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Abstrakt
Název práce:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře femuru
a tibie
Cíl práce:
Cílem teoretické části práce bylo vyhledání a zpracování teoretických informací
týkajících se výše uvedené diagnózy zahrnující anatomii, diagnostiku zlomenin,
traumatologii a léčebné metody. Cílem praktické části práce bylo zpracování kazuistiky
pacienta s výše uvedenou diagnózou včetně návrhu terapie a uvedením návrhu terapie
do praxe a následným zhodnocením efektivity terapie u tohoto konkrétního pacienta.
Metody:
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které
jsou obsaženy teoretické poznatky související s výše uvedenou diagnózou, které se týkají
anatomie, traumatologie a diagnostických a léčebných možností.
Druhá část je část praktická, která byla zpracována na základě odborné praxe
v Rehabilitační nemocnici Beroun v období od 14.1. do 8.2. 2019. Zabývá se kazuistikou
fyzioterapeutické péče o pacienta s frakturou femuru a tibie obsahující vstupní
kineziologický rozbor, terapeutický plán, provedené terapie, výstupní kineziologický
rozbor a zhodnocení efektu terapie.
Výsledek:
Stav pacienta se po absolvování rehabilitačního programu výrazně nezlepšil.
Stěžejní problém, kterým byl velmi snížený rozsah pohybu v kolenním kloubu zraněné
končetiny, postihlo zlepšení, ovšem nedostatečné.
Závěr:
Pro pacienta měla rehabilitace přínos zejména v podobě zásoby cviků
pro autoterapii. Pacientův fyzický stav se bohužel výrazně nezlepšil, kdy důvodem mohl
být i jeho psychický stav.
Klíčová slova:
fraktura, femur, tibie, fyzioterapie, úraz

Abstract
Title:
A case study focusing on the physiotherapeutic treatement of a patient with femur
and tibia fractures
Objectives:
The goal of the theoretical section is to examine and summarize academic
information related to the fracture of femur and tibia including anatomy, fracture
diagnosis, traumatology and treatment options. The goal of the practical section is to
analyze a case study of a patient suffering from the aforementioned injuries.
Methods:
The theoretical part is composed of existing academic knowledge related to the
diagnosis which includes anatomy, traumatology, diagnostics and treatment possibilities.
The practical part was compiled on the basis of work experience in the
Rehabilitation Hospital od Beroun between 14th January and 8th February. It is a case
study of physiotherapeutic treatment of a patient with femur and tibia fractures, a
summary of the treatment as well as an evaluation of the therapy‘s outcome.
Results:
The condition of the patient after his rehabilitation programme showed no
significant improvement. Reduced range of movement in his knee, which was the main
problem improved, but insufficiently.
Conclusion:
The excercise routine was the key factor in the rehabilitation of the patient. The
condition of the patient didn’t get significantly better and it is possible that his mental
state contributed to the lack of improvement.
Keywords:
fracture, femur, tibia, physiotherapy, injury
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Seznam zkratek:
ABD – abdukce
ADD – addukce
CT – computer tomography (výpočetní tomografie)
DK – dolní končetina
DKK – dolní končetiny
EXT – extenze
F – frontální rovina
FLX – flexe
Hz – Hertz
kyč. – kyčelní
La – levá aktivně
LCL – ligamentum collaterale laterale
LCM – ligamentum collaterale mediale
LDK – levá dolní končetina
m. – musculus
MR – magnetická rezonance
n. – nervus
Pa – pravá aktivně
PDK – pravá dolní končetina
PIR – postizometrická relaxace
PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Pp – pravá pasivně
R – rotační rovina
RHB – rehabilitace
RTG – rentgenový snímek
S – sagitální rovina

St.p – status post
T – transversální rovina
TMT – techniky měkkých tkání
TrPs – trigger points (spoušťové body)
VR – vnitřní rotace
ZR – zevní rotace

1 ÚVOD
Téma mé bakalářské práce týká pacienta s diagnózou fraktury femuru a tibie
s následnou osteosyntézou a obsahuje i teoretické poznatky týkající se této diagnózy.
Práce je tedy rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou.
Část teoretická je věnována teoretickým poznatkům z oblasti anatomie,
traumatologie a rehabilitace týkajících se diagnózy fraktury femuru a tibie.
Část praktická je zpracována na základě mé odborné praxe v Rehabilitační
nemocnici Beroun v období od 14.1. do 8.2. 2019. Obsahuje vstupní kineziologický
rozbor vybraného pacienta s diagnózou fraktura femuru a tibie. Dále je v této části
zpracován návrh terapie, terapeutické jednotky absolvované pacientem a výstupní
kineziologický rozbor spolu se zhodnocením efektu terapie.
Toto téma, potažmo pacienta s výše uvedenou diagnózou, jsem zvolila z toho
důvodu, že s frakturami s následnými osteosyntézami jsme se v průběhu studia a v rámci
praxí setkávali zřídkakdy.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Anatomie
2.1.1 Kosti volné dolní končetiny
Femur je nejdelší kostí lidského těla. Je z větší části nehmatná, protože je krytá
svalovou vrstvou ve většině svého rozsahu. Rozlišují se čtyři hlavní části této nejsilnější
kosti: hlavice kosti stehenní (caput femoris), krček kosti stehenní (collum femoris), který
připojuje hlavici k tělu kosti stehenní (corpus femoris), kondyly kosti stehenní (condyli
femoris), což jsou rozšířené kloubní hrboly pro spojení s tibií. (Čihák 2009, Hudák 2013)
Patella patřící mezi sesamské kosti je uchycena v úponové šlaše čtyřhlavého
svalu stehenního přední plochou (facies anterior). Kloubní plocha na zadní straně (facies
articularis) přiléhá mezi kondyly femuru, kde je na povrchu silná chrupavka. Dále
se rozlišuje proximální širší okraj (basis patellae) a distální zašpičatělá část (apex
patellae). (Čihák 2009)
Tibia je jedna ze dvou kostí bérce. Rozlišujeme na ní tři hlavní úseky:
proximální část je tvořená kloubním hrbolem na vnitřní straně (condylus medialis)
a na zevní straně (condylus lateralis), silné trojboké tělo kosti holenní (corpus tibiae)
a distální část jejíž součástí je vnitřní kotník (malleolus medialis). (Čihák 2009)
Fibula je druhou kostí bérce. Rozlišujeme na ní čtyři hlavní části: hlavice (caput
fibulae) na proximální straně, krček (collum fibulae) jakožto zeštíhlení pod krčkem, které
přechází do těla (corpus fibulae) a zevní kotník (malloeolus lateralis), který se rozšiřuje
na distálním konci kosti. (Čihák 2009)

2.1.2 Kolenní kloub
Je složený bikondylární kloub a je nejsložitějším kloubem v lidském těle. Stýkají
se v něm 3 kosti a 2 menisky a je zpevňován 12 mimokloubními i nitrokloubními vazy
a obsahuje také tíhové váčky. Vyžaduje vyváženou kombinaci svalů a vazů k efektivnímu
pohybu a udržení stability v různých podmínkách. (Hudák 2013, Kaplan 1962)
Femoropatellární kloub se skládá z patelly, která představuje jamku a přiléhá
na přední kloubní plochu distální části kosti stehenní, která představuje hlavici.
Geometrie kloubních ploch femuru přispívá ke stabilitě kolene (Hudák 2013, Gross 2005)
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Hlavní biomechanická funkce patelly je zvýšení efektivity páky m. quadriceps
při extenzi kolene či při bránění vykonání flexe v koleni. (Hungerfort 1979)
Femorotibiální kloub se skládá z kondylů kosti stehenní, které představují
hlavici a z kondylů kosti holenní, které představují jamku kloubu. Celý femorotibiální
kloub je kombinací válcového a kladkového kloubu. (Hudák 2013)
Zesilující vazivový aparát
Vazy kloubního pouzdra zesilují kloubní pouzdro z laterální a mediální strany,
tudíž jsou zodpovědné za stabilitu kolene v transversální rovině při extenzi.
o Šlacha m. quadriceps femoris, která se upíná na patellu
a ligamentum patellae, což je pokračování šlachy m. quadriceps
femoris, která se upíná na tibii.
o Retinaculum patellae mediale et laterale, což jsou pruhy
od m. quadriceps femoris k tibii po obou stranách.
o Ligamentum collaterale mediale (LCM) začíná na mediální straně
mediálního kondylu femuru a končí na tibii.
o Ligamentum colaterale laterale (LCL) začíná na vnějším povrchu
laterálního kondylu femuru a končí na hlavičce fibuly. V celé své
délce probíhá vně kloubního pouzdra.
o Ligamentum popliteum obliquum je vaz odbočující z úponu
m. semimembranosus a probíhá šikmo zdola mediální strany kolene
zevně nahoru.
o Ligamentum popliteum arcuatum je vaz vyskytující se vzadu
laterálně a upíná se na hlavičku fibuly. (Čihák 2009)
Nitrokloubní vazy
o

Ligamentum cruciatum anterius začíná na vnitřní ploše
laterálního kondylu femuru a končí mezi kondyly tibie vpředu,
napíná se během extenze a kontroluje hyperextenzi.

o

Ligamentum cruciatum posterius začíná na zevní ploše vnitřního
kondylu femuru a končí mezi kondyly tibie vzadu, napíná se během
flexe.
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o

Ligamentum transversum genus vpředu propojuje menisky
příčně.

o

Ligamentum meniscofemorale posterius et anterius fixují zadní
cíp laterálního menisku, pokračují z něj po přední a zadní straně
ligamentum cruciatum posterius. (Čihák 2009, Kapandji 1987)

Menisky jsou vazivové chrupavky na kondylech tibie a liší se tvarem a velikostí.
Mají snížené krevní zásobení. Na zevním obvodu jsou vyšší a směrem k vnitřnímu
obvodu se ztenčují. Oba se upínají na area intercondylaris anterior et posterior. Mají
důležité biomechanické funkce jako je rozložení zátěže, tlumení nárazu, stabilita či
propriocepce. (Fox 2015, Hudák 2015)
•

Meniscus medialis má oválný tvar „C“, menší pohyblivost
a m. semimembranosus brání uskřinutí tahem za zadní cíp.

•

Meniscus lateralis má kruhový tvar „O“, větší pohyblivost
a m. popliteus brání uskřinutí tahem za zadní cíp. (Hudák 2013)

Pohyby probíhají v sagitální rovině a okolo příčné osy.
•

Flexe má fyziologická rozsah pohybu 125° - 160°.

•

Extenze má fyziologický rozsah pohybu 0°- 10°. (Janda 1993)

•

Dále je v koleni přítomna i rotační složka, ale pouze v kombinaci s flexí
kolene. Při 90° flexi je rozsah rotačního pohybu 6°- 24° a při plné flexi
v koleni je rozsah 4°- 21°. (Brantigan 1941)

2.1.3 Svaly
Dolní končetina má hlavní funkci statickou a lokomoční a je inervovaná ze dvou
mohutných svazků plexus lumbalis a plexus sacralis. Svaly dolní končetiny tvoří čtyři
skupiny svalů. Svaly kyčelního kloubu, svaly stehna, svaly bérce a svaly nohy. Svaly
stehna můžeme rozdělit na ventrální, mediální a dorsální. Svaly bérce na svaly přední
skupiny, svaly laterální skupiny a svaly zadní skupiny. (Janda 2004, Čihák 2009)
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Svaly stehna
•

Ventrální skupina
o M. sartorius
§ Funkce: zevně rotuje dolní končetinu, pomáhá flexi v kyčelním
a kolenním kloubu
§ Inervace: n. femoralis
o M. quadriceps femoris
§ Funkce: provádí extenzi kolenního kloubu, m. rectus femoris
pomáhá flexi kyčelního kloubu
§ Inervace: n. femoralis

•

Mediální skupina
o M. pectineus
§ Funkce: provádí addukci v kyčelním kloubu, pomáhá zevní rotaci
a flexi kyčelního kloubu
§ Inervace: n. obturatorius
o M. adductor longus
§ Funkce: provádí addukci v kyčelním kloubu, pomáhá zevní rotaci
a flexi kyčelního kloubu
§ Inervace: n. obturatorius
o M. gracilis
§ Funkce: provádí addukci v kyčelním kloubu, pomáhá při flexi
kolene a při flektovaném koleni vnitřně rotuje bérec.
§ Inervace: n. obturatorius
o M. adductor brevis
§ Funkce: provádí addukci v kyčelním kloubu, pomáhá zevní rotaci
a flexi kyčelního kloubu
§ Inervace: n. obturatorius

14

o M. adductor magnus
§ Funkce: provádí addukci v kyčelním kloubu, pomáhá extenzi
v kyčelním kloubu
§ Inervace: n. obturatorius, n. ischiadicus
o M. obturatorius externus
§ Funkce: zevní rotace kyčelního kloubu, pomáhá addukci kyčelního
kloubu
§ Inervace: n. obturatorius
•

Dorsální skupina
o M. biceps femoris
§ Funkce: provádí flexi kolenního kloubu, při flektovaném koleni
zevní rotaci bérce
§ Inervace: n. ischiadicus
o M. semitendinosus
§ Funkce: provádí flexi kolenního kloubu, při flektovaném koleni
vnitřně rotuje bérec, pomáhá addukci a extenzi kyčelního kloubu
§ Inervace: n. ischiadicus
o M. semimembranosus
§ Funkce: provádí flexi kolenního kloubu, při flektovaném koleni
vnitřně rotuje bérec
§ Inervace: n. ischiadicus

Svaly bérce:
•

Přední skupina
o M. tibialis anterior
§ Funkce: provádí dorsální flexi nohy a její supinaci
§ Inervace: n. fibularis profundus
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o M. extensor digitorum longus
§ Funkce: provádí dorsální flexi nohy a prstů
§ Inervace: n. fibularis profundus
o M. extensor hallucis longus
§ Funkce: provádí extenzi palce
§ Inervace: n. fibularis profundus
•

Laterální skupina
o M. fibularis longus
§ Funkce: provádí pronaci nohy, pomáhá při abdukci a plantární
flexi nohy
§ Inervace: n. fibularis superficialis
o M. fibularis brevis
§ Funkce: provádí pronaci nohy, pomáhá pro abdukci a plantární
flexi nohy
§ Inervace: n. fibularis superficialis

•

Zadní skupina
o M. triceps surae
§ Funkce: provádí plantární flexi nohy, m. gastrocnemius pomáhá
při flexi kolene
§ Inervace: n. tibialis
o M. popliteus
§ Funkce: provádí flexi kolenního kloubu, při flektovaném koleni
vnitřně rotuje bérec
§ Inervace: n. tibialis
o M. tibialis posterior
§ Funkce: provádí plantární flexi a supinaci nohy
§ Inervace: n. tibialis

16

o M. flexor digitorum longus
§ Funkce: provádí flexi nohy a prstů
§ Inervace: n. tibialis
o M. flexor hallucis longus
§ Funkce: provádí flexi palce, pomáhá při plantární flexi nohy
§ Inervace: n. tibialis (Čihák 2009)

2.2 Traumatologie
2.2.1 Diagnostika
V rámci anamnézy se snažíme zjistit mechanismus úrazu, ze kterého můžeme
odvodit možný typ zlomeniny případně i možná skrytá poranění měkkých tkání. Mezi
klinické příznaky zlomeniny se řadí palpační bolestivost, otok, hematom, krepitus
způsobený posunem úlomků kostí proti sobě, patologická pohyblivost, porucha funkce
kloubů a u dislokovaných zlomenin defigurace případně zkrat. (Koudela 2002)

2.2.1.1 Zobrazovací metody
Mezi vyšetřovacími metodami pohybového systému, zejména skeletu, zaujímá
první místo radiodiagnostika. RTG snímek zobrazuje strukturální změny jen sumačně
a s určitou prodlevou od začátku změn v mikrostruktuře. Radiodiagnostické zobrazovací
metody častěji uplatňují výpočetní tomografii a magnetickou rezonanci než dříve často
používanou rentgenovou artrografii a klasickou tomografii. (Dungl 2014)
Rentgenové vyšetření (RTG)
„Rentgenová diagnostika je založena na principu různě diferencované absorpce
svazku ionizujícího záření při jeho prostupu snímkovaným objektem.“ RTG obraz je
záznamem obsahujícím různé odstíny šedi, kdy nejsvětlejší místa představují tkáně
s vysokým atomovým číslem (kosti, kovové předměty, vysoce hutné orgány) a nejtmavší
místa představují oblasti málo absorbující RTG záření (žaludeční bublina, plíce, střevní
plyn a další). (Dungl 2014)
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Výpočetní tomografie (CT – computer tomography)
CT je rentgenová digitální modalita, zobrazující části těla v tenkých vrstvách,
širokých 1-10 mm které jsou většinou příčné na podélnou osu končetiny nebo oblasti.
Díky digitálnímu zpracování a rekonstrukcím dává možnost k vytvoření trojrozměrných
obrazů. Zobrazení je černobílé s různými stupni šedi odpovídající denzitě. Dále je
možnost zvýšení diagnostické vytíženosti vyšetření pomocí intravenozní aplikace
kontrastních látek. Tato technika odliší tkáně dobře se sytící kontrastní látkou od tkání
málo nebo vůbec se sytících. (Dungl 2014)
Magnetická rezonance (MR)
Tato diagnostická metoda je založena na principu změn magnetických momentů
atomových jader, protonů, v silném statickém magnetickém poli po aplikování
radiofrekvenčních pulzů. Signál se získává po tzv. sekvencích (série různých
radiofrekvenčních pulzů). Zhotovuje se více různých typů sekvencí z důvodu rozdílné
intenzity signálu jednoho a toho samého místa při různých typech sekvencí. V rámci
popisu obrazu se používají termíny relativní ve vztahu k normální tkáni. Pro světlá místa
používá termín hypersignální, pro stejnou intenzitu signálu jako normální tkáň
izosignální, pro tmavá místa hyposignální a pro černá asignální. (Dungl 2014)

2.2.2 Mechanismus hojení zlomenin
Hojení zlomenin je pozoruhodné tím, že se nehojí jizvou, ale končí úplnou
rekonstrukcí poraněné tkáně do téměř identického původního stavu. Správné hojení
zlomenin vyžaduje adekvátní reakci organismu na zlomeninu, v místě zlomeniny
pluripotentní žijící buňky. Z toho důvodu je základní předpoklad zachované cévní
zásobení. Jsou dva typy hojení zlomenin – nepřímé a přímé. (Koudela 2002, McKibbin
1978)
Nepřímé (spontánní) hojení zlomenin
Toto hojení má několik stupňů probíhajících endostálně a periostálně:
1. Stádium hematomu – kolem zlomeniny vznikne postupně cévami prorostlý
hematom a tvoří tím cévnatou a křehkou tkáň, která se označuje jako
granulační callus (svalek).
2. Stádium fibrózního svalku – fibroblasty zpevňují svalek, ze kterého
se postupně stává svalek vazivový.
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3. Stádium chrupavčitého svalku – v tomto stádiu do vazivového svalku
pronikají chondroblasty a vazivový svalek se vyplňuje chrupavkou, mezitím
dochází k průniku osteogenních buněk.
4. Stádium kostního svalku – je tvořen nepravidelnou pletivovou kostí a již tvoří
pevnou fixaci úlomků kosti.
5. Stádium remodelace – závěrečné a nejdelší stadium hojení zlomeniny
(v řádech měsíců až let), při kterém dochází k resorpci přebytečného
endostálního a periostálního svalku, k tvorbě dřeňové dutiny a korekci
případných úchylek. (Koudela 2002)
Přímé (kontaktní) hojení zlomenin
Toto hojení provází stabilní kompresivní osteosyntézy, kdy nevznikají typická
stádia svalku. Dochází k prorůstání cév osteony, které v podélné ose vytváří přemostění
linie lomu. (Koudela 2002)

2.2.3 Klasifikace zlomenin
Zlomenina je porušení kontinuity kosti vznikající přímým či nepřímým
mechanismem. Ke zlomenině může dojít náhle, nebo opakovaným přetížením
(únavová zlomenina). Dále ke zlomenině může dojít v rámci probíhajícího jiného
onemocnění (např. metastáza nádoru) a označuje se jako zlomenina patologická.
(Valenta 2007)
Zlomeniny jsou buďto otevřené, kdy je poraněna měkká tkáň a kožní kryt, nebo
zavřené, kdy jsou okolní struktury neporušené. I jednoduše vypadající zlomeninu může
doprovázet rozsáhlé poškození měkkých tkání. V případě zavřené zlomeniny
se nemusíme obávat infekce zvenčí. V případě otevřené zlomeniny je nejenom riziko
infekce, ale i ztráty krve. (McRae 2008, Tscherne 1984)
Pokud je kontinuita kosti přerušená kompletně, jedná se o úplnou zlomeninu.
V případě, že linie lomu neprochází celým obvodem kosti, jedná se o zlomeninu
neúplnou. Zlomeniny jsou dále děleny dle linie lomu na příčné, šikmé, spirální,
kompresivní, avulzní a tříštivé. Dislokace je vychýlení úlomků do určitého směru a dle
tohoto směru dislokace dělíme na posun do strany, do úhlu, s rotací, se zkratem a jejich
kombinace. Zlomeniny se dále dělí dle lokalizace na epifyzární, metafyzární,
diafyzární a poranění axiálního skeletu. (Valenta 2007)
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Lokalizace na skeletu se určuje číselně od 1 do 9, kdy je humerus 1, radius/ulna
2, femur 3, tibia/fibula 4, páteř 5, pelvis 6, kosti ruky 7, kosti nohy 8 a ostatní zbylé kosti
9. Každá kost je dále rozdělena na proximální část, která se označuje 1, diafýzu, která se
označuje 2 a distální část, která se označuje 3. Typ zlomeniny se definuje písmenem A
až C, kdy A je jednoduchá, B je s mezifragmentem a C je multifragmentální (Müller
1990, Kolář 2009)
V případě dětského skeletu se mohou vyskytnout poranění odlišná, zejména
z důvodu přítomnosti růstové chrupavky a silného periostu. U dětí se může vyskytnout
zlomenina vrbového proutku (subperiostální zlomenina) a dále epifyzární poranění.
(Valenta 2007)

2.2.4 Léčba zlomenin
Obecně se dá léčba zlomenin shrnout do 3 základních faktorů, kterými jsou
repozice, imobilizace (stabilizace) a rehabilitace.
Konzervativní léčba zlomenin je indikována u nekomplikovaných zlomenin
s dobrou prognózou nebo dle celkového stavu pacienta, kdy se může očekávat zhoršení
jeho stavu po operačním výkonu.
V rámci konzervativní repozice se provádí zavřená manipulace či mechanická
trakce s manipulací nebo i bez ní. Manipulace se vykonává častěji v místní anestezii než
celkové a působí se tahovými a tlakovými silami proti silám primárního mechanizmu
úrazu. V případě užití trakční léčby se působí tahem a protitahem na končetinu proti
dislokačním silám. Trakční léčba se převážně využívá jako repoziční a analgetický
prostředek před plánovanou operací.
Imobilizace se provádí z důvodu udržení úlomků ve správném postavení a jako
prevence redislokace a mikropohybů. V rámci konzervativní léčby se využívá
imobilizace:
•

sádrovou fixací

•

ortézou (nejčastěji pro oblast kolenního kloubu)

•

měkkou bandáží (např. Desaulutův obvaz pro ramenní pletenec)

•

kontinuální trakcí (závaží připevněno přes kladku ke Kirschnerovu drátu,
který je vedený přes kost pod místem fraktury)

•

speciálními materiály nahrazující sádrovou fixaci (softcast)
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Operační léčba zlomenin umožňuje výrazně více stabilizovat úlomky než léčba
konzervativní a tím je možná, a dokonce vhodná, okamžitá rehabilitace přilehlých
kloubů. Také tak často nedochází ke snížení kloubního rozsahu jako při konzervativní
léčbě.
Indikacemi jsou otevřené zlomeniny, nitrokloubní zlomeniny, nestabilní
zlomeniny a další. Obecně se v dětském věku využívá více konzervativní léčba než
u dospělých.
Mezi metody operační léčby spadá:
•

otevřená repozice bez použití implantátu – využití zejména u dětí
v případě, že konzervativní repozice není možná a poté se fixuje stejně
jako u konzervativní repozice

•

vnitřní fixace – fixace kovovým materiálem uloženým v těle

•

zevní fixace – fixace kovovým materiálem uloženým mimo tělo

Při vnitřní fixaci se stabilizuje zlomenina nejčastěji kovem, tzv. osteosyntéza.
Využívají se různé typy implantátů, jako jsou šrouby, dráty, dlaha, nitrodřeňový hřeb,
vnitřní fixátor (pro stabilizaci úrazů páteře).
Zevní fixace se využívá v případech, kdy z různých důvodu nelze použít vnitřní
fixace. Důvodem mohou být rozsáhlé otevřené zlomeniny, infikované paklouby,
osteomyelitidy, či z ortopedických indikací při prodlužování končetin, u některých typů
artrodez, korekčních osteotomií a dalších. Zevní fixátor je složený ze šroubů vedených
kostí miniincezí a zevně jsou spojeny tyčemi. Ve frontální rovině se označuje jako rámová
a v sagitální rovině jako svorka. (Koudela 2002)

2.2.5 Komplikace léčby zlomenin
Infekce může být následkem otevřené zlomeniny, nebo operačního výkonu,
případně může vzniknout hematogenně (méně časté). Akutní infekci je možné řešit
agresivní operační léčbou a léčbou antibiotickou. Často přejde do chronického stavu,
jehož následkem je infikovaný pakloub, s přerušovanými záchvaty vzplanutí infektu,
tvorbou sekvestrů, případně afunkční končetina. Infekci po zlomenině nejčastěji vyvolává
Staphyllococcus aureus. Při otevřené zlomenině je nutná prevence antigangrenózním
sérem a protitetanickým globulinem z důvodu možné infekce anaerobními mikroby typu
Clostridií. Tato infekce ohrožuje nejen končetinu, ale i život pacienta. (Koudela 2002)
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Opožděné hojení se označuje v případě, kdy doba hojení neodpovídá době
obecně platné pro konkrétní zlomeninu a zároveň není delší než dvojnásobek doby nutné
ke zhojení. Tato komplikace se řeší prolongovanou imobilizací, případně operativním
výkonem. V některých případech se využívá přemosťující spongioplastika. (Koudela
2002)
Zhojení v nesprávném postavení nastává kvůli nevhodně zvoleným kontrolám,
kdy doje k redislokaci nebo jako důsledek špatné repozice. Tato komplikace se řeší
osteotomií a osteosyntézou ve správném postavení. (Koudela 2002)
Avaskulární (aseptická) nekróza vzniká následkem poranění cévního zásobení
kosti při zlomenině, ale může k němu dojít i během operačního výkonu. V rámci
zlomeniny je aseptická nekróza typická pro hlavici femuru, talus a os scaphoideum.
(Koudela 2002)
Zástava růstu kosti je způsobena poraněním růstové chrupavky, kdy u dětí může
dojít ke kompletní zástavě či částečné zástavě růstu kosti, kdy v určitém místě chrupavky
vznikne kostní můstek, což vede k axiální deformitě kloubu s následnou artrózou.
Při poranění růstové chrupavky také může dojít ke zkrácení kosti. K tomuto může dojít
i u defektních zlomenin nebo zhojených zlomenin ve zkratu. (Koudela 2002)
Přerůst kosti je způsoben zvětšením cévního zásobení nebo biomechanickými
vlivy v době hojení. Na vyšší prokrvení epifyzární chrupavka reaguje zvýšenou
metabolickou aktivitou, což vede ke zrychlení růstu kosti do délky. (Koudela 2002)
Sudeckův (algoneurodystrofický) syndrom je označení skupiny bolestivých
obtíží souvisejících se senzorickými, motorickými, autonomními, kožními a kostními
abnormalitami v končetině. Obvykle se vyskytuje po traumatu končetiny, bez souvislosti
se závažností zranění. (Cossins 2013)
Paraartikulární

osifikace

může

vzniknout

po

užití

hrubého

násilí

při opakovaných repozicích a násilné rehabilitaci. (Koudela 2002)
Pakloub vzniká, pokud nedojde k zahojení zlomeniny. Dělí se na dvě skupiny
a ty se dělí na další podskupiny. První skupina jsou paklouby vitální, které mají dobrá
cévní zásobení, dostatečnou tendenci k hojení, dochází k nim většinou z důvodu
nedostatečné imobilizace a stabilizace původních zlomenin. Druhá skupina jsou
paklouby avitální, které mají velmi nízkou biologickou aktivitu, nedostatečné cévní
zásobení a hojení je velmi obtížné a opakovaně neúspěšné. (Koudela 2002)

22

Artróza nastává kombinací již uvedených komplikací nebo při nitrokloubní
zlomenině. (Koudela 2002)
Compartment syndrom může být způsoben různými příčinami, mezi které patří
i zlomenina. Obecně jde o nepoměr mezi velikostí lože a jeho náplní a dochází
k výraznému krvácení do svalového lože, což zapříčiní útlak cév a nervů, který vede
k ischemickým a neurologickým poruchám. Včasná diagnóza je velmi důležitá
pro prevenci postižení. Bolest může být nespolehlivá indikace a může být nepřítomná
při současném nervovém poškození. Pokud se rozvine motorický deficit, je plné
uzdravení výjimečné. (Koudela 2002, McQueen 1996)
Omezení rozsahu pohybu nastává po každé dlouhodobější fixaci. Dochází
ke změnám a zkrácení přilehlých měkkých tkání a fibrotizaci kloubního pouzdra.
(Koudela 2002)

2.2.6 Zlomeniny diafýzy a distální části femuru
Zlomeniny diafýzy femuru vznikají násilím vysoké energie (např. autonehody).
Řeší se téměř vždy operačně. Výjimka je u dětí do 2 let, kdy stačí náplasťová trakce.
(Valenta 2007)
Nervové a cévní poranění nebývá časté, klinickému obrazu dominuje bolestivost,
defigurace, výrazný hematom, omezená a patologická hybnost končetiny. (Koudela
2002)
Zlomeniny distální části femuru jsou vzácné a vážné a vznikají hrubým násilím.
Představují 0,4 % všech zlomenin a 3 % zlomenin femuru. Dostačující stabilizaci, která
odolá zátěži, je dosaženo pouze operací. (Ehlinger 2013)
U této zlomeniny může dojít k poškozené nervových či cévních struktur a bývá
spojena s poraněním vazů kolenního kloubu. Kromě bolesti, omezené hybnosti
a defigurace distálního konce se vyskytuje i náplň kolenního kloubu. (Koudela 2002)
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2.2.7 Zlomeniny bérce
Zlomeniny bérce se řadí mezi nejčastější dopravní a sportovní úrazy. Mohou
vzniknout přímým i nepřímým mechanismem a z důvodu těsné pozice tibie pod kůží
bývají otevřené. U dospělých se řeší převážně operačně a u dětí naopak konzervativně.
(Valenta 2007)
Zlomeniny

proximální

části

tibie

vznikají

hrubým

násilím

např. při autonehodách. Výrazně poškozují kolenní kloub a způsobují často silné krvácení
do svalů bérce, což může vést ke compartment syndromu (syndrom lože). Tato zlomenina
se řeší převážně operačně. (Valenta 2007)
Zlomeniny distální části bérce se označují jako zlomeniny pilonu. Obvykle jsou
způsobeny hrubým násilím a je závažně poškozena okolní měkká tkáň. Většinou zasahují
intraartikulárně a je nutná operativní léčba. (Topliss 2005, Valenta 2007)

2.3 Fyzioterapie
Již krátce po ošetření pacienta (repozice a stabilizace zlomeniny) lze zahájit
rehabilitaci. V době hojení je cílem rehabilitace tlumení bolesti, snížení otoku a udržení
rozsahu pohyblivosti ve zbylých segmentech končetiny. Rehabilitace se odvíjí od typu
imobilizace končetiny (ortéza či sádrová fixace). (Kolář 2009)

2.3.1 Imobilizovaná zlomenina
Imobilizovanou zlomeninu je možno procvičovat izometrickými kontrakcemi
svalů fixovaného segmentu. U svalů, ve kterých došlo k ochrannému spasmu kvůli
zranění, se snažíme reflexně docílit uvolnění. Dále se snažíme udržet rozsah pohybů
ve volných segmentech cvičením v otevřených kinematických řetězcích. (Kolář 2009)

2.3.2 Zlomenina bez imobilizace
Zlomenina bez imobilizace je ošetřena stabilní osteosyntézou a lze cíleně ovlivnit
rehabilitací přímo postiženou část. Jedná se o péči o jizvu, šetrné uvolnění rozsahu
pohybu v postižených segmentech analyticky či reflexně, odstranění otoku manuální
lymfodrenáží. (Kolář 2009)
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2.3.3 Zhojená zlomenina
Zhojená zlomenina má již povolené postupně plné zatížení končetiny. Po zhojení
se u imobilizovaných zlomenin odstraňuje fixace a následuje intenzivní rehabilitace, jejíž
cílem je uvolnění omezeného pohybu po znehybnění a upravení svalové rovnováhy.
Využívají se techniky měkkých tkání, mobilizace, reflexní terapie, ke cvičení
v otevřených kinematických řetězcích se přidává cvičení v uzavřených kinematických
řetězcích a cvičení se zátěží, např. s therabandem. (Kolář 2009)
Aktivní cvičení vykonává pacient sám podle instruktáží a pod kontrolou
fyzioterapeuta. Cvičení fyzioterapeut dávkuje podle možné zátěže a dle funkčního cíle
(kondice, rovnovážné funkce, rozsah pohybu, svalová síla atp.) volí způsob zátěže. (Kolář
2009)
Manipulační léčba má za cíl obnovit fyziologickou pohyblivost kloubů, včetně
kloubní vůle. Tuto techniku můžeme rozdělit na mobilizační a nárazovou techniku.
Indikací jsou stavy po úrazech ihned po odstranění fixace, chronická kloubní
degenerativní onemocnění a funkční blokády. Kontraindikací jsou čerstvé fraktury,
čerstvá traumata, ankylosa kloubu, kloubní nádorové procesy, akutní kloubní zánět nebo
akutní zhoršení chronického kloubního onemocnění či celkově těžký stav. (Lewit 2003,
Hájková 2014)
Postizometrická relaxace (PIR) má za cíl relaxaci svalu pomocí prvotního
dosažení předpětí ve směru blokády, poté následuje pokyn pacientovi, aby vyvinul
minimální sílu proti našemu tlaku po dobu 10 sekund a poté následuje relaxace pacienta
a provádíme pohyb ve směru blokády do chvíle, kdy ucítíme sebemenší odpor.
Ze získaného postavení postup opakujeme. Metoda se využívá při léčení bolestivých
spoušťových bodů (trigger points, zkr. TrPs) ve svalech či bolestivých bodů na okostici.
Metoda bývá bezbolestná a snadno se jí pacient naučí provádět sám. (Lewit 2003)
Péče o jizvu snižuje šanci na vytvoření aktivní jizvy, v jejíž okolí dochází
ke změnám v prokrvení a ke snížení mobility měkkých tkání mezi kůží a fascií, fascií
a svalem, případně svalem a kostí. V případě, že se jizva stane hypertrofickou, se mohou
využít např. silikon-gelová krytí, tlakové oděvy/krytí, cibulový výtažek a heparinový gel.
(Kolář 2009, Rabello 2014)
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda usnadňující reakci
nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. Facilitační význam
proprioceptivních orgánů je uplatňován zejména za patologických stavů, kdy dojde
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ke zvýšení dráždivosti některých neuronů a je potřeba více vzruchů pro synaptický
impulz. Tato metoda má pohyby uspořádány do tzv. sdružených pohybových vzorců.
Metoda vychází z pohybů běžného života a pohyby jsou vykonávány celými svalovými
komplexy a děje se v několika kloubech a pohybech současně. (Holubářová 2017)
Stretching zvětšuje délku svalů a s tím i rozsah pohybu. Popisován je stretching
dynamický, statický a prekontrakční (např. PNF, PIR). Nejběžnější typ je stretching
statický, kdy je držena specifická pozice s napjatým svalem. Dynamický stretching
využívá opakovaného pohybu končetiny v plném rozsahu pohybu. Prekontrakční
stretching zahrnuje kontrakci protahovaného svalu nebo jeho agonisty před samotným
protažením. (Page 2012)
Kineziotapingem aplikovaným na postiženou oblast se aktivuje reflexní
odpověď organismu k odstranění patologické změny. Dochází ke zvrásnění a elevaci
kůže, což způsobí dekompresi intersticiálního prostoru. Zvýší se prokrvení, zmírní
se otok, sníží se tlak a dráždění nociceptorů a tím se sníží bolest, reguluje se svalový tonus
ve smyslu facilitace, čímž se zkvalitní svalová kontrakce, nebo ve smyslu inhibice, což
redukuje únavu přetížených svalů. (Kobrová 2017)
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2.4 Fyzikální terapie
Magnetoterapie využívá obecné biologické účinky magnetické složky
elektromagnetického pole, které může být statické, střídavé a pulzní. V magnetoterapii
se využívají především pulzní pole. Dále se magnetoterapie dělí na nízkofrekvenční
a vysokofrekvenční.

Nízkofrekvenční

magnetoterapie

má

účinky

vazodiatační,

analgetický, protizánětlivý, antiedematózní, myorelaxační a spasmolytický a urychluje
hojení kostí i měkkých tkání. Indikace pulzní magnetoterapie jsou fraktury a paklouby,
degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu, funkční poruchy pohybového
systému, sterilní a mikrobiální záněty. (Poděbradský 1998)
Polarizované záření má odlišné biologické účinky než nepolarizované, z nichž
nejvýraznější je biostimulační účinek. Zdroj umělého polarizovaného záření je laser
a biolampa (přírodní např. Měsíc). Laser je zařízení, které uvolňuje energii jako paprsek
elektromagnetického záření. Laserový paprsek má vysokou energii díky jeho
vlastnostem, kterými jsou polarizace (vlnění v jedné rovině), monochromatičnost (jedna
vlnová délka), koherence (vlnění v jedné fázi), nondivergence (minimální rozbíhavost
paprsku). Má účinek termický, fotochemický neboli biostimulační, analgetický,
protizánětlivý, neovaskularizace, regenerace, efekt zvýšeného využití glukózy a kyslíku
v tkáních. Indikacemi jsou vředy a dekubity, jizvy a popáleniny, chronické ekzémy
a ostatní dermatitidy, bolestivé funkční i strukturální poruchy pohybového systému,
poúrazové stavy, neuralgie a neuritidy. Biolampa také využívá polarizované světlo,
ale na rozdíl od laseru toto světlo není monochromatické ani koherentní. Účinky jsou
stejně jako u laseru biostimulační. (Zeman 2013)
Bassetovy proudy jsou monofázické, pulzní sinusové proudy o frekvenci 72 Hz
a spadají pod distanční elektroterapii. Zrychluje tvorbu kostní tkáně svým selektivním
působením na citlivost osteoblastů vůči parathormonu. Dále podporuje cévní proliferaci
s celkovým zlepšením vaskularizace zejména ischemizovaných oblastí. Využívá
se při léčbě zlomenin (včetně tříštivých, ihned po fixování), bércových vředů, dekubitů,
osteonekrózy, po implantaci kostních štěpů, po endoprotézách, při léčbě lokální
osteoporózy, ischemické choroby DKK, diabetické makroangiopatie, léze periferních
nervů, algodystrofického syndromu, hojení poúrazových a pooperačních ran a při léčbě
vazoneurózy. (Poděbradský 1998)
Ultrazvuk spadá pod mechanoterapii a pro terapeutické účely se generuje
v aplikační hlavici vysokofrekvenčním proudem, který rozkmitá piezoelektrický krystal
či keramickou destičku. Diagnosticky se ultrazvuk využívá např. při vyšetřování orgánů,
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plodu v děloze nebo cévního řečiště. Kmitání z hlavice se při vyloučení vzduchové vrstvy
mezi povrchem těla a hlavicí přenese na tkáně a podélným vlněním se šíří do hloubky,
kde v celé dráze působení rozkmitá všechny atomy, molekuly, částice a případně celé
buňky. Tím dochází k mikromasáži, k přeměně mechanické energie na tepelnou a tím
k ohřevu hluboko uložených tkání. Tyto efekty mají různé fyziologické účinky, jako je
zlepšení lokální cirkulace, metabolismu, vazodilatace, zvýšení propustnosti kapilár
(urychlení vstřebávání extravazální tekutiny), snížení aktivity sympatiku (zlepšené
prokrvení vede ke svalové relaxaci), zmírnění bolestí z lokální ischémie, přeměna gelu
v sol (urychluje vstřebávání hematomů a otoků), celkově zlepšení regeneračních
schopností tkání. (Poděbradský 1998, Heckman 1994)
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Metodika práce
Tuto bakalářskou práci jsem zpracovala na základě bakalářské praxe v
Rehabilitační nemocnici Beroun v období od 14.1.2019 do 8.2.2019 pod vedením
supervizora Mgr. Lady Kvapilové. Skládá se z teoretické části, která se zabývá
informacemi souvisejícími s diagnózou pacienta, a ze speciální části, která se věnuje
kazuistice pacienta.
Pacient během svého dvoutýdenního pobytu absolvoval 9 individuálních terapií,
které trvaly 30 minut.
Tato práce je zpracována se souhlasem pacienta a vzor informovaného souhlasu
pacienta se nachází v sekci příloh. Práce je také schválena etickou komisí FTVS UK.
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3.2 Anamnéza
Vyšetřovaná osoba: D.P., muž
Rok narození: 2001
Hlavní diagnóza: st.p. osteosyntéze femuru a tibie
Nynější onemocnění:
Pacient utrpěl otevřenou zlomeninu femuru a tibie na PDK po nehodě
na motorce. Přijat k rehabilitaci pro st. p. osteosyntéze femuru a tibie na pravé DK.
20.7.2018 zevní fixace, dne 6.8.2018 proběhla osteosyntéza femuru a tibie. Povolená
zátěž na 30 %.
Rodinná anamnéza:
Otec – benigní arytmie.
Osobní anamnéza:
Komoce ruky (2013), luxace ramene (2017), kontuze mozku (2017).
Alergická anamnéza:
Pyly, ořechy, prach.
Farmakologická anamnéza:
Ibuprofen 400mg na bolest občas na noc.
Pracovní a sociální anamnéza:
Student, hasič, bydlí s rodinou ve dvoupatrovém rodinném domě (se schody).
Abusus:
Káva občas.
Indikace v RHB:
St.p. fraktuře femuru a tibie.
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3.3 Terapie

3.3.1 Vstupní kineziologický rozbor
Status praesens:
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest udává pouze při doteku prominující části
osteosyntézy na mediální straně kolene.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje. Je
mobilní, chůze o dvou podpažních berlích.
Váha: 65 kg
Výška: 185 cm

Vyšetření chůze
Chůze dvoudobá o dvou podpažních berlích. Báze úzká, krok levou nohou delší.
Nášlap na patu, odraz od bazí metatarsů. Bez plné extenze v koleni oboustranně, výrazněji
na pravé dolní končetině. Bez plné extenze v kyčli oboustranně.

Antropometrie
Tab. č. 1 Obvody pravé a levé dolní končetiny

OBVODY

Pravá (v cm)

Levá (v cm)

15 cm nad patellou

41

45

10 cm nad patellou

38

40

Přes patellu

38

35

Přes tuberositas tibiae

35

35

Přes lýtko

32

35
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Tab. č. 2 Délky pravé a levé dolní končetiny

DÉLKY

Pravá (v cm)

Levá (v cm)

Anatomická

83

84

Funkční

89

90

Stehno

42

43

Bérec

41

41

Palpační vyšetření
Palpačně citlivý pravý m. quadratus lumborum, nález TrPs ve svalu. Palpačně
citlivý m. piriformis oboustranně a oboustranně je sval v hypertonu. Pravý m. gluteus
maximus v hypotonu. Pravostranně m. quadriceps femoris v hypertonu, bez palpační
bolestivosti. Flexory kolene v hypertonu oboustranně bez zvýšené palpační citlivosti.
Palpačně citlivá mediální strana pravého kolene v místě prominence
osteosyntézy. Kůže a podkoží výrazně přisedlé pouze v oblasti jizev na pravém koleni.
Povrch kůže izotermický, bez zarudnutí, bez zvýšené potivosti.

Vyšetření jizvy
Jizvy volné, na koleni je laterální jizva více přisedlá než ostatní, zejména
v oblasti pod kolenem. Osm jizev od zevního fixátoru (dvě na distální části bérce, čtyři
na proximální části bérce a dvě ve středu stehna, všechny o délce 1 cm), dvě jizvy
na laterální straně stehna (proximální o délce 5 cm, distální 3 cm) od osteosyntézy,
z laterální strany kolene od otevřené zlomeniny v délce 7 cm, přes střed patelly v délce
16cm, dvě jizvy pod kolenem od otevřené zlomeniny v délce 2,5 cm a 2 cm, mediálně
pod kolenem od otevřené zlomeniny o délce 1,5 cm a na bérci od otevřené zlomeniny
o délce 2 cm.
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Goniometrické vyšetření dle Jandy
Tab. č. 3 Goniometrické vyšetření dle Jandy

Pravá (aktivně) Pravá

Levá (aktivně)

Levá (pasivně)

(pasivně)
Kyčelní kloub

S 15-0-110

S 20-0-120

S 15-0-125

S 20-0-130

F 35-0-15

F 40-0-20

F 30-0-15

F 40-0-20

R 30-0-20

R 35-0-20

R 30-0-15

R 35-0-20

Kolenní kloub S 0-20-15

S 0-20-15

S 0-0-130

S 0-0-140

Modifikované polohy pro vyšetření rozsahů pohybů pravého kyčelního kloubu:
Flexe: v leže na zádech s bérci přes okraj lehátka pro dosažení nulového
postavení v kyčli vyšetřované DK.
Extenze: v leže na břiše se semiflexí v koleni vyšetřované DK.
Abdukce: v leže na zádech se semiflexí v koleni a mírnou flexí v kyčli cca 15°
vyšetřované DK.
Abdukce: v leže na zádech se semiflexí v koleni a mírnou flexí v kyčli cca 15°
vyšetřované DK.
Zevní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko a se
semiflexí v koleni.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko
a semiflexí v koleni.

Modifikované polohy pro vyšetření rozsahů pohybů levého kyčelního kloubu:
Zevní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nevyšetřovaná DK v abdukci pro vytvoření prostoru pro pohyb vyšetřované DK.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
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Vyšetření svalové síly dle Jandy
Tab. č. 4 Vyšetření svalové síly dle Jandy

Kyčelní kloub

Kolenní kloub

Pohyb

Pravá

Levá

FLX

4+

5

EXT

4+

4+

ABD

4

4+

ADD

4+

5

ZR

4

4+

VR

3+

4

FLX

4+

5

EXT

4+

5

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kyčelním kloubu:
Extenze: v leže na břiše, vyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
Addukce: v leže na boku vyšetřované končetiny, vyšetřovaná pravá DK se
semiflexí v koleni.
Abdukce: v leže na boku nevyšetřované končetiny, vyšetřovaná pravá DK se
semiflexí v koleni.
Zevní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko a se
semiflexí v koleni. Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného
rozsahu.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko
a semiflexí v koleni. Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v levém kyčelním kloubu:
Flexe: v leže na zádech, bérec nevyšetřované pravá DK volně visí přes okraj
lehátka.
Extenze: v leže na břiše, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
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Zevní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nevyšetřovaná DK v abdukci pro vytvoření prostoru pro pohyb vyšetřované DK.
Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného rozsahu.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kolenním kloubu:
Flexe: v leže na břiše, změněná výchozí poloha vyšetřované pravé DK již se
semiflexí v koleni. Velmi omezený rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.
Extenze: v leže na zádech, změněná výchozí poloha vyšetřované pravé DK
pouze se semiflexí v koleni. Velmi omezený rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kolenním kloubu:
Flexe: v leže na břiše, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
Extenze: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK přes okraj lehátka se
semiflexí v koleni.
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy
Tab. č. 5 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Pravá

Levá

M. quadratus lumborum

1

0

M. piriformis

2

2

M. iliopsoas

1

1

M. rectus femoris

x

1

M. tensor fasciae latae

0

0

Flexory kolenního kloubu

x

0

Dlouhé adduktory

x

1

Krátké adduktory

1

0
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Modifikované polohy pro vyšetření zkrácených svalů vpravo + poznámky:
M.

rectus

femoris:

nehodnoceno

z důvodu

nedostatečného

rozsahu

pohybu kolene do flexe.
Flexory kolenního kloubu: nehodnoceno z důvodu nedostatečného rozsahu
pohybu kolene do plné extenze.
Dlouhé adduktory: nehodnoceno z důvodu nedostatečného rozsahu pohybu
kolene do plné extenze.

Modifikované polohy pro vyšetření zkrácených svalů vlevo + poznámky:
M. quadratus lumborum: v leže na boku vrchní pravá DK se semiflexí v koleni.
M. piriformis: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
M. rectus femoris: přitažení pravé DK k břichu přes tlak pod kolenem.
Dlouhé adduktory: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí
v koleni.
Krátké adduktory: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí
v koleni.

Vyšetření kloubních blokád dle Lewita
Tab. č. 6 Vyšetření kloubních blokád dle Lewita

Patella

Pravá

Levá

Pohyb minimální ve všech

Více pohyblivá než

směrech.

na pravé straně, volná
pouze kaudálním směrem.

Caput fibulae

Blokáda v dorsálním

Blokáda v dorsálním

i ventrálním směru.

směru.

Modifikace vyšetření kloubní blokády caput fibulae pravé DK:
Flexe v kolenním kloubu vyšetřované DK pouze 45°.
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Závěr vyšetření
Pacient má povolenou pouze 30% zátěž pravé DK, chodí s podpažními berlemi.
Odraz od bazí metatarsů, bez plné extenze v koleni a v kyčli oboustranně.
Hypotrofické svalstvo v oblasti stehna a lýtka na pravé DK, obvod přes pravé
koleno větší než levé.
V hypertonu m. piriformis oboustranně, m. quadriceps femoris pravostranně,
flexory kolene oboustranně. Palpačně citlivý m. quadratus lumborum oboustranně,
m. piriformis oboustranně. Pravostranně m. gluteus maximus v hypotonu.
Kůže a podkoží včetně oblasti jizev jsou volné, pouze v oblasti jizev na přední
straně kolene jsou tkáně přisedlé.
Výrazné omezení rozsahu pohybu v pravém koleni. Omezení rozsahu pohybu
při rotaci v kyčli oboustranně. Svalová síla optimální, ve srovnání je svalová síla větší
na levé končetině.
Oboustranně zkrácený m. piriformis a m. iliopsoas, pravostranně m. quadratus
lumborum a krátké adduktory, levostranně m. rectus femoris a dlouhé adduktory.
Přítomna blokáda patelly a caput fibulae ve všech směrech na pravé DK. Patella
na levé DK celkově pohyblivější než na pravé DK, volnější kaudálním směrem. Přítomna
blokáda fibuly v dorsálním směru na levé DK.
Krátkodobý plán
Optimalizace stereotypu chůze, relaxace hypertonických svalů, odstranění TrPs
ve svalech, uvolnění tkání v oblasti pravého kolene, zvětšení rozsahu pohybu v pravém
koleni a rotací v obou kyčlích, vyrovnání svalové síly mezi pravou a levou DK, protažení
zkrácených svalů, zvětšení pohyblivosti patelly a hlavičky fibuly oboustranně.
Návrh terapie
Nácvik správného stereotypu chůze, relaxační techniky PNF pro snížení tonu
hypertonických svalů, PIR na hypertonické svaly a TrPs, tlaková masáž pro odstranění
TrPs, tlaková masáž přisedlých jizev, míčkování, masáž pro uvolnění tkání v oblasti
kolene, pasivní pohyby pro zvětšení rozsahu pohybu, analytické a izometrické posilování
slabších svalů, posilovací techniky PNF pro zvětšení svalové síly slabších svalů, PIR
s protažením na zkrácené svaly, prolongovaný strečink na zkrácené svaly, mobilizace dle
Lewita pro odstranění kloubních blokád.
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3.3.2 1. terapeutická jednotka (24.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest udává pouze při doteku prominující části
osteosyntézy na mediální straně kolene.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje. Je
mobilní, chůze o dvou podpažních berlích.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene a edukace k autoterapii,
mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí, protažení zkrácených svalů, nácvik chůze
s berlemi, nácvik chůze po schodech.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a edukace k autoterapii, mobilizace kloubů
dle Lewita, PIR s protažením dle Lewita, optimalizace chůze s berlemi, nácvik chůze
po schodech.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a edukace k autoterapii, mobilizace patelly
PDK všemi směry dle Lewita, mobilizace patelly LDK s důrazem na latero-mediální
a kraniální směr dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle
Lewita, mobilizace hlavičky fibuly LDK dorsálně dle Lewita, PIR s protažením dle
Lewita na m. piriformis a m. iliopsoas bilaterálně, pravostranně m. quadratus lumborum
a m. rectus femoris LDK, nácvik chůze s berlemi po rovině, ze schodů a do schodů.
Výsledek terapie:
Pacient udává pocit příjemného protažení. Během terapie se podařilo protáhnout
m. iliopsoas PDK a m. rectus femoris LDK, zvětšit pohyblivost patelly oboustranně a
také optimalizovat chůzi s berlemi jak po rovině, tak ze schodů a do schodů.
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3.3.3 2. terapeutická jednotka (25.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient se cítí dobře, stejně jako předchozí den.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou podpažních berlích.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů
s omezenou kloubní vůlí a edukace k mobilizaci patelly bilaterálně, relaxace
hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů a autoterapie k protažení, zvětšení
rozsahu pohybu v koleni pravé DK.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů dle Lewita a edukace
k autoterapii, PIR dle Lewita a TMT na hypertonické svaly, PIR s protažením dle Lewita
na zkrácené svaly a edukace autoterapie k protažení zkrácených svalů, aktivní a pasivní
pohyby v pravém koleni.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace patelly PDK všemi směry dle
Lewita, mobilizace patelly LDK s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle
Lewita, mobilizace hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace
hlavičky fibuly LDK dorsálně dle Lewita, edukace k autoterapii mobilizace patelly PDK
všemi směry a patelly LDK s důrazem na latero-mediální a kraniální směr, PIR dle Lewita
a TMT na m. quadriceps femoris a flexory kolene PDK, PIR s protažením dle Lewita na
m. piriformis a m. iliopsoas bilaterálně, na m. quadratus lumborum pravostranně, edukace
autoterapie prolongovaný strečink na flexory a extenzory kolene a adduktory kyčle,
aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK.
Výsledek terapie:
Podařilo se docílit snížení napětí v m. quadriceps femoris PDK a podařilo se
protáhnout m. iliopsoas bilaterálně. Při aktivních pohybech v koleni jsem nezaznamenala
zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout.
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3.3.4 3. terapeutická jednotka (28.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient se cítí dobře, přes víkend si prý odpočinul. Od doktora
dostal pokyn vyměnit podpažní berle za francouzské.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou podpažních berlích.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů
s omezenou kloubní vůlí, protažení zkrácených svalů, zvětšení rozsahu pohybu v koleni
pravé DK, výměna podpažních berlí za francouzské.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů dle Lewita, PIR
s protažením dle Lewita na zkrácené svaly, aktivní a pasivní pohyby v pravém koleni,
výměna podpažních berlí za francouzské a nácvik chůze.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace patelly PDK všemi směry dle
Lewita, mobilizace patelly LDK s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle
Lewita, mobilizace hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace
hlavičky fibuly LDK dorsálně dle Lewita, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis
a m. iliopsoas bilaterálně, pravostranně m. quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK,
aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK, nastavení francouzských berlí a nácvik chůze
s nimi.
Výsledek terapie:
Podařilo se protáhnout a zároveň snížit hypertonus v m. quadriceps femoris
LDK a zvětšit pohyblivost patelly bilaterálně. Při aktivních pohybech v koleni jsem
nezaznamenala zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout. Nácvik
chůze s francouzskými berlemi pacient zvládl bez problému.
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3.3.5 4. terapeutická jednotka (29.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient udává únavu, v noci prý nemohl spát. Po chvíli se svěřuje
s tím, že se v noci dozvěděl o úmrtí kolegy.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích již na první pohled sklesle.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Zlepšení psychického stavu pacienta. Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev
pravého kolene, relaxace hypertonických svalů, mobilizace kloubních blokád, protažení
zkrácených svalů, zvětšení rozsahu pohybu v koleni.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, TMT na hypertonické svaly, mobilizace
kloubů dle Lewita, PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní a pasivní pohyby v koleni
PDK.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, TMT na m. quadriceps femoris a flexory
kolene PDK, mobilizace patelly PDK všemi směry dle Lewita, mobilizace patelly LDK
s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly
PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly LDK dorsálně dle
Lewita, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis a m. iliopsoas bilaterálně,
pravostranně m. quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK, aktivní a pasivní pohyby
v koleni PDK.
Výsledek terapeutické jednotky:
Podařilo se protáhnout pravostranný m. quadratus lumborum a podařilo se
zvětšit pohyblivost patelly ve všech směrech na PDK i LDK. Při aktivních pohybech
v koleni jsem nezaznamenala zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně
dotáhnout.
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3.3.6 5. terapeutická jednotka (30.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient neudává bolest, pouze je stále zasažený událostí
z předchozího dne.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích stále stejně skleslý jako předchozí den.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Zlepšení psychického stavu pacienta. Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev
pravého kolene a s tím i zopakování autoterapie, relaxace hypertonických svalů,
mobilizace kloubních blokád a s tím i zopakování autoterapie, protažení zkrácených svalů
a s tím i zopakování autoterapie, aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a zopakování autoterapie, TMT na
hypertonické svaly, mobilizace kloubů dle Lewita a zopakování autoterapie, PIR
s protažením na zkrácené svaly a zopakování autoterapie, aktivní a pasivní pohyby
v koleni PDK.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a zopakování autoterapie, TMT
na m. quadriceps femoris a flexory kolene PDK, mobilizace patelly PDK všemi směry
dle Lewita a s tím i zopakování autoterapie, mobilizace patelly LDK s důrazem na lateromediální a kraniální směr dle Lewita a s tím i zopakování autoterapie, mobilizace
hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly LDK
dorsálně dle Lewita, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis a m. iliopsoas
bilaterálně, pravostranně m. quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK, zopakování
autoterapie prolongovaného strečinku na flexory a extensory kolene a na adduktory
kyčle, aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK.
Výsledek terapeutické jednotky:
Podařilo se protáhnout m. piriformis PDK a m. iliopsoas a m. rectus femoris
LDK a odstranit blokádu hlavičky fibuly LDK. Při aktivních pohybech v koleni jsem
nezaznamenala zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout.
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3.3.7 6. terapeutická jednotka (31.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient neudává bolest, je odpočatý.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích, již ne tolik skleslý.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů
s omezenou kloubní vůlí a edukace k mobilizaci patelly bilaterálně, relaxace
hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů, zvětšení rozsahu pohybu v koleni
pravé DK.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů dle Lewita, PIR dle
Lewita a TMT na hypertonické svaly, PIR s protažením dle Lewita na zkrácené svaly,
aktivní a pasivní pohyby v pravém koleni.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace patelly PDK všemi směry dle
Lewita, mobilizace patelly LDK s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle
Lewita, mobilizace hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace
hlavičky fibuly LDK dorsálně dle Lewita, PIR dle Lewita a TMT na m. quadriceps
femoris a flexory kolenního kloubu PDK, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis
a m. iliopsoas bilaterálně, na m. quadratus lumborum pravostranně, aktivní a pasivní
pohyby v koleni PDK.
Výsledek terapie:
Podařilo se docílit snížení napětí ve flexorech kolenního kloubu a m. quadriceps
femoris PDK, podařilo se protáhnout m. piriformis bilaterálně a odstranit blokádu
hlavičky fibuly PDK směrem ventrálním. Při aktivních pohybech v kolenním kloubu
jsem nezaznamenala zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout.
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3.3.8 7. terapeutická jednotka (1.2.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient neudává bolest, je odpočatý.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích, již ne tolik skleslý.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění

měkkých

tkání

v oblasti

jizev

pravého

kolene,

relaxace

hypertonických svalů, mobilizace kloubních blokád, protažení zkrácených svalů, zvětšení
rozsahu pohybu v koleni.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, TMT na hypertonické svaly, mobilizace
kloubů dle Lewita, PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní a pasivní pohyby v koleni
PDK.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, TMT na m. quadriceps femoris a flexory
kolene PDK, mobilizace patelly PDK všemi směry dle Lewita, mobilizace patelly LDK
s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly
PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly LDK dorsálně dle
Lewita, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis a m. iliopsoas bilaterálně,
pravostranně m. quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK, aktivní a pasivní pohyby
v koleni PDK.
Výsledek terapeutické jednotky:
Podařilo se protáhnout m. piriformis a m. iliopsoas bialterálně a m. rectus
femoris LDK, zvětšit pohyblivost patelly oboustranně zejména ve směru lateromadiálním. Aktivní pohyby stále bez zvětšení rozsahu, pouze jsem byla schopna pohyb
pasivně dotáhnout.
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3.3.9 8. terapeutická jednotka (4.2.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient neudává bolest, je odpočatý.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích, zdá se mít po víkendu zlepšený
psychický stav.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů
s omezenou kloubní vůlí, relaxace hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů,
zvětšení rozsahu pohybu v koleni pravé DK.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace kloubů dle Lewita, PIR dle
Lewita a TMT na hypertonické svaly, PIR s protažením dle Lewita na zkrácené svaly,
aktivní a pasivní pohyby v pravém koleni.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene, mobilizace patelly PDK všemi směry dle
Lewita, mobilizace patelly LDK s důrazem na latero-mediální a kraniální směr dle
Lewita, mobilizace hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace
hlavičky fibuly LDK dorsálně dle Lewita, PIR dle Lewita a TMT na m. quadriceps
femoris a flexory kolenního kloubu PDK, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis
a m. iliopsoas bilaterálně, na m. quadratus lumborum pravostranně, aktivní a pasivní
pohyby v koleni PDK.
Výsledek terapie:
Podařilo se docílit snížení napětí ve flexorech kolenního kloubu PDK a došlo
k protažení m. iliopsoas bilaterálně a m. quadratus lumborum pravostranně. Dále se
podařilo zvětšit pohyblivost patelly bilaterálně. Při aktivních pohybech v kolenním
kloubu jsem nezaznamenala zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout.
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3.3.10 9. terapeutická jednotka (5.1.)
Status praesens:
Subjektivní: Pacient neudává bolest, je odpočatý.
Objektivní: Pacient orientován časem, místem i osobou, spolupracuje.
Je mobilní, přichází o dvou francouzských holích.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
Uvolnění měkkých tkání v oblasti jizev pravého kolene a s tím i zopakování
autoterapie, relaxace hypertonických svalů, mobilizace kloubních blokád a s tím i
zopakování autoterapie, protažení zkrácených svalů a s tím i zopakování autoterapie,
aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK.
Návrh terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a zopakování autoterapie, TMT na
hypertonické svaly, mobilizace kloubů dle Lewita a zopakování autoterapie, PIR
s protažením na zkrácené svaly a zopakování autoterapie, aktivní a pasivní pohyby
v koleni PDK.
Provedení terapie:
TMT v oblasti jizev pravého kolene a zopakování autoterapie, TMT
na m. quadriceps femoris a flexory kolene PDK, mobilizace patelly PDK všemi směry
dle Lewita a s tím i zopakování autoterapie, mobilizace patelly LDK s důrazem na lateromediální a kraniální směr dle Lewita a s tím i zopakování autoterapie, mobilizace
hlavičky fibuly PDK ventrálně a dorsálně dle Lewita, mobilizace hlavičky fibuly LDK
dorsálně dle Lewita, PIR s protažením dle Lewita na m. piriformis a m. iliopsoas
bilaterálně, pravostranně m. quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK, zopakování
autoterapie prolongovaného strečinku na flexory a extensory kolene a na adduktory
kyčle, aktivní a pasivní pohyby v koleni PDK.
Výsledek terapeutické jednotky:
Podařilo se protáhnout m. piriformis a m. iliopsoas bilaterálně, pravostranně m.
quadratus lumborum a m. rectus femoris LDK, snížit hypertonus m. rectus femoris PDK,
zvětšit pohyblivost patelly oboustranně zejména v latero-mediálním směru a odstranit
blokádu hlavičky fibuly ve směru dorsálním, aktivní pohyby v koleni PDK stále bez
viditelného zlepšení, pouze jsem byla schopna pohyb pasivně dotáhnout.

46

3.3.11 Výstupní kineziologický rozbor

Vyšetření chůze
Chůze dvoudobá o dvou francouzských berlích. Báze úzká, krok levou nohou
delší. Nášlap na patu, odraz od bazí metatarsů. Bez plné extenze v koleni oboustranně,
výrazněji na pravé dolní končetině. Bez plné extenze v kyčli oboustranně.

Antropometrie
Tab. č. 7 Obvody pravé a levé dolní končetiny

OBVODY

Pravá (v cm)

Levá (v cm)

15 cm nad patellou

41

45

10 cm nad patellou

38

40

Přes patellu

37

35

Přes tuberositas tibiae

34

35

Přes lýtko

34

35

Tab. č. 8 Délky pravé a levé dolní končetiny

DÉLKY

Pravá (v cm)

Levá (v cm)

Anatomická

83

84

Funkční

89

90

Stehno

42

43

Bérec

41

41

Palpační vyšetření
Palpačně citlivější pravý m. quadratus lumborum. Oboustranně palpačně citlivý
m. piriformis a oboustranně je sval v hypertonu. Pravostranný je palpačně méně citlivý
ve srovnání s levostranným. Pravý m. gluteus maximus v hypotonu. Pravostranně
m. quadriceps femoris v mírném hypertonu oproti levostrannému, oboustranně bez
palpační bolestivosti. Flexory kolene ve zvýšeném napětí oboustranně bez zvýšené
palpační citlivosti.
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Palpačně citlivá mediální strana pravého kolene v místě prominence
osteosyntézy. Kůže a podkoží mírně přisedlé zejména v oblasti jizev na pravém koleni.
Povrch kůže izotermický, bez zarudnutí, bez zvýšené potivosti.

Vyšetření jizvy
Jizvy volné, na koleni je laterální jizva mírně přisedlejší než ostatní, zejména
v oblasti pod kolenem. Osm jizev od zevního fixátoru (dvě na distální části bérce, čtyři
na proximální části bérce a dvě ve středu stehna, všechny o délce 1 cm), dvě jizvy
na laterální straně stehna (proximální o délce 5 cm, distální 3 cm) od osteosyntézy,
z laterální strany kolene od otevřené zlomeniny v délce 7 cm, přes střed patelly v délce
16cm, dvě jizvy pod kolenem od otevřené zlomeniny v délce 2,5 cm a 2 cm, mediálně
pod kolenem od otevřené zlomeniny o délce 1,5 cm a na bérci od otevřené zlomeniny
o délce 2 cm.

Goniometrické vyšetření dle Jandy
Tab. č. 9 Goniometrické vyšetření dle Jandy

Pravá (aktivně) Pravá

Levá (aktivně)

Levá (pasivně)

(pasivně)
Kyčelní kloub

S 15-0-120

S 20-0-125

S 15-0-125

S 20-0-130

F 40-0-15

F 45-0-25

F 35-0-20

F 40-0-20

R 35-0-20

R 40-0-20

R 35-0-15

R 35-0-20

Kolenní kloub S 0-20-20

S 5-20-15

S 0-0-135

S 0-0-140

Modifikované polohy pro vyšetření rozsahů pohybů pravého kyčelního kloubu:
Flexe: v leže na zádech s bérci přes okraj lehátka pro dosažení nulového
postavení v kyčli vyšetřované DK.
Extenze: v leže na břiše se semiflexí v koleni vyšetřované DK.
Abdukce: v leže na zádech se semiflexí v koleni a mírnou flexí v kyčli cca 15°
vyšetřované DK.
Abdukce: v leže na zádech se semiflexí v koleni a mírnou flexí v kyčli cca 15°
vyšetřované DK.
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Zevní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko a se
semiflexí v koleni.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko
a semiflexí v koleni.

Modifikované polohy pro vyšetření rozsahů pohybů levého kyčelního kloubu:
Zevní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nevyšetřovaná DK v abdukci pro vytvoření prostoru pro pohyb vyšetřované DK.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.

Vyšetření svalové síly dle Jandy
Tab. č. 10 Vyšetření svalové síly dle Jandy

Kyčelní kloub

Kolenní kloub

Pohyb

Pravá

Levá

FLX

4+

5

EXT

4+

4+

ABD

4

4+

ADD

4+

5

ZR

4

4+

VR

4

4+

FLX

4+

5

EXT

4+

5

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kyčelním kloubu:
Extenze: v leže na břiše, vyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
Addukce: v leže na boku vyšetřované končetiny, vyšetřovaná pravá DK se
semiflexí v koleni.
Abdukce: v leže na boku nevyšetřované končetiny, vyšetřovaná pravá DK se
semiflexí v koleni.
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Zevní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko a se
semiflexí v koleni. Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného
rozsahu.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bércem vyšetřované DK mimo lehátko
a semiflexí v koleni. Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v levém kyčelním kloubu:
Flexe: v leže na zádech, bérec nevyšetřované pravá DK volně visí přes okraj
lehátka.
Extenze: v leže na břiše, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
Zevní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nevyšetřovaná DK v abdukci pro vytvoření prostoru pro pohyb vyšetřované DK.
Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného rozsahu.
Vnitřní rotace: v leže na zádech s bérci obou DK volně visícími mimo lehátko.
Nedostatečný rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kolenním kloubu:
Flexe: v leže na břiše, změněná výchozí poloha vyšetřované pravé DK již se
semiflexí v koleni. Velmi omezený rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.
Extenze: v leže na zádech, změněná výchozí poloha vyšetřované pravé DK
pouze se semiflexí v koleni. Velmi omezený rozsah pohybu, hodnoceno aspoň v rámci
dosažitelného rozsahu.

Modifikované polohy pro vyšetření svalové síly v pravém kolenním kloubu:
Flexe: v leže na břiše, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
Extenze: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK přes okraj lehátka se
semiflexí v koleni.
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy
Tab. č. 11 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Pravá

Levá

M. quadratus lumborum

1

0

M. piriformis

2

2

M. iliopsoas

1

1

M. rectus femoris

x

1

M. tensor fasciae latae

0

0

Flexory kolenního

x

0

Dlouhé adduktory

x

1

Krátké adduktory

1

0

kloubu

Modifikované polohy pro vyšetření zkrácených svalů vpravo + poznámky:
M.

rectus

femoris:

nehodnoceno

z důvodu

nedostatečného

rozsahu

pohybu kolene do flexe.
Flexory kolenního kloubu: nehodnoceno z důvodu nedostatečného rozsahu
pohybu kolene do plné extenze.
Dlouhé adduktory: nehodnoceno z důvodu nedostatečného rozsahu pohybu
kolene do plné extenze.

Modifikované polohy pro vyšetření zkrácených svalů vlevo + poznámky:
M. quadratus lumborum: v leže na boku vrchní pravá DK se semiflexí v koleni.
M. piriformis: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí v koleni.
M. rectus femoris: přitažení pravé DK k břichu přes tlak pod kolenem.
Dlouhé adduktory: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí
v koleni.
Krátké adduktory: v leže na zádech, nevyšetřovaná pravá DK se semiflexí
v koleni.
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Vyšetření kloubních blokád dle Lewita
Tab. č. 12 Vyšetření kloubních blokád dle Lewita

Patella

Pravá

Levá

Snížená pohyblivost

Více pohyblivá než

v latero-mediálním směru,

na pravé straně, volná

minimální pohyb ve směru

pouze kaudálním směrem.

kranio-kaudálním.
Caput fibulae

Blokáda ve ventrálním

Blokáda v dorsálním

směru.

směru.

Modifikace vyšetření kloubní blokády caput fibulae pravé DK:
Flexe v kolenním kloubu vyšetřované DK pouze 45°.

Závěr vyšetření
Pacient má povolenou pouze 30% zátěž pravé DK, chodí s francouzskými
berlemi. Odraz od bazí metatarsů, bez plné extenze v koleni a v kyčli oboustranně,
pravostranně výraznější.
Hypotrofické svalstvo v oblasti stehna na pravé DK, hypotrofie pravého lýtka
již není tak výrazná, obvod přes pravé koleno větší než levé.
V hypertonu m. piriformis oboustranně, m. quadriceps femoris pravostranně,
flexory kolene oboustranně. Palpačně citlivý m. quadratus lumborum oboustranně,
levostranný m. piriformis palpačně citlivější než pravostranný. Pravostranně m. gluteus
maximus v hypotonu. Prvostranný m. quadriceps femoris je v oproti levostrannému
v mírném hypertonu, oboustranně jsou palpačně nebolestivé.
Kůže a podkoží včetně oblasti jizev jsou volné, pouze v oblasti jizev na přední
straně kolene jsou tkáně mírně přisedlé.
Výrazné omezení rozsahu pohybu v pravém koleni. Omezení rozsahu pohybu
při rotaci v kyčli oboustranně. Svalová síla optimální, ve srovnání je svalová síla větší
na levé končetině.
Oboustranně zkrácený m. piriformis a m. iliopsoas, pravostranně m. quadratus
lumborum a krátké adduktory, levostranně m. rectus femoris a dlouhé adduktory. Ve
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srovnání se vstupním kineziologickým rozborem došlo ke snížení míry zkrácenosti, avšak
ne natolik dostatečné, aby se odrazilo v hodnocení.
Snížnená pohyblivost patelly PDK v latero-mediálním směru a minimální
pohyblivost ve směru kranio-kaudálním. Blokáda caput fibulae PDK ve směru
ventrálním. Patella na levé DK celkově pohyblivější než na pravé DK, volnější kaudálním
směrem. Přítomna blokáda fibuly v dorsálním směru na levé DK.
Tab. č. 13 Porovnání rozdílů vstupního a výstupního kineziologického vyšetření

Vyšetření

Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor

Chůze

Chůze

o

dvou

podpažních Chůze o dvou francouzských

berlích.

berlích.

Antropometrie Patella PDK: 38 cm

Palpační

Patella PDK: 37 cm

Tibie PDK: 35 cm

Tibie PDK: 34 cm

Lýtko PDK: 32 cm

Lýtko PDK: 34 cm

M. piriformis palpačně citlivý

M.

oboustranně.

palpačně citlivý než LDK.

piriformis

PDK

méně

M. quadriceps femoris PDK M. quadriceps femoris snížený
v hypertonu.
Jizvy

Laterální

jizva

hypertonus.
na

koleni Laterální jizva na koleni méně

přisedlá.

přisedlá.

Goniometrické S Pa 0-20-15, Pp 0-20-15
dle

Jandy

S La 0-0-130

S Pa 0-20-20, Pp 5-20-25
S La 0-0-135

kolenní kloub
Svalové síly dle PDK VR 3+

PDK VR 4

Jandy

LDK VR 4+

(kyč. LDK VR 4

kloub)
Kloubních
blokád

Patella PDK: pohyb minimální Patella PDK: snížená pohyblivost
dle ve všech směrech.

v letero-mediálním

Lewita

směru,

minimální pohyblivost v kraniokaudálním.
Caput fibulae PDK: blokáda Caput fibulae PDK: blokáda
ventrálním i dorsálním směrem.
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ventrálním směrem.

3.4 Zhodnocení efektu terapie
Terapie nebyla tak úspěšná, jak by se dalo očekávat. Ke zlepšení sice došlo, ale
pacient má ještě spoustu práce před sebou. Důvodem nedostatečného zlepšení může být
i pacientův psychický stav po úmrtí jeho kolegy.
Nejvýraznějším problémem byla velmi snížená pohyblivost kolene pravé dolní
končetiny, kdy celý rozsah pohybu v kolenním kloubu byl pouze 15° aktivně i pasivně.
Celý rozsah pohybu pravého kolenního kloubu se zvětšil pouze o 5° aktivně a o 15°
pasivně.
Podařilo se snížit tonus u hypertonického m. quadriceps femoris a snížit míru
zkrácení u všech zkrácených svalů, ale ne natolik, aby se to odrazilo na objektivním
hodnocení. V případě pohyblivosti patelly pravé dolní končetiny došlo ke zlepšení ve
směru latero-mediálním a podařilo se odstranit blokádu caput fibulae ve směru dorsálním.
Rozdíl mezi končetinami je stále zřetelný a bude potřeba pokračovat
s rehabilitováním a snaha pacienta.
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4 ZÁVĚR
Stanovené cíle pro tuto bakalářskou práci byly splněny. V teoretické části jsem
přiblížila a shrnula informace týkající se fraktury femuru a tibie, které se mi podařilo
vyhledat v odborné literatuře. Tato teoretická část pro mě byla přínosná z důvodu ucelení
teoretických poznatků týkajících se problematiky pacientovy diagnózy související
zejména s obecnou traumatologií a s léčebnými možnostmi.
Během práce s pacientem jsem zažila, jaké to je, pracovat s někým, kdo prochází
těžkým obdobím po ztrátě člověka. Pacient se snažil to na sobě nedávat moc znát
a spolupráci s ním mi ulehčit. Nicméně je možné, že jeho psychický stav přispěl
k nedostatečnému pokroku. I přes to hodnotil terapie semnou pozitivně. Z důvodu, že
jsem se během studia zřídkakdy setkávala s frakturami a osteosyntézami, mi práce s tímto
pacientem byla velkým přínosem. Ucelila jsem si praktické znalosti týkající se
rehabilitace pacientů s touto diagnózou a tyto znalosti jsem měla šanci aplikovat v praxi.
Věřím, že zpracování této bakalářské práce bylo pro mě přínosné, stejně tak jako
práce s pacientem. Díky tomu jsem zjistila, že ne vždy musí dojít z pohledu terapeuta
k významnému zlepšení po absolvování rehabilitace, a i přesto může být pacient
spokojený.
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