládne bez nich,
ale pouze do zátěže 15kg na LDK.
pohled zezadu:


stojná báze velmi úzká, váha přenesena na pravou nohu (aspekčně)



příčná i podélná klenba oboustranně mírně oploštělá, kotníky ve
valgózním postavení, na L kotníku je patrný otok, kontura L Achillovy
šlachy zploštělá, L lýtko objemnější



kolenní klouby ve valgózním postavení, podkolenní rýhy symetrické



L gluteální rýha výš, gluteální svalstvo objemově symetrické, kyčelní
klouby mírně ve vnitřní rotaci



palpace pánve: SIPS na levé i pravé straně ve stejné výšce, crista iliaca na
levé i pravé straně ve stejné výšce, SIAS vlevo i vpravo ve stejné výšce,
pánev v mírné anteverzi



paravertebrální svaly na obou stranách mírně prominují, tajle symetrické,
levé rameno výš, levá lopatka cca o 1,5 cm níž



hlava mírně ukloněná vpravo s mírnou rotací vlevo - do 10°

pohled z boku:


pomyslná osa probíhá kotníkem, kyčelním kloubem, ramenem i ušním
boltcem, kolena jsou mírně v hyperextenzi (více pravá DK)



nevýrazné, oploštělé křivky páteře



ramena i hlava v protrakčním držení

pohled zepředu:


úzká stojná báze



kotníky ve valgózním postavení, patrný otok L hlezna a to i na přednoží,
kolena ve valgózním postavení, patelly ve stejné výšce - L oproti P
umístěna laterálněji
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kyčelní klouby ve vnitřní rotaci



umbilikus mírně vpravo



tajle symetrické



ramena i hlava v protrakčním držení

modifikace stoje:


Stoj na 1 DK: PDK stabilní, bez výrazných titubací, LDK nesvede



Stoj na 1DK se zavřenýma očima: PDK – je patrná hra šlach dlouhých
extenzorů prstců, mírný kompenzační úklon na levou stranu, LDK nesvede



Stoj se zavřenýma očima: stabilní



Trendelenburg – Duchenne (stoj na PDK): bez poklesu pánve



Stoj na dvou vahách: PDK 12kg, LDK 58kg

Vyšetření rozvoje páteře:
Flexe – provede bez omezení pohybu. Páteř se nejméně rozvíjí v bederní oblasti.
Extenze – provede bez omezení pohybu.
Lateroflexe – bilaterálně symetrická. Pacientka je schopna pohyby provést bez omezení
pohybu. V oblasti hrudní páteře je křivka rovná, v oblasti Th/L přechodu kompenzace
segmentální hypermobilitou, dále se oblast bederní páteře rozvíjí méně.
Vyšetření chůze:
Pacientka využívá k chůzi dvě francouzské hole. Chůze třídobá (1. berle, 2.
nemocná DK, 3. zdravá DK). Nedostatečný odval chodidla hlavně LDK. Při chůzi se
pacientka dívá do země – flexe v C páteři.
vyšetření chůze po schodech: pacientka zvládá bez obtíží
Vyšetření dechu:
Převládá horní hrudní typ dýchání, vázne laterální rozvoj dolních žeber. Po
instruktáži, lze rozvoj dolních žeber laterálním směrem navodit. Dechová vlna postupuje
kaudokraniálně. Dech vyšetřen v leže na zádech s pokrčenými DKK.
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Antropometrie dle Haladové (2005)
Při vyšetření byl používán krejčovský metr, hodnoty uvedeny v cm.
Obvody DK

P

L

obvod stehna 10 cm nad
patellou

44

44

obvod stehna 15 cm nad
patellou

48

48

přes patellu

38

41

přes tuberositas tib.

34

35

lýtko

35

37

přes malleoly

31

33

přes nárt a patu

34,5

35

hlavice metatarzů

22

22,5

Tab. č. 1: Antropometrické vyšetření (cm) - vstupní vyšetření

Délky DK

P

L

funkční

88,5

88,5

anatomická

84

84

stehno

47

47

bérec

37

37

dolní
končetina

Tab. č. 2: Antropometrické vyšetření (cm) - vstupní vyšetření obvodů
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Goniometrie
K vyšetření použit dvouramenný goniometr, zápis metodou SFTR, hodnoty
uvedeny ve stupních.
Kloub

Rovina

kyčelní

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

15 - 0 - 125

15 - 0 - 125

20 - 0 - 130

20 - 0 - 130

F

45 - 0 - 20

45 - 0 - 20

45 - 0 - 20

45 - 0 - 20

45 - 0 - 20

45 - 0 - 20

R
kolenní

S

0 - 0 – 130

0 - 0 - 130

0 – 0 - 135

0 - 0 - 135

hlezenní

S

5 - 0 – 35

15 - 0 - 45

10 - 0 - 45

20 - 0 - 45

inverze/
everze

15 - 0 – 25

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

20 - 0 - 30

Tab. č. 3: Goniometrické vyšetření (°) - vstupní vyšetření

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004)
Sval

P

L

m. triceps surae
mm. gastrocnemii
m.soleus

0
0

1
1

flexory kyčelního kloubu
m. rectus femoris
m. illiopsoas
m. tensor fasciae latae

0
0
1

1
1
1

flexory kolenního kl.

0

0

adduktory kyčelního kl.

0

0

m. piriformis

1

1

paravertebrální svaly

1

Tab. č. 4: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní vyšetření

29

Svalový test dle Jandy (2004)
Kloub

Pohyb

Svalová skupina

P

L

Inervace

kyčelní

flexe

m. illiopsoas

5

4

n. tibialis

extenze

m. gluteus maximus

4

4

n. gluteus
inferior

m. biceps femoris
m. semitendinosus
m.
semimembranosus

5

5

n.
ischiadicus

addukce

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

5

5

n.
obturatorius
n.
ischiadicus
bn.
femoralis

abdukce

m. gluteus medius
m.tensor fasciae
latae
m. gluteus minimus

5

5

n. gluteus
superior

vnitřní
rotace

m. gluteus minimus
m. tensor fasciae
latae

5

5

n. gluteus
superior

zevní rotace

m. quadratus
femoris
m. piriformis
m. qluteus maximus
m. gemellus
superior et inferior
m. obturatorius
externus et internus

5

5

plexus
sacralis
n. gluteus
inferior

flexe

m. semitendinosus
m.
semimembranosus
m. biceps femoris

5

5

n.
ischiadicus

extenze

m. quadriceps
femoris

5

4

n. frmoralis

plantární
flexe

m. triceps surae

5

4

n. tibialis

kolenní

hlezenní
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supinace
s dorsální
flexí

m. tibialis anterior

5

OP

n. peroneus
profundus

supinace
v plantární
flexi

m. tibialis posterior

5

4

n. tibialis

plantární
pronace

m. peroneus brevis
m. peroneus longus

5

OP

n. peroneus
superficialis

flexe

mm. lumbricales

5

4

n. tibialis

Extenze

m. extenzor hallucis
brevis
m. extenzor
digitorum brevis

5

4

n. peroneus
profundus

Abdukce

mm. interossei
dorsales
m. abductor digiti
minimi
m. abduktor hallucis

prstce

pohyb nesvede

n. tibialis

Tab.č. 5:Vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (2004)
extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně přestavba na svalový sled – ischiokrurální svaly
– mm. gluteii – kontralaterální paravertebrální svaly v LS oblasti – homolaterální
paravertebrální svaly v LS oblasti – současně homolaterální i kontralaterální
paravertebrální svaly v Th-L oblasti.
abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně přestavba na tenzorový mechanismus, v převaze
je m. tensor fasciae latae, m. illiopsoas, m. rectus femoris. Není čistá abdukce, ale i zevní
rotace a flexe.
flexe trupu: s aktivací m. illiopsoas a s tendencí „vyšvihnutí se“
Palpační vyšetření
Aspekčně i palpačně přítomný otok hlavně v okolí L kotníku (přecházející až na
přednoží) a L lýtka.
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vyšetření hyperalgických zón na kůži dle Lewita (2003)
Vzhledem k otoku v oblasti levého hlezna je zde kůže méně posunlivá a to
především na nártu a nad laterálním maleollem. Posunlivost kůže v oblasti pravého
hlezna fyziologická. Na plantě a bérci posunlivost kůže fyziologická bilaterálně.
vyšetření posunlivosti fascií dle Lewita (2003)
Posunlivost fascií v oblasti hlezenního kloubu je snížená ve všech směrech.
Patologická bariéra byla vyšetřena také na distální části levého bérce z dorzální i plantární
strany a to ve směru laterolaterálním i kraniokaudálním. V proximální části levého bérce
mírně omezena posunlivost směrem laterolaterálním. Pravá DK bez patologické bariéry
při vyšetřování posunlivosti fascií.
vyšetření svalového tonu dle Lewita (2003)


