Příloha:

Vyšetření zkrácených svalových skupin
M. pectoralis major (část sternální dolní)
Poloha : leh na zádech při okraji vyšetřovacího stolu. Dolní končetiny flektovány v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na vyšetřovacím stole. Horní končetiny volně podél těla, hlava ve
středním postavení.
Fixace : před provedením pasivního pohybu horní končetinou fixuje vyšetřující svou rukou a celým
předloktím diagonálním tlakem hrudník.
Pohyb : pasivní elevace extendované horní končetiny ( vzpažení zevnitř ).
Hodnocení :
•

0 - nejde o zkrácení - paže klesne do horizontály, při tlaku na distální část humeru směrem
dolů se rozsah pohybu ještě zvětší, paže se dostane pod horizontálu.

•

1 - malé zkrácení - paže neklesne do horizontály, ale při tlaku na distální část humeru směrem dolů je možné horizontály dosáhnout.

•

2 - velké zkrácení - paže zůstává v poloze nad horizontálou, tlakem na distální část humeru
nelze paži stlačit ani do horizontály.

Flexory kolenního kloubu
Poloha : leh na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina je flektována v kyčelním a kolenním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní končetina spočívá na podložce
v nulovém postavení.
Fixace : vyšetřující fixuje pánev na testované straně.
Pohyb : vyšetřující uchopí testovanou, extendovanou dolní končetinu tak, že pata vyšetřovaného
spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na ventrální straně bérce,
vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extensi v kolenním kloubu ( ale né tlak na patellu ). Takto
uchopenou dolní končetinou provádí flexi v kyčelním kloubu.
Hodnocení : hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním.
•

0 - nejde o zkrácení - flexe v kloubu kyčelním 90°.

•

1 - malé zkrácení - flexe v kloubu kyčelním 80 - 90°.

•

2 - velké zkrácení - flexe v kloubu kyčelním je menší než 80°.

Adduktory kyčelního kloubu
Poloha : v leže na zádech, při okraji stolu vyšetřované končetiny, nevyšetřovaná dolní končetina
v extensi v kloubu kolenním a v 15 - 20°abdukci v kyčelním kloubu.
Fixace : je zajištěna pomocí mírně abdukované nevyšetřované dolní končetiny.
Pohyb : vyšetřující uchopí testovanou, v kolenním kloubu extendovanou dolní končetinu tím způsobem, že pata vyšetřovaného spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na ventrální straně bérce, vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extensi v kolenním kloubu.

Takto uchopenou dolní končetinou provádí vyšetřující pasivně abdukci v kloubu kyčelním, a to
v maximálně možném rozsahu. V okamžiku dosažené maximální možné abdukce provede vyšetřující lehkou flexi v kloubu kolenním ( 10 - 15° ) vyšetřované dolní končetiny a poté se pokusí zvětšit
rozsah pohybu.
Hodnocení : hodnotíme rozsah abdukce v kloubu kyčelním při extendovaném i lehce flektovaném
kolenním kloubu. Je-li rozsah abdukce omezen ve stejném nebo téměř stejném rozsahu při extendovaném i flektovaném kolenním kloubu, jde o zkrácení jednokloubových adduktorů. Zvětší-li
se rozsah abdukce při flektovaném kolenním kloubu, jde o zkrácení adduktorů dvoukloubových.
•

0 - nejde o zkrácení - rozsah abdukce v kyčelním kloubu 40°.

•

1 - malé zkrácení - rozsah abdukce v kyčelním kloubu 30 - 40°.

•

2 - velké zkrácení - rozsah abdukce v kyčelním kloubu je menší než 30°.

Flexory kyčelního kloubu
Poloha :vyšetřovaný se posadí „za kostrč“ na hrnu stolu, jednu dolní končetinu drží rukama ve flexi. Pak vyšetřovaného pasivně položíme na záda a současně flektujeme druhou dolní končetinu. Výchozí poloha je pak vleže na zádech s pánví na stole a s vyloučením anteverze a zešikmení pánve.
Netestovaná dolní končetina je pevně přitažena k břichu tak, aby byla zcela vyrovnána bederní
lordóza.
Fixace : je provedena přitažením kolena nevyšetřované končetiny k trupu. Mimoto ještě vyšetřující
pomáhá končetinu u trupu přidržovat, aby v žádné fázi vyšetřování nedošlo k lordotizaci bederní
páteře.
Pohyb : vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující pasivně a šetrně do takové polohy, aby
končetina volně visela.
Hodnocení : hodnotíme podle postavení stehna, bérce a podle deviace pately. Dále podle možnosti
stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a stehna do hyperaddukce.
•

0 - nejde o zkrácení – stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při relaxovaném koleni
kolmo k zemi, patela je nepatrně posunuta laterálně. Na zevní ploše
stehna je jen nepatrná prohlubeň. Při tlaku na distální třetinu stehna do
hyperextenze je možno stlačit stehno lehce pod horizontálu, při tlaku na
dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné lehce zvětšit flexi v kloubu kolenním.

•

1 - malé zkrácení – v kyčelním kloubu je lehké flekční postavení

zkrácený m iliopsoas,
– bérec trčí šikmo vpřed
zkrácený m. rectus femoris
– stehno je v lehké abdukci a prohlubeň na lat. straně stehna je zvýrazněna
zakrácený m. tensor fascia latae.
– při tlaku na distální třetinu stehna do hyperextenze je možné stlačit
stehno do horizontály, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe
je možné dosáhnout kolmého postavení bérce, aniž dojde ke
kompenzační flexi v kyčelním kloubu. Při tlaku na dolní třetinu stehna
z laterální strany je možné dosáhnout postavení bez deviace do abdukce.

•

2 - velké zkrácení – v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, při tlaku na distální
plochu stehna směrem do hyperextenze není možné dosáhnout horizontálního postavení stehna

zkrácený m. iliopsoas
– bérec trčí šikmo vpřed, patela je vytažena vzhůru, takže je viditelný
a dobře hmatný její horní okraj. Při tlaku na dolní třetinu bérce dochází
ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu
zkrácen m. rectus femoris
– stehno je v abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je výrazná
prohlubeň, patela výrazně deviuje zevně a je vidět její zevní okraj. Při
tlaku na laterální stranu stehna v jeho dolní třetině směrem do addukce
se prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a addukci není možno
provést
zkrácený m. tensor fasciae latae
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