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Abstrakt 

Autor:  Eliška Němečková 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po jednostranné femorální 

amputaci. 

Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o 

diabetu a amputacích dolních končetin a vypracování kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacienta s touto diagnózou. 

Metody: Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, obecné části jsou 

shrnuty teoretické poznatky o chronickém onemocnění diabetes mellitus, 

jeho léčbě i komplikacích. Dále obsahuje úvod do problematiky amputací 

a nastínění péče o pacienta po amputaci DK z pohledu fyzioterapie. 

Speciální část se věnuje detailní kazuistice fyzioterapeutické péče o 

pacienta s danou diagnózou. Obsahuje vstupní kineziologický rozbor, 

popis provedených terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení 

efektu terapie. Kazuistika byla zpracovávána v rámci souvislé odborné 

praxe ve Vršovické zdravotní a.s. v termínu od 14. 1. do 8. 2. 2019. 

Výsledky: Během terapie se zlepšil pacientův zdravotní stav, zdokonalily se jeho 

schopnosti a dovednosti, pozitivní výsledky jsou viditelné zejména na 

přechodu z chůze o NCH na kvalitní chůzi o 2FH a mnohonásobném 

prodloužení ušlé vzdálenosti. Terapii lze považovat za úspěšnou. 

Závěr: V práci bylo dosaženo všech předem stanovených cílů a úspěšnou terapií 

byla potvrzena účinnost metod, jejichž principy jsou mimo jiné shrnuty 

v obecné části.  

 

Klíčová slova: diabetes mellitus, syndrom diabetické nohy, protetika, protézy dolní 

končetiny, fantomové bolesti 

  



 

 

Abstract 

Author: Eliška Němečková 

Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Unilateral 

Transfemoral Amputation 

Objectives: Aim of this bachelor thesis is summary of theoretical knowledge about 

lower limb amputations and diabetes mellitus and processing of case 

report of patient after transfemoral amputation due to diabetes mellitus. 

Methods: This thesis consists of two main parts. The first part is devoted to 

summary of theoretical knowledge about diabetes mellitus, including 

general information about this chronical disease, its complications and 

treatment. It also contains summary of basic information about 

amputations, rehabilitation after lower limb amputation and prosthetic 

possibilities. The second part is practical and it is a detailed case report of 

physiotherapy treatment of patient after transfemoral amputation. It 

contains detailed complex kinesiology examination, itemization of 

individual therapeutic units and final evaluation of therapy effect. The 

case report has been prepared on the basis of practice in the rehabilitation 

center Vršovická zdravotní a.s. in the period from 14th January to 8th 

February 2019. 

Results: During the therapy, the patient's condition improved as well as his 

abilities and skills. The positive results are particularly visible in the 

transition from walking in low walker to walking with crutches with 

increased quality and lengthening the distance. Therapy can be 

considered successful. 

Conclusion: All predetermined objectives have been achieved in this bachelor thesis. 

The successful therapy confirmed the effectiveness of the methods, 

which principles are summarized in the general section. 

 

Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, prosthetics, lower limb 

prostheses, phantom pain  



 

 

Seznam zkratek 

ABD – abdukce 

ACI – arteria carotis interna 

ADD – addukce 

AO – atlantookcipitální 

atd. – a tak dále 

C – cervikální 

cca. – circa 

cm – centimetry 

C-Th – cerviko-thorakální 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus 

DM1T – diabetes mellitus 1. typu 

DM2T – diabetes mellitus 2. typu 

FH – francouzské hole 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

KR – kineziologický rozbor 

L – lumbální 

LADA – latent autoimune diabetes in adults  

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus 

MESS – maglet extremity severity score 

mm. – musculi 

NCH – nízké chodítko 

Obj. – objektivní 

OP – omezení pohybu 

PDK – pravá dolní končetina 



 

 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromusculární facilitace 

SCM – sternocleidomastoideus 

SI – sakroiliakální 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIR – syndrom inzulinové resistence 

Stp. – status post 

Subj. – subjektivní 

SVH – skóre vizuálního hodnocení 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

Th – thorakální 

Th-L – thorako-lumbální 

TMT – techniky měkkých tkání 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 
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1 Úvod 

Amputace dolní končetiny je velký zásah do fungování organismu a přináší pro 

člověka nepříjemné důsledky nejen z fyzického, ale také z psychického hlediska. 