hypotonie L m. quadrceps femoris – a to hlavně m. vastus medialis a m. vastus
lateralis



hypertonie L m. triceps surae – více m. soleus, gastrocnemii mírný hypertonus
v podkolenní jamce



hypertonie m. illiopsoas bilaterálně



hypertonie m. tensor fasciae latae bilaterálně (více vlevo)



hypertonie L m. piriformis



hypotonický m. obliquus externus et internus bilaterálně (ale lze zaktivovat)



mírná hypertonie levé plantární aponeurózy v porovnání s pravou stranou

vyšetření jizev dle Lewita (2003)
Pacientka má na L bérci 3 jizvy. Dvě (laterální je 2cm dlouhá, mediální - v oblasti
kolenního kloubu je 4cm dlouhá) v proximální části, jednu v distální části (1,5cm dlouhá)
bérce. Jizvy dobře zhojené.
Jizvy v proximální části bérce jsou dobře posunlivé, u jizvy v distální části je
mírně snížená posunlivost laterolaterálním směrem.
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003)
Kloub

PDK

LDK

Interphalangeální klouby
dorzoplantární posun
laterolaterální posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Metatarzophalangeální kl. prstců
dorzoplantární posun
laterolaterální posun
rotace

pruží
pruží
pruží

pruží
pruží
pruží

Baze metatarzů I.-V.
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

funkční blok.(I. a II.)
pruží

Lisfrancův kolub
dorzální posun
plantární posun
rotace směrem tibiálním
rotace směrem fibulárním

pruží
pruží
pruží
pruží

funkční blokáda
funkční blokáda
funkční blokáda
funkční blokáda

Os Cuboideum
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

funkční blokáda
funkční blokáda

Os Naviculare
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

funkční blokáda
funkční blokáda

Os Calcaneus
mediální posun
laterální posun
rotace tibiálně
rotace fibulárně
plantárně

pruží
pruží
pruží
pruží
pruží

funkční blokáda
funkční blokáda
funkční blokáda
funkční blokáda
funkční blokáda

Talocrurální kloub
dorzální posun

pruží

funkční blokáda

Patella
laterolaterální posun
kraniokaudální

pruží
pruží

funkční blokáda
mediálně. pruží

Hlavička fibuly
ventrální posun
dorzální posun

pruží
pruží

funkční blokáda
pruží

Tab č. 6: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - vstupní vyšetření
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Neurologické vyšetření
Povrchové čití na DK:
Vyšetření bylo provedeno dotykem v příslušných oblastech areae nerviae
jednotlivých kořenů. Cílem vyšetření bylo vyloučit porušení periferních nervů LDK
k němuž mohlo při operaci dojít (především n. peroneus).
V dermatomech L4 – S1 nezměněno bilaterálně.
Polohocit na DK: Vyšetřováno v IP I. kloubu druhého prstce a také v IP kloubu palce
nohy. Bez patologického nálezu.
Pohybocit na DK: Vyšetřováno v IP I. kloubu druhého prstce a také v IP kloubu palce
nohy. Bez patologického nálezu.
Vyšetření šlachookosticových reflexů:
Pacientka vyšetřena v leže na zádech, k vyšetření použito neurologické kladívko.
Šlachookosticový reflex

Hodnocení L/P

patellární L2-L4

3/3

medioplantární S2

3/3

Achillovy šlachy S2

3/3

Tab. č. 7: Vyšetření šlachookosticových reflexů - vstupní vyšetření

Škála hodnocení: 0 areflexie
1 hyporeflexie
2 snížený reflex
3 normoreflexie
4 hyperreflexie
5 polykinetický reflex
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Závěr vyšetření
Při stoji je patrná úzká stojná báze, valgózní postavení kotníků a kolen, kyčelní
klouby ve vnitřní rotaci. Stoj na PDK je stabilní. Při stoji na PDK se zavřenýma očima je
patrná hra šlach dlouhých extenzorů prstců a kompenzační úklon vlevo. Stoj se
zavřenýma očima stabilní. Trendelenburg – Duchenne (stoj na PDK) je bez poklesu
pánve. Stoj na dvou vahách se zatížením 12kg na LDK a 58kg na PDK – odpovídá
dovolené zátěži pacientky, ale zátěž LDK může být až do 15kg.
Chůze je třídobá, pacientka používá 2 FH, při chůzi není optimální odvíjení nohou
od podložky. Pacientka zvládá i chůzi do schodů.
Na LDK v oblasti kotníku a bérce je přítomný otok, rozdíl v této oblasti při
antropometrickém měření je až 4 cm. V této oblasti je také snížená posunlivost kůže a
fascií.
Snížení svalové síly L m. quadriceps femoris (hl. mm. vastii), a svalů v oblasti L
kotníku. Svalové zkrácení L m. soleus, m. iliopsoas bilaterálně, L m. rectus femoris, L
m. tensor fasciae latae na stupeň 1 dle Jandy. Změny v tonu svalů jsou taktéž přítomny
hlavně na LDK pacientky.
Na LDK přítomny četné funkční blokády a to především v oblasti nohy.
Neurologiké vyšetření bez patologického nálezu.
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán
Krátkodobý plán terapie
Snížení otoku v oblasti L hlezna a bérce.
Zlepšení posunlivosti kůže na L nártu a laterálním malleolu
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech, v oblasti L bérce
směrem laterolaterálním.
Ovlivnit hypertonický m. soleus, plantární aponeurózu a m. piriformis na LDK, m.
illiopsoas a m. tensor fasciae latae bilaterálně.
Zvýšení svalové síly L m. quadriceps femoris (především m. vastus medialis et lateralis),
L musculus triceps surae, L mm. peroneii, L m. tibialis anterior et posterior.
Zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK v Lisfrancově kloubu, os calcaneus, os
naviculare a os cuboideum ve všech směrech, v L talocrurálním skloubení dorzálně, v L
articulacio femoropatellaris mediálně a L articulatio tibiofibularis ventrálně.
Protáhnout zkrácené svaly na LDK m. triceps surae a flexory kyčelního kloubu.
Bilaterálně protáhnout zkrácený m. piriformis.
Aktivovat a posílit krátké svaly nohou na obou DKK.
Aktivovat a posílit šikmé břišní svaly bilaterálně.
Zlepšit stereotyp chůze o berlích a edukace pacientky o správném odvalu chodidla. Naučit
pacientku správné zátěži LDK.

Dlouhodobý plán terapie:
Postupné zatěžování LDK dle indikace lékaře při cvičení i v běžných aktivitách a
nácvik chůze bez berlí. Korekce chůzového mechanismu bez berlí. Zlepšení dechového
stereotypu. Návrat zpět do aktivního života. Navržení vhodné pohybové aktivity a
vhodného tréninkového plánu do budoucna.
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3.5 Průběh terapie
Terapeutická jednotka č. 1 (24. 1. 2018)
Status preasens: viz anamnéza
Cíl terapeutické jednotky:
Seznámení se s pacientkou, odebrání anamnézy a vstupního kineziologického rozboru.
Návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu.
Snížení otoku v oblasti L hlezna a bérce.
Zlepšení posunlivosti kůže na L nártu a laterálním malleolu.
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech, v oblasti L bérce
směrem laterolaterálním. Zlepšení prokrvení a posunlivosti všech jizev.
Ovlivnit hypertonický m. soleus a plantární aponeurózu.
Naučit pacientku správné zátěži LDK.
Zlepšit stereotyp chůze o berlích.
Návrh terapie:
Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického vyšetření.
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
PIR dle Lewita na L m. soleus a L plantární aponeurózu.
Naučit pacientku správné zátěži LDK při stoji na dvou vahách.
Nácvik správného stereotypu chůze o berlích.
Provedení:
Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického vyšetření.
Míčkování pro snížení otoku L hlezna a distální části L bérce.
Tlaková masáž jizev, protahování jizev vůči podkoží všemi směry.
Uvolnění fascií L hlezna všemi směry a L bérce směrem laterolaterálním.
PIR dle Lewita na L m. soleus a L plantární aponeurózu.
Stoj na dvou vahách a nácvik zatížení LDK na 15 kg váhy.
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Nácvik správného stereotypu chůze o berlích s důrazem na napřímení.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka v dobré náladě, těší se na další spolupráci.
Objektivně: Pacientka dobře spolupracující, bez bolestí. Odebrání anamnézy a
kineziologického rozboru proběhlo bez problému. Zlepšila se posunlivost kůže a fascií
v oblasti L hlezna všemi směry a bérce ve směru laterolaterálním, zlepšilo se prokrvení a
posunlivost jizev všemi směry. Podařilo se snížit napětí L m. soleus.

Terapeutická jednotka č. 2 (25. 1. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se cítí dobře, je bez bolestí. Uvádí, že se těší na dnešní terapeutickou jednotku.
Objektivní:
V oblasti L hlezna stále přetrvává otok. Přetrvává zvýšené tření kůže v oblasti L nártu a
laterálního malleolu. Posunlivost fascií v oblasti L hlezna a spodního bérce omezena
především v laterolaterálním směru. Přítomny četné kloubní blokády v oblasti L nohy.
Omezený pohyb v hlezenním kloubu a to převážně do dorzální flexe a everze.
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

5 - 0 - 35

15 - 0 - 45

10 - 0 - 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 - 25

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

20 - 0 – 30

Tab. č 8: Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 25. 1. 2018. (°)

Cíl terapeutické jednotky:
Snížení otoku v oblasti L hlezna a bérce.
Zlepšení posunlivosti kůže na L nártu a laterálním malleolu.
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech, v oblasti L bérce
směrem laterolaterálním. Zlepšení prokrvení a posunlivosti všech jizev.
Ovlivnit hypertonickou L plantární aponeurózu.
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Protáhnout L m. triceps surae.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK v Lisfrancově kloubu, os calcaneus, os
naviculare a os cuboideum ve všech směrech, v L talokrurálním skloubení dorzálně, v L
art. femoropatellaris mediálně a L art. tibiofibularis ventrálně.
Zvýšit svalovou sílu L musculus triceps surae, L m. tibialis anterior a L mm. peroneii.
Zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Zlepšení odvalu chodila při chůzi. Nácvik správného stereotypu chůze.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
PIR dle Lewita na L plantární aponeurózu.
Protažení L m. triceps surae.
Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení svalové síly L musculus triceps surae, L m. tibialis anterior a L mm.
peroneii a zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Senzomotorická stimulace se zaměřením na zlepšení odvalu plosky při chůzi.
Nácvik stereotypu chůze o berlích s důrazem na napřímení a odval chodidla.
Provedení:
Měkké techniky: – míčkování pro snížení otoku L hlezna a distální části L bérce.
– tlaková masáž jizev, protahování jizev vůči podkoží všemi směry.
– uvolnění fascií L hlezna všemi směry a bérce směrem laterolaterálním.
– PIR dle Lewita na L plantární aponeurózu, protažení L m. triceps surae.
Mobilizace dle Lewita – dorzální a ventrální vějíř L metatarzálních kůstek, L
metatarzophalangeálního

kloubu

palce

všemi

směry,

Lisfrankova

kloubu

dorzoplantárním směrem a rotačními pohyby, os cuboideum a os naviculare všemi směry,
os calcaneus všemi směry, talokrurálního kloubu dorzálním směrem, L art.
femoropatellaris mediálně a L art. tibiofibularis ventrálně.
LTV – nejprve pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a
everze.
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AEK postupy – cvičení s TheraBandem. 1. cvik – pro posílení m. tibialis anterior
(uvolnění m. triceps surae). 2. cvik – pro posílení m. triceps surae (uvolnění m. tibialis
anterior). 3. cvik pro posílení mm. peroneii. Kladen důraz na co nejvíce izolovaný pohyb
v hlezenním kloubu.
SMS – facilitace plosek ježkem, poté nácvik tříbodové opory a malé nohy (s dopomocí
přidržení paty) v sedě (obě DKK). V sedě nácvik odvalu plosky chodidla.
Nácvik chůze – nácvik chůze o berlích s důrazem na správný odval chodidla a napřímení
zejména v C páteři.
Autoterapie:
Zadáno cvičení s TheraBandem (1., 2. i 3. cvik).
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost kůže a fascií v oblasti L hlezna a bérce a to hlavně ve
směru laterolaterálním. Podařilo se snížit napětí L plantární apoeurózy. Zlepšení joint
play L nohy a přednoží. Zvýšení rozsahu pohybu v L hleznu do dorzální, plantární flexe
a do everze. Zlepšení chůzového stereotypu se podařilo částečně (je nutné ještě zlepšit
odval chodidla).

Terapeutická jednotka č. 3 (26. 1. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se nyní cítí dobře, je bez bolestí. Uvádí, že po včerejší terapeutické jednotce
cítila, že je L hlezno lépe pohyblivé, ale dnes ráno měla pocit „zatuhlosti levého kotníku“.
Objektivní:
V oblasti levého hlezna stále přetrvává otok, zvýšené tření kůže v oblasti L nártu a
laterálního malleolu. Posunlivost fascií v oblasti L hlezna a spodního bérce omezena
především laterolaterálním směrem. Přítomny funkční kloubní blokády na LDK a to os
calcaneus, os naviculare a os cuboideum ve všech směrech, v L talokrurálním skloubení
dorzálně, v L art. femoropatellaris mediálně a L art. tibiofibularis ventrálně. Snížilo se
napětí L plantární aponeurózy. Omezený pohyb v hlezenním kloubu a to převážně do
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dorzální flexe a everze přetrvává (po včerejším zlepšení po terapeutické jednotce jsme
dnes na stejných hodnotách). Zlepšení napřímení páteře při chůzi.
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

5 - 0 – 35

15 - 0 - 45

10 - 0 - 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 – 25

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

20 - 0 – 30

Tab. č. 9:Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 26. 1. 2018. (°)

Cíl terapeutické jednotky:
Snížení otoku v oblasti L hlezna a bérce.
Zlepšení posunlivosti kůže na L nártu a laterálním malleolu.
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech, v oblasti L bérce
směrem laterolaterálním. Zlepšení prokrvení a posunlivosti všech jizev.
Protažení L m. rectus femoris, L m. triceps surae a m. illiopsoas bilaterálně.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK os calcaneus, os naviculare a os cuboideum
ve všech směrech, v L talocrurálním skloubení dorzálně, v L art. femoropatellaris
mediálně a L art. tibiofibularis ventrálně.
Zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior, L mm. peroneii,
mm. gluteii bilaterálně, m. qadriceps femoris.
Zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Zlepšení odvalu chodila při chůzi. Nácvik správného stereotypu chůze.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
Protažení L m. rectus femoris, L m. triceps surae a m. illiopsoas bilaterálně.
Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení svalové síly L musculus triceps surae , L m. tibialis anterior a L mm.
peroneii a zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
LTV pro zvýšení svalové síly mm. gluteii bilat., L m. quadriceps femoris.
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PNF dle Kabata.
Senzomotorická stimulace.
Nácvik stereotypu chůze s důrazem na odval chodidla.
Provedení:
Měkké techniky: – míčkování pro snížení otoku L hlezna a distální části L bérce.
– tlaková masáž jizev, protahování jizev vůči podkoží všemi směry.
– uvolnění fascií L hlezna a bérce všemi směry.
– protažení L m. rectus femoris, L m. triceps surae a m. illiopsoas bilaterálně.
Mobilizace dle Lewita – os cuboideum a os naviculare všemi směry, calcaneus všemi
směry, talokrurálního kloubu dorzálním směrem, L art. femoropatellaris mediálně a L art.
tibiofibularis ventrálně.
LTV – nejprve pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a
everze.
AEK postupy – cvičení s TheraBandem. 1. cvik – pro posílení m. tibialis anterior
(uvolnění m. triceps surae). 2. cvik – pro posílení m. triceps surae (uvolnění m. tibialis
anterior). 3. cvik pro posílení mm. peroneii. Kladen důraz na co nejvíce izolovaný pohyb
v hlezenním kloubu.
– leh na zádech, paže podél těla, pokrčit kolena, chodidla se opírají do podložky, při
výdechu aktivovat hýždě, podsadit pánev a zvednout pánev ke stropu, nádech výdrž a
s výdechem zpět (Kabelíková, Vávrová, 1997).
PNF – I. diagonála flexční vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis, tibialis
anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
SMS – facilitace plosek ježkem, poté nácvik tříbodové opory a malé nohy v sedě (obě
DKK). Korigovaný sed, poté cvičení s nestabilní plochou (úseč) v sedě – DKK
v nákročném postavení, LDK vpředu na úseči, naklonit se dopředu a mírně přenést váhu
na LDK.
Nácvik chůze – nácvik chůze o berlích s důrazem na správný odval chodidla a napřímení
zejména v C páteři.
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Autoterapie:
Cvičení s TheraBandem (1., 2. i 3. cvik).
Cvik elevace pánve.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost kůže a fascií v oblasti L hlezna a bérce a to hlavně ve
směru laterolaterálním. Protažení m. iliopsoas bilat. a L m. rectus femoris. Zlepšení joint
play L nohy a přednoží. Zvýšení rozsahu pohybu v L hleznu do dorzální, plantární flexe
a do everze. Posílení L m. quadriceps (především m. vastus medialis) a mm. gluteii bilat.
Odval chodidla při chůzi je fyziologický.

Terapeutická jednotka č. 4 (29. 1. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka uvádí, že přes víkend cvičila cvičení s TheraBandem a také chodila ve vodním
chodníku (kde trénovala správný odval chodidla). Cítí se dobře.
Objektivní:
Otok v oblasti L hlezna je již menší, snížená posunlivost kůže stále přetrvává v oblasti
laterálního malleolu. V distální části bérce je snížená posunlivost fascií ve směru
laterolaterálním. Přítomna je blokáda L talokrurálního kloubu směrem dorzálním, os
cuboideum a os naviculare všemi směry, os calcaneus směrem laterolaterálním
femorotibiální skloubení ventrálním směrem. Omezený rozsah pohybu L hlezna převážně
do dorzální flexe a everze (zlepšení od minulé terapeutické jednotky pohyb do dorzální
flexe).
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

10 - 0 – 40

15 - 0 - 45

15 - 0 - 45

20 - 0 - 45

inverze/
everze

15 - 0 – 25

15 - 0 - 30

20 - 0 – 30

20 - 0 - 30

Tab. č. 9: Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 29. 1. 2018. (°)

43

Cíl terapeutické jednotky:
Zlepšení posunlivosti kůže na L nártu a laterálním malleolu.
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech, v oblasti L bérce
směrem laterolaterálním.
Protažení L m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně, relaxovat m. illiopsoas
bilaterálně.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK os calcaneus laterolaterálně, os naviculare a
os

cuboideum

ve

všech

směrech,

vL

talokrurálním

skloubení

dorzálně,

v L art. femoropatellaris mediálně.
Zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior, L mm. peroneii.
Zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Nácvik aktivace drobných svalů chodidla, nácvik opory chodidla.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
Protažení L m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilaterálně.
PIR dle Lewita na m. illiopsoas bilaterálně.
Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior a L mm.
peroneii a zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
LTV pro aktivaci krátkých svalů nohy.
PNF dle Kabata.
Senzomotorická stimulace.
Provedení:
Měkké techniky: – uvolnění fascií L hlezna všemi směry a L bérce směrem
laterolatrálním.
– protažení L m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae bilat.
– PIR dle Lewita na m. illiopsoas bilat.
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Mobilizace dle Lewita – os cuboideum a os naviculare všemi směry, calcaneus
laterolaterálně, talokrurálního kloubu dorzálním směrem, L art. femoropatellaris
mediálně.
LTV – nejprve pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a
everze v hlezenním kloubu.
AEK postupy – cvičení s TheraBandem. 1. cvik – pro posílení m. tibialis anterior
(uvolnění m. triceps surae). 2. cvik – pro posílení m. triceps surae (uvolnění m. tibialis
anterior). 3. cvik pro posílení mm. peroneii. Kladen důraz na co nejvíce izolovaný pohyb
v hlezenním kloubu.
– facilitace plosek manuálním kontaktem dle Lewitové (rychlé hlazení), v sedě, opora
chodidla při tom se snažit roztáhnout prsty do dálky, zatlačit na špičku prstce, ten zůstává
pevný (neohne se) a na zemi (Lewitová, 2016).
PNF – I. diagonála flexní vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis, tibialis
anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
SMS – korigovaný sed, poté cvičení s nestabilní plochou (úseč) v sedě – DKK
v nákročném postavení, LDK vpředu na úseči, naklonit se dopředu a mírně přenést váhu
na LDK.
Autoterapie:
Cvičení s TheraBandem (1., 2. i 3. cvik).
Cvičení opory o chodidlo a roztahování prstů do dálky.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře, terapie pacientku snášena.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost kůže a fascií v oblasti L hlezna a bérce a to hlavně ve
směru laterolaterálním. Relaxace m. iliopsoas bilat. a protažení L m. rectus femoris a m.
tensor fasciae latae bilat. Zlepšení joint play L nohy a přednoží. Zvýšení rozsahu pohybu
v L hleznu do dorzální, plantární flexe a do everze. Posílení L m. quadriceps (především
m. vastus medialis). Aktivace krátkých svalů nohy, zlepšení opory chodila ve stoji a při
oporné fázi během chůze.
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Terapeutická jednotka č. 5 (30. 1. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se cítí dobře, bez bolesti.
Objektivní:
Otok v oblasti L hlezna objektivně menší. Snížená posunlivost fascií v oblasti L hlezna
všemi směry. Přítomna je blokáda L talokrurálního kloubu směrem dorzálním, os
naviculare směrem dorzálním, tibiofibulární skloubení ventrálním směrem. Rozsah
pohybu v hlezenním kloubu od minulé terapeutické jednotky nezměněn.
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

10 - 0 – 40

15 - 0 - 45

15 - 0 - 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 – 25

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

20 - 0 – 30

Tab. č. 10:Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 30. 1. 2018. (°)

Cíl terapeutické jednotky:
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna všemi směry.
Protažení m. piriformis bilat.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK os naviculare dorzálním směrem, v L
talocrurálním skloubení dorzálně, v L articulacio femoropatellaris mediálně.
Zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior, L mm. peroneii,
mm. gluteii bilaterálně, m. qadriceps femoris.
Zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Aktivace mm. obliquii abdominis internus et externus bilat.
Aktivace a posílení krátkých svalů nohou.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
Protažení m. piriformis bilat.
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Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior a L mm.
peroneii a zvýšení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
LTV pro aktivaci krátkých svalů nohy.
PNF dle Kabata.
Provedení:
Měkké techniky: – protahování jizev vůči podkoží všemi směry.
– uvolnění fascií L hlezna a bérce všemi směry.
– protažení m. piriformis bilat.
Mobilizace dle Lewita – os naviculare dorzálně, talokrurální kloub dorzálním směrem a
L art. tibiofibularis ventrálně.
LTV – nejprve pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a
everze v hlezenním kloubu.
AEK postupy – cvičení s TheraBandem. 1. cvik – pro posílení m. tibialis anterior
(uvolnění m. triceps sure). 2. cvik – pro posílení m. triceps surae (uvolnění m. tibialis
anterior). 3. cvik pro posílení mm. peroneii. Kladen důraz na co nejvíce izolovaný pohyb
v hlezenním kloubu.
– posilovací a relaxační cvičení na m. gluteus maximus v leže na břiše, ruce pod hýžděmi,
stáhnout a povolit hýžďové svaly, ruce kontrolují aktivitu.
– facilitace plosek manuálním kontaktem dle Lewitové (rychlé hlazení), v sedě, opora
chodidla při tom se snažit roztáhnout prsty do dálky, zatlačit na špičku prstce, ten zůstává
pevný (neohne se) a na zemi (Lewitová, 2016).
PNF: – I. diagonála flexní vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis, tibialis
anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
– anteriorní elevace pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus ipsilaterální, m.
obliqus abdominis externus kontralaterální technikou opakované kontrakce.
– anteriorní deprese pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus kontralaterální, m.
obliqus abdominis externus ipsilaterální technikou opakované kontrakce.
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Autoterapie:
Cvičení s TheraBandem (1., 2. i 3. cvik).
Cvičení opory o chodidlo a roztahování prstů do dálky.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost fascií v oblasti L hlezna všemi směry. Zlepšení joint
play L nohy a přednoží. Zvýšení rozsahu pohybu v L hleznu do dorzální flexe, plantární
flexe a do everze. Posílení L m. quadriceps (především m. vastus) a mm. gluteii bilat.
Aktivace šikmých břišních svalů. Aktivace a posílení krátkých svalů nohou.

Terapeutická jednotka č. 6 (31. 1. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se cítí dobře, bez bolesti.
Objektivní:
Otok v oblasti L hlezna objektivně menší. Posunlivost fascíí omezená v oblati L hlezna.
Přítomna je blokáda L talokrurálního kloubu směrem dorzálním, femorotibiální skloubení
ventrálním směrem. Rozsah pohybu L hlezna do dorzální flexe a everze již téměř bez
omezení (zlepšení rozsahu od minulé jednotky).
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

15 - 0 - 45

15 - 0 - 45

20 - 0 – 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 - 30

15 - 0 - 30

20 - 0 – 30

20 - 0 – 30

Tab. č. 11:Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 1. 2. 2018. (°)

Cíl terapeutické jednotky:
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna ve všech směrech.
Protáhnout piriformis bilat.
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Odstranit funkční kloubní blokády na LDK v L talocrurálním skloubení dorzálně, v L
articulacio femoropatellaris mediálně.
Zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior, L mm. peroneii,
mm. gluteii bilaterálně, m. qadriceps femoris.
Udržení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Aktivace mm. obliquii abdominis internus et externus bilat.
Posílit svaly trupu (pro udržení kondice).
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis bilat.
Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior a L mm.
peroneii a udržení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
PNF dle Kabata.
Cvičení v závěsném systému RedCord.
Provedení:
Měkké techniky: – uvolnění fascií v oblasti L hlezna všemi směry.
– PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis bilat.
Mobilizace dle Lewita: – talokrurálního kloubu dorzálním směrem a L articulatio
tibiofibularis ventrálně.
LTV: – nejprve pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a
everze v hlezenním kloubu.
– posilovací a relaxační cvičení na m. gluteus maximus v leže na břiše, ruce pod hýžděmi,
stáhnout a povolit hýžďové svaly, ruce kontrolují aktivitu.
PNF: – I. diagonála flexční vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis,
tibialis anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
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– anteriorní elevace pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus ipsilaterální, m.
obliqus abdominis externus kontralaterální technikou opakované kontrakce.
– anteriorní deprese pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus kontralaterální, m.
obliqus abdominis externus ipsilaterální technikou opakované kontrakce.
Cvičení v závěsném systému RedCord – pacientka má závěsný pás pod pánví 1. cvik –
obě DKK zavěšené, elevace pánve, 2. cvik – PDK zavěšena, LDK na podložce, elevace
pánve s oporou o LDK (cvičení prováděno pod vedením supervizora).
Autoterapie:
Zadán cvik AGR dle Zbojana na m. piriformis bilat.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost fascií v oblasti L bérce. Zlepšení joint play L nohy a
přednoží. Posílení L m. quadriceps (především m. vastus) a mm. gluteii bilat. Aktivace
šikmých břišních svalů, aktivace a posílení trupového svalstva.

Terapeutická jednotka č. 7 (1. 2. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se cítí dobře, bez bolestí. Má pocit, že pohyblivost L hlezenního kloubu je již
velmi dobrá.
Objektivní:
Otok v oblasti L hlezna objektivně menší. Snížená posunlivost fasciíí v oblasti L hezna.
Přítomna je blokáda L talokrurálního kloubu směrem dorzálním, femorotibiální skloubení
ventrálním směrem. Rozsah pohybu v L hleznu bez omezení.
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

15 - 0 - 45

15 - 0 - 45

20 - 0 - 45

20 - 0 - 45

inverze/
everze

15 - 0 - 30

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

15 - 0 – 30

Tab. č. 12: Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 2. 2. 2018. (°)
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Cíl terapeutické jednotky:
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L hlezna všemi směry.
Protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK v L talocrurálním skloubení dorzálně, v L art.
femoropatellaris mediálně.
Zvýšení svalové síly L musculus triceps surae a L m. tibialis anterior, L mm. peroneii,
mm. gluteii bilaterálně, m. qadriceps femoris.
Udržení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
Aktivace mm. obliquii abdominis internus et externus bilat.
Posílit svaly trupu (pro udržení kondice).
Zlepšení nákroku a odvalu chodidla.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
Protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Mobilizace dle Lewita.
LTV pro zvýšení udržení rozsahu pohybu v L kotníku zejména do dorzální flexe a everze.
PNF dle Kabata.
Aktivace mm. obliquii abdominis internus et externus bilat.
Cvičení v závěsném systému RedCord.
Senzomotorická stimulace.
Provedení:
Měkké techniky: – uvolnění fascií L hlezna všemi směry.
– protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Mobilizace dle Lewita – talokrurálního kloubu dorzálním směrem a L articulatio
tibiofibularis ventrálně.
LTV – pasivní a aktivní pohyby v hleznu do dorzální a plantární flexe, inverze a everze
v hlezenním kloubu (aktivní pohyb proti odporu).
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PNF – I. diagonála flexní vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis, tibialis
anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
– anteriorní elevace pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus ipsilaterální, m.
obliqus abdominis externus kontralaterální technikou opakované kontrakce.
– anteriorní deprese pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus kontralaterální, m.
obliqus abdominis externus ipsilaterální technikou opakované kontrakce.
Cvičení v závěsném systému RedCord – pacientka má závěsný pás pod pánví 1. cvik –
obě DKK zavěšené, elevace pánve, 2. cvik – PDK zavěšena, LDK na podložce, elevace
pánve s oporou o LDK (cvičení prováděno pod vedením supervizora).
SMS – facilitace plosek ježkem, poté nácvik tříbodové opory a malé nohy v sedě (obě
DKK). Nácvik předního a zadního nákroku u žebřin.
Autoterapie:
AGR dle Zbojana na m. piriformis (bilat.).
Nácvik předního a zadního nákroku u žebřin.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře, terapie pacientku snášena.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost v oblasti L hlezna všemi směry. Zlepšení joint play L
nohy a přednoží. Udržení rozsahu pohybu v L hleznu. Posílení L m. quadriceps
(především m. vastus) a mm. gluteii bilat. Aktivace šikmých břišních svalů, aktivace a
posílení trupového svalstva. Fyziologický odval chodidla při chůzi.

Terapeutická jednotka č. 8 (2. 2. 2018)
Status preasens:
Subjektivní:
Pacientka se dnes cítí dobře. Podle svých slov je velmi ráda, že se kotník hojí a těší se na
návrat k aktivnímu životu.
Objektivní:
V oblasti L hlezna nepatrný otok. Snížená posunlivost fascií je již pouze v oblasti
laterálního malleoulu a dorzální straně hlezna ve směru laterolaterálním. Přítomna je
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blokáda L talokrurálního kloubu směrem dorzálním. Rozsah pohybu v L hleznu bez
omezení.
Goniometrické vyšetření v hlezenním kloubu:
Kloub
hlezenní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

15 - 0 – 45

15 - 0 - 45

20 - 0 - 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 – 30

15 - 0 - 30

20 - 0 - 30

15 - 0 – 30

Tab. č. 13: Goniometrické vyšetření hlezenního kloubu 2. 2. 2018. (°)

Cíl terapeutické jednotky:
Zlepšení posunlivosti fascií v oblasti L laterálního malleolu a dorzální strany hlezna ve
směru laterolaterálním.
Protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Odstranit funkční kloubní blokády na LDK v L talocrurálním skloubení dorzálně.
Posílit m. quadriceps femoris (m. vastus medialis) a mm. peroneii.
Aktivace mm. obliquii abdominis internus et externus bilat.
Posílit svaly trupu (pro udržení kondice).
Zopakování cviků a zadání autoterapie na doma.
Návrh terapie:
Techniky měkkých tkání na oblast L hlezna a bérce.
Protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Mobilizace dle Lewita.
PNF dle Kabata.
LTV pro aktivaci krátkých svalů nohy.
Cvičení v závěsném systému RedCord.
Senzomotorická stimulace.
Provedení:
Měkké techniky: – protažení fascií v oblasti L laterálního malleolu a dozální strany L
hlezana ve směru laterolaterálním.
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– protažení L m. rectus femoris, m. illiopsoas bilat, m tensor fasciae latae bilat.
Mobilizace dle Lewita – talokrurálního kloubu dorzálním směrem.
PNF – I. diagonála flexční vzorec s extenzí kolene pro posílení m. vastus medialis, tibialis
anterior a I. diagonála extenční vzorec pro posílení m. peroneus longus technikou
pomalého zvratu.
– anteriorní elevace pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus ipsilaterální, m.
obliqus abdominis externus kontralaterální technikou opakované kontrakce.
– anteriorní deprese pánve pro posílení m. obliqus abdominis internus kontralaterální, m.
obliqus abdominis externus ipsilaterální technikou opakované kontrakce.
LTV - opora chodidla při tom se snažit roztáhnout prsty do dálky, zatlačit na špičku
prstce, ten zůstává pevný (neohne se) a na zemi (Lewitová, 2016).
Cvičení v závěsném systému RedCord – pacientka má závěsný pás pod pánví 1. cvik –
obě DKK zavěšené, elevace pánve, 2. cvik – PDK zavěšena, LDK na podložce, elevace
pánve s oporou o LDK (cvičení prováděno pod vedením supervizora).
SMS – facilitace plosek ježkem, poté nácvik tříbodové opory a malé nohy v sedě (obě
DKK). Nácvik předního a zadního nákroku u žebřin.
Autoterapie:
V sedě – opora o chodidla při tom se snažit roztáhnout prsty do dálky.
Nácvik předního a zadního nákroku u zábradlí.
Pro udržení kondice zadán cvik elevace pánve s následnou extenzí kolene 1 DK.
Výsledek:
Subjektivně: Pacientka se po terapii cítí dobře, terapie pacientku snášena.
Objektivně: Zlepšila se posunlivost v oblasti L hlezna smrem laterolaterálním. Zlepšení
joint play L nohy. Udržení rozsahu pohybu v L hleznu. Posílení L m. quadriceps
(především m. vastus) a mm. peroneii. Aktivace šikmých břišních svalů, aktivace a
posílení trupového svalstva. Aktivace drobných svalů nohy, zlepšení opory. Odval
chodidla při chůzi fyziologický.
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření
Provedeno 3. 2. 2018.
Vyšetření stoje:
Pacientka používá k chůzi a stoji francouzské berle, krátkodobý stoj zvládne bez
nich, ale pouze do zátěže 15kg na LDK.
pohled zezadu:


stojná báze velmi úzká, váha přenesena na pravou nohu (aspekčně)



příčná i podélná klenba oboustranně mírně oploštělá, kotníky ve
valgózním postavení, na L kotníku je patrný otok, kontura L Achillovy
šlachy zploštělá, L lýtko objemnější



kolenní klouby ve valgózním postavení, podkolenní rýhy symetrické



gluteální svalstvo objemově symetrické, kyčelní klouby mírně ve vnitřní
rotaci



palpace pánve: SIPS na levé i pravé straně ve stejné výšce, crista iliaca na
levé i pravé straně ve stejné výšce, SIAS vlevo i vpravo ve stejné výšce,
pánev v mírné anteverzi



paravertebrální svaly na obou stranách mírně prominují, tajle symetrické,
levé rameno výš, levá lopatka cca o 1,5 cm níž



hlava mírně ukloněná vpravo s mírnou rotací vlevo - do 10°

pohled z boku:


pomyslná osa probíhá kotníkem, kyčelním kloubem, ramenem i ušním
boltcem, kolena jsou mírně v hyperextenzi (více pravá noha)



nevýrazné, oploštělé křivky páteře



ramena i hlava v protrakčním držení

pohled zepředu:


úzká stojná báze



kotníky ve valgózním postavení, přítomný mírný otok L hlezna a to i na
přednoží, kolena ve valgózním postavení, patelly ve stejné výšce
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kyčelní klouby ve vnitřní rotaci



umbilikus mírně vpravo



tajle symetrické



ramena i hlava v protrakčním držení

modifikace stoje:


Stoj na 1 DK: PDK stabilní, bez výrazných titubací, LDK nesvede



Stoj na 1DK se zavřenýma očima: PDK – je patrná hra šlach dlouhých
extenzorů prstců, LDK nesvede



Stoj se zavřenýma očima: stabilní



Trendelenburg – Duchenne (stoj na PDK): bez poklesu pánve



Stoj na dvou vahách: PDK 15kg, LDK 55kg

Vyšetření rozvoje páteře:
Flexe – provede bez omezení pohybu. Páteř se nejméně rozvíjí v bederní oblasti.
Extenze – provede bez omezení pohybu.
Lateroflexe – Bilaterálně symetrická. Pacientka je schopna pohyby provést bez omezení
pohybu. V oblasti hrudní páteře je křivka rovná, v oblasti Th/L přechodu kompenzace
segmentální hypermobilitou, dále se oblast bederní páteře rozvíjí méně.
Vyšetření chůze:
Pacientka využívá k chůzi dvě francouzské hole. Chůze dvoudobá (1. berle, 2.
DKK). Odval chodidla při chůzi je fyziologický.
vyšetření chůze po schodech: pacientka zvládá bez obtíží
Vyšetření dechu:
Převládá horní hrudní typ dýchání, vázne laterální rozvoj dolních žeber. Po instruktáži,
lze rozvoj dolních žeber laterálním směrem navodit. Dechová vlna postupuje
kaudokraniálně. Dech vyšetřen v leže na zádech s pokrčenými DKK.
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Antropometrie dle Haladové (2005)
Při vyšetření byl používán krejčovský metr, hodnoty uvedeny v cm.
Obvody DK

P

L

obvod stehna 10 cm nad
patellou

44

44

obvod stehna 15 cm nad
patellou

48

48

přes patellu

38

39

přes tuberositas tib.

34

34

lýtko

35

36

přes malleoly

31

32

přes nárt a patu

34,5

34,5

přes hlavice metatarzů

22

22

Tab. č. 14: Antropometrické vyšetření (cm) - výstupní vyšetření

Délky DK

P

L

funkční

88,5

88,5

anatomická

84

84

stehno

47

47

bérec

37

37

dolní
končetina

Tab. č. 15: Antropometrické vyšetření (cm) - výstupní vyšetření obvodů

Goniometrie
K vyšetření použit dvouramenný goniometr, zápis metodou SFTR, hodnoty
uvedeny ve stupních.
Kloub
kyčelní

Rovina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

15 - 0 - 125

15 - 0 - 125

20 - 0 - 130

20 - 0 - 130

F

45 - 0 – 20

45 - 0 – 20

45 - 0 – 20

45 - 0 - 20

45 - 0 – 20

45 - 0 - 20

R
kolenní

S

0 - 0 - 130

0 - 0 – 130

0 – 0 – 135

0 - 0 - 135

hlezenní

S

15 - 0 - 40

15 - 0 – 45

20 - 0 – 45

20 - 0 - 45

inverze/
everze

15 - 0 - 30

15 - 0 – 30

20 - 0 – 30

20 - 0 – 30

Tab. č. 16: Goniometrické vyšetření (°) - výstupní vyšetření
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004)
Sval

P

L

m. triceps surae
mm. gastrocnemii
m.soleus

0
0

0
0

flexory kyčelního kloubu
m. rectus femoris
m. illiopsoas
m. tensor fasciae latae

0
0
1

0
0
1

flexory kolenního kl.

0

0

adduktory kyčelního kl.

0

0

m. piriformnis

0

0

paravertebrální svaly

h

1

Tab. č. 18: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní vyšetření

Svalový test dle Jandy (2004)
Kloub

Pohyb

kyčelní

flexe

P

L

Inervace

m. illiopsoas

5

4

n. tibialis

m. gluteus maximus

4

4

n. gluteus
inferior

m. biceps femoris
m. semitendinosus
m.
semimembranosus

5

5

n.
ischiadicus

addukce

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

5

5

n.
obturatorius
n.
ischiadicus
n. femoralis

abdukce

m. gluteus medius
m.tensor
fasciae
latae
m. gluteus minimus

5

5

n. gluteus
superior

vnitřní
rotace

m. gluteus minimus
m. tensor fasciae
latae

5

5

n. gluteus
superior

m.
femoris

5

5

plexus
sacralis

extenze

zevní rotace

Svalová skupina

quadratus

58

m. piriformis
m. qluteus maximus
m. gemellus superior
et inferior
m.
obturatorius
externus et internus
kolenní

hlezno

prsty

flexe

n. gluteus
inferior

m. semitendinosus
m.
semimembranosus
m. biceps femoris

5

5

n.
ischiadicus

extenze

m.
quadriceps
femoris

5

5

n. frmoralis

plantární
flexe

m. triceps surae

5

5

n. tibialis

supinace
s dorsální
flexí

m. tibialis anterior

5

5

n. peroneus
profundus

supinace
v plantární
flexi

m. tibialis posterior

5

5

n. tibialis

plantární
pronace

m. peroneus brevis
m. peroneus longus

5

5

n. peroneus
superficialis

mm. lumbricales

5

5

n. tibialis

extenze

m. extenzor hallucis
brevis
m.
extenzor
digitorum brevis

5

5

n. peroneus
profundus

abdukce

mm.
interossei
dorsales
m. abductor digiti
minimi
m. abduktor hallucis

3

3

n. tibialis

flexe

Tab. č. 17: Výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy na DKK
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003)
Kloub

PDK

LDK

Interphalangeální klouby
dorzoplantární posun
laterolaterální posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Metatarzophalangeální kl. prstců
dorzoplantární posun
laterolaterální posun
rotace

pruží
pruží
pruží

pruží
pruží
pruží

Baze metatarzů I.-V.
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Lisfrancův kolub
dorzální posun
plantární posun
rotace směrem tibiálním
rotace směrem fibulárním

pruží
pruží
pruží
pruží

pruží
pruží
pruží
pruží

Os Cuboideum
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Os naviculare
dorzální posun
plantární posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Os calcaneus
mediální posun
laterální posun
rotace tibiálně
rotace fibulárně
plantárně

pruží
pruží
pruží
pruží
pruží

pruží
pruží
pruží
pruží
pruží

Talocrurální kloub
dorzální posun

pruží

funkční blokáda

Patella
laterolaterální posun
kraniokaudální

pruží
pruží

pruží
pruží

Hlavička fibuly
ventrální posun
dorzální posun

pruží
pruží

pruží
pruží

Tab. č. 18: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - výstupní vyšetření
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (2004)
extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně přestavba na svalový sled – ischiokrurální svaly
– mm. gluteii – kontralaterální paravertebrální svaly v LS oblasti – homolaterální
paravertebrální svaly v LS oblasti – současně homolaterální i kontralaterální
paravertebrální svaly v Th-L oblasti
abdukce v kyčelním kloubu: přestavba na tensorový mechanismus již není přítomna,
první se zapojuje m. gluteus medius et minimus, dále ve fyziologickém sledu.
flexe trupu: s aktivací m. illiopsoas
Palpační vyšetření
Aspekčně i palpačně výrazné zmenšení otoku.
vyšetření hyperalgických zón na kůži dle Lewita (2003)
Posunlivost kůže na nártu a laterálním malleolu fyziologická. Posunlivost kůže
v oblasti pravého hlezna fyziologická. Na plantě a bérci posunlivost kůže fyziologická
bilaterálně.
vyšetření posunlivosti fascií dle Lewita (2003)
Posunlivost fascií v oblasti hlezenního kloubu je fyziologická. Na distální části
levého bérce z dorzální i plantární strany nebyla zjištěna bariéra v žádném směru.
V proximální části levého bérce není omezena posunlivost žádným směrem. Pravá DK
bez patologické bariéry při vyšetřování posunlivosti fascií.
vyšetření svalového tonu dle Lewita (2003)
 L m. quadrceps femoris - m. vastus medialis a m. vastus lateralis normotonie,
m. rectus femoris normotonie
 L m. triceps surae – m. soleus normotonie, mm. gastrocnemii normotonie


m. illiopsoas bilaterálně – stále přetrvává mírný hypertonus

 m. tensor fasciae latae - stále přetrvává mírný hypertonus
 L m. piriformis - normotonie
 m. obliqus externus et internus – bilaterálně mírně hypotonický
 plantární aponeuróza – normotonus bilaterálně

61

vyšetření jizev dle Lewita (2003)
Pacientka má na L bérci 3 jizvy. Dvě (laterální je 2cm dlouhá, mediální - v oblasti
kolenního kloubu je 4cm dlouhá) v proximální části, jednu v distální části (1,5cm dlouhá)
bérce. Jizvy dobře zhojené.
Všechny jizvy jsou dobře posunlivé všemi směry.
Neurologické vyšetření
Povrchové čití na DK:
Vyšetření bylo provedeno dotykem v příslušných oblastech areae nerviae
jednotlivých kořenů. Cílem vyšetření bylo vyloučit porušení periferních nervů LDK
k němuž mohlo při operaci dojít.
V dermatomech L4 – S1 nezměněno bilaterálně.
Polohocit na DK: Vyšetřováno v IP I. kloubu druhého prstce a také v IP kloubu palce
nohy. Bez patologického nálezu.
Pohybocit na DK: Vyšetřováno v IP I. kloubu druhého prstce a také v IP kloubu palce
nohy. Bez patologického nálezu.
Vyšetření šlachookosticových reflexů:
Pacientka vyšetřena v leže na zádech, k vyšetření použito neurologické kladívko.
Šlachookosticový reflex

Hodnocení L/P

patellární L2-L4

3/3

medioplantární S2

3/3

Achillovy šlachy S2

3/3

Tab. č. 19: Vyšetření šlachookosticových reflexů - výstupní vyšetření

Škála hodnocení: 0 areflexie
1 hyporeflexie
2 snížený reflex
3 normoreflexie
4 hyperreflexie
5 polykinetický reflex
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Závěr vyšetření
Při stoji je patrná úzká stojná báze, valgózní postavení kotníků a kolen, kyčelní
klouby ve vnitřní rotaci. Stoj na PDK je stabilní. Při stoji na PDK se zavřenýma očima je
patrná hra šlach dlouhých extenzorů prstců. Stoj se zavřenýma očima stabilní.
Trendelenburg – Duchenne (stoj na PDK) je bez poklesu pánve. Stoj na dvou vahách se
zatížením 15kg na LDK a 55kg na PDK.
Chůze je dvoudobá pacientka používá při chůzi 2 FH. Odval plosky je
fyziologický. Chůzi do schodů zvládá pacientka bez problému.
Na LDK v oblasti kotníku a bérce je přítomný mírný otok, rozdíl v této oblasti při
antropometrickém měření je maximálně 2 cm.
Rozsah pohybu v L kotníku bez omezení všemi směry. Svalová síla svalů na DKK
není snížena.
Posunlivost kůže i fascíí v oblasti L bérce a hlezna fyziologická.
Na LDK přítomna funkční blokáda v talocrurálním kloubu dorzálním směrem.
Neurologiké vyšetření bez patologického nálezu.

3.7 Zhodnocení efektu terapie
Pacientka byla hospitalizována v Rehabilitační nemocnici Beroun na 12 dní. Na
základě vstupního kineziologického rozboru byly stanoveny cíle terapie. Pacientka byla
hospitalizována v Rehabilitační nemocnici Beroun na 12 dní po osteosyntéze L tibie.
Mezi nejdůležitější cíle terapie patřilo obnovení rozsahu pohybu v L hlezenním kloubu,
zvýšení svalové síly svalů v oblasti L hlezna, zlepšení posunlivosti fascíí v oblasti L
hlezna. Také nácvik správného zatížení operované DK, nácvik stereotypu chůze a
zlepšení odvalu plosky chodidla při chůzi.
Stoj a chůze
Nácvikem stoje se zlepšilo rozložení zatížení váhy mezi DKK. Byl zlepšen
pohybový stereotyp chůze, zlepšil se odval chodidla při chůzi a aktivita krátkých svalů
nohy.
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Obvody
Aplikací technik měkkých tkání se podařilo zredukovat otok L hlezna a bérce na
minimum (rozdíl maximálně 2 cm).
Obvody DKK

Před terapií P/L

Po terapii P/L

obvod stehna 10 cm nad
patellou

44/44

44/44

obvod stehna 15 cm nad
patellou

48/48

48/48

přes patellu

38/41

38/39

přes tuberositas tib.

34/35

33/34

lýtko

35/37

35/36

přes malleoly

31/33

31/32

přes nárt a patu

34,5/35

34,5/35

hlavice metatarzů

22/22,5

22/22

Tab. č. 20: Porovnání antropometrického vstupního a výstupního vyšetření (cm)

Svalová síla
Svalová síla byla zvýšena na LDK pomocí analytického cvičení i cvičení na
neurofyziologckém podkladě. Funkční stabilita se výrazně zlepšila technikou
senzomotorické stimulace.
Kloub

Pohyb

Před terapií P/L

Po terapii P/L

kolenní

flexe

5/4

5/5

extenze

5/5

5/5

plantární flexe

5/4

5/5

supinace s dorsální
flexí

5/OP

5/5

supinace
v plantární flexi

5/4

5/5

plantární pronace

5/OP

5/5

flexe

5/4

5/5

extenze

5/4

5/5

abdukce

pohyb nesvede

3/3

hlezenní

prstce

Tab. č. 21: Porovnání vstupního a výstupního vyšetření svalové síly dle Jandy
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Joint play
Metodou mobilizačních technik dle Lewita byly odstraněné přítomné patologické
bariéry v kloubech. Funkční blokáda přetrvává v talokrurálním skloubení ve směru
dorzálním.
Rozsah pohybu
Pomocí zlepšení posunlivosti měkkých tkání, mobilizací kloubních spojení a
pasivních i aktivních analytických cviků i cvičení na neurofyziologickém podkladě se
zlepšil rozsah kloubní pohyblivosti.
Kloub

Rovina

hlezenní
před terapií
hlezenní po
terapii

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

L

P

L

P

S

5 - 0 - 35

15 - 0 – 45

10 - 0 - 45

20 - 0 – 45

inverze/
everze

15 - 0 - 25

15 - 0 – 30

20 - 0 - 30

20 - 0 – 30

S

15 - 0 - 45

15 - 0 – 45

20 - 0 - 45

20 - 0 - 45

inverze/
everze

15 - 0 - 30

15 - 0 – 30

20 - 0 - 30

15 - 0 – 30

Tab. č. 22: Porovnání vstupního a výstupního goniometrického vyšetření v hlezenním kloubu (°)
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4 ZÁVĚR
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické
péče o pacienta s diagnózou stav po osteosyntéze tibie, která byla zpracována během
klinické praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun. To mi umožnilo v praxi aplikovat
teoretické i praktické znalosti nabyté v průběhu bakalářského studia fyzioterapie.
Teoretická část byla zaměřena na zpracování podkladů pro praktickou část a pochopení
problematiky diagnostiky a rehabilitace zlomen distálního bérce.
Terapie s pacientkou, jejíž kazuistika je součástí speciální části, měla pozitivní
výsledky v objektivních měřeních i v subjektivním hodnocení pacientky. Aktivní přístup
pacientky k terapii měl rozhodně pozitivní vliv na efekt terapie a na zlepšení celkového
stavu pacientky. Proto bych jí ráda závěrem poděkovala za její snahu v průběhu terapií,
za ochotu a trpělivost při měření a vyšetřování i za její zvídavý přístup a dotazy.
Na základě výše uvedeného lze říci, že cíle práce byly splněny.
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise

Příloha č. 2: Informovaný souhlas pacienta
Vážená paní, vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními
předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a
průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun, kde Vás
příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.
Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské
práce na UK FTVS, s názvem „Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po
osteosyntéze tibie“.
Cílem této bakalářské práce je přiblížit možnosti fyzioterapeutické péče o pacienty před
a po transplantaci jater a uvést konkrétní kazuistiku.
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data
nebyla zneužita.
Jméno a příjmení řešitele projektu: Marie Procházková

Podpis:........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude
následně informovat řešitele.
Místo, datum …...............
Jméno a příjmení pacienta .............................

Podpis pacienta: ..............................
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Příloha č. 5: Seznam použitých zkratek
AEK – agisticko excentrická kontrakce

n. – nervus

AGR – antigravitační metoda

OP – omezený pohyb

analg. – analgetika

OS – osteosyntéza

art. – articulatio

P – pravá/ý

artt. - articulationes

PDK – pravá dolní končetina

bilat. – bilaterálně

PIR – postizometrická relaxace

C – cervikální

PNF – proprioceptivní neuromuskulární

CNS – centrální nervový systém
DK – dolní končetina

facilitace
RTG – Rentgen

DKK – dolní končetiny

S – sakrální

FH – francouzské hole

SF – sádrová fixace

IM – infarkt myokardu

SIAS – spina illiaca anterior superior

IP – interphalangový

SIPS – spina illiaca posterior superior

kl. – kloub

SMS – senzomotorická stimulace

L – levá/ý

TEN – tromboembolická nemoc

L – lumbální

Th – thorakální

LDK – levá dolní končetina

tib. – tibie

LS – lumbosakrální

TMT – techniky měkkých tkání

LTV – léčební tělesná výchova

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice

m. – musculus
mm. – musculii