Na následné péči o pacienta, který podstoupil odstranění končetiny ať už z důvodů 

vaskulárních, onkologických, traumatických nebo dalších obtíží, se multidisciplinárně 

podílí mnoho oborů a fyzioterapie patří k těm velmi důležitým. Hlavním cílem 

fyzioterapie a rehabilitační péče obecně je dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu 

pacienta.  

Cílem této bakalářské práce je formou kazuistiky přiblížit problematiku 

fyzioterapeutické péče o pacienta s jednostrannou femorální amputací, jejíž příčinou je 

diabetes mellitus, a shrnout obecné poznatky o této diagnóze. Práce je rozdělena na dvě 

hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá v první řadě 

problematikou chronického onemocnění diabetes mellitus, jsou v ní popsány typy tohoto 

onemocnění, ale také nejpoužívanější léčba a možné komplikace. Mezi diabetem a 

amputacemi dolních končetin je společný jmenovatel - syndrom diabetické nohy, jehož 

problematika je zde také nastíněna. Velkou část obecného oddílu tvoří téma amputací, 

kromě shrnutí základních informací je zde věnován prostor problematice fantomových 

bolestí a pocitů, rehabilitaci po amputaci a ortotické protetice, jež je nedílnou součástí 

života po amputaci. 

V praktické části práce se věnuji již zmíněné kazuistice pacienta po femorální 

amputaci. Tato kazuistika vznikla v rámci souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní 

a.s. v termínu od 14. 1. do 8. 2. 2019. Pacienta jsem potkala v druhém týdnu praxí a jeho 

diagnóza mě velmi zaujala. Absolvovali jsme společně 9 terapeutických jednotek, které 

jsou společně se vstupním a výstupním kineziologickým rozborem popsány v praktické 

části. V závěru praktické části je přehledně zpracováno zhodnocení efektu terapie.  
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2 Obecná část 

2.1 Diabetes mellitus 

Chronické onemocnění diabetes mellitus zahrnuje skupinu různých dysfunkcí 

organismu, jejichž společným znakem je zvyšování koncentrace glukózy v krvi. 

Nejčastěji vzniká diabetes na základě nedostatku funkčního inzulinu v krvi, ke kterému 

může docházet z mnoha důvodů. Častým důvodem je snížená tvorba inzulinu, či úplná 

absence produkce inzulinu v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu. 

Dalšími příčinami mohou být patologie při tvorbě a následný vznik defektního inzulinu, 

porucha transportu k cílovým buňkám nebo nesprávné působení v cílových orgánech. 

Diabetes dělíme na 1. typ a 2. typ, k těmto dvěma základním kategoriím patří ještě další 

dvě. Jsou jimi gestační diabetes mellitus a kategorie zahrnující specifické typy cukrovky 

způsobené jinými příčinami, například onemocněním pankreatu (cystická fibróza, 

pankreatitida), transplantací a mnohými dalšími. Včasná diagnóza a správná klasifikace 

je důležitá ke zvolení vhodné léčby. Výskyt diabetu 1. typu (DM1T) pouze u dětí a 

mladistvých a 2. typu (DM2T) jen u starších pacientů je tradiční paradigma, které je už 

dávno vyvráceno. Oba typy se mohou vyskytovat ve všech věkových skupinách (Karen, 

2011; American Diabetes Association, 2018). 

Incidence nových případů DM v ČR dramaticky narůstá, zatímco v roce 2007 bylo 

zaregistrováno zhruba 69 000 nových případů, v roce 2016 toto číslo stouplo na 

cca 116 000 (ÚZIS, 2017). 

 

Obrázek 1 - Incidence diabetes mellitus v ČR (ÚZIS, 2017) 
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2.1.1 Diabetes mellitus 1. typu 

Tento typ diabetu vzniká nejčastěji jako imunitně podmíněný proces, při kterém 

dochází k postupné destrukci beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu 

produkujících inzulin. K destrukci však může docházet i bez autoimunitního podkladu, 

poté hovoříme o idiopatickém typu DM1T. Rozvoj tohoto onemocnění může trvat měsíce 

až roky a v konečné fázi je pacient plně závislý na inzulinu, od toho byl také odvozen 

starší název „IDDM – inzulin-dependentní diabetes mellitus“. U tohoto typu diabetu je 

na rozdíl od 2. typu typická štíhlá postava pacienta, rozdíly se ale již stírají a průměrný 

diabetik 1. typu se pohybuje v pásmu mírné nadváhy. Děje se to z důvodu špatného 

životního stylu a nedostatku pohybové aktivity, který je typický pro dnešní moderní 

populaci. DM1T postihuje pacienty s genetickou predispozicí a projevuje se nejčastěji u 

dětí a pubescentů, ale může se manifestovat až v dospělém věku. Při rozvoji DM1T 

v dospělém věku hovoříme o latent autoimune diabetes in adults (LADA), v tomto 

případě dochází k vyhasínání sekrece inzulinu pozvolněji. Dle Janíčkové Žďárské 

dochází až v 15% ke špatné prvotní diagnóze a onemocnění vedeno pod DM2T je ve 

skutečnosti LADA. Kromě interakce genů hrají u DM1T roli i vlivy prostředí a dietní 

vlivy, které se liší v různých lokalitách. Od toho se odvíjí i velké rozdíly ve výskytu 

DM1T, nejčastěji se vyskytuje ve Skandinávii a nejméně v Číně, rozdíl mezi těmito 

oblastmi je až 1 : 400. V České republice je z celkového počtu diabetiků pouze 6,5% 

diabetiků prvního typu, což je 0,5% z celkové populace (Janíčková Žďárská, 2017; 

Karen, 2011). 

2.1.2 Diabetes mellitus 2. typu 

Z celkového počtu diabetiků trpí druhým typem DM až 85% pacientů (2016). 

S diabetes mellitus prvního typu má druhý typ hlavní společný rys – postižený 

organismus ztrácí schopnost fyziologického zpracování glukózy a postupně dochází 

k hyperglykémii. U DM2T je jednou z hlavních příčin špatného metabolismu glukózy 

kombinace inzulinové resistence a relativního nedostatku inzulinu. Projevy inzulinové 

resistence předchází vlastnímu onemocnění, jedná se o poruchu citlivosti tkání k působení 

inzulinu (fyziologická koncentrace inzulinu v krvi vyvolává neadekvátně sníženou 

odpověď v periferních tkáních). Porucha vedoucí k inzulinové rezistenci se může 

vyskytovat buďto přímo ve tkáních na inzulinovém receptoru nebo kdekoli 

v postreceptorových procesech. Když dochází ke změně funkce receptoru na základě 

genové mutace, nazýváme to primární poruchou. Sekundární porucha je způsobena 
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metabolickými a hormonálními vlivy nebo přítomností protilátek proti inzulinu v krvi. 

Inzulinová rezistence je sice geneticky determinována, ale rozvíjí se u především u lidí, 

kteří nedbají na zdravý životní styl, nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a jejichž 

energetický příjem dlouhodobě převyšuje energetický výdej. Zvláště poslední zmíněné 

kritérium, mimo jiné způsobující nadváhu a obezitu, vede ke změně funkce beta-buněk 

pankreatu. Ty začínají reagovat na vysokou inzulinovou rezistenci tkání zvýšenou sekrecí 

inzulinu a vzniká tzv. „kompenzatorní hyperinzulinémie“. Někteří jedinci se i přes 

inzulinovou rezistenci nikdy nestanou diabetiky, protože jsou jejich beta-buňky schopné 

rezistenci kompenzovat množstvím vyplaveného inzulinu a udržet normoglykémii až do 

konce života. Ve většině případů se však funkce beta-buňky v průběhu let vyčerpá a 

vzniká diabetes mellitus 2. typu (Janíčková Žďárská, 2017; Karen, 2011). 

DM2T se obvykle projevuje kolem 40. roku věku, v posledních letech je však 

zaznamenáváno zvyšování počtu případů manifestace v dětském věku a u adolescentů. 

Tato fakta se již netýkají pouze Spojených států amerických, ale objevují se i ve studiích 

z Kanady, Japonska, Anglie i Německa. V USA je stále výskyt DM2T u dětí 

nejrozšířenější na světě a v některých regionech dokonce stejně častý jako DM1T. Drtivá 

většina dětí trpících DM2T je obézních až extrémně obézních (Reinehr, 2013). 

S vysokým rizikem diabetu 2. typu, ale i ostatních chorob například 

kardiovaskulárních nebo onkologických, je spojena obezita. Není však obezita jako 

obezita, můžeme ji dělit na dva typy, z jichž pouze jeden je rizikový z hlediska zmíněných 

chorob. Gynoidní obezita, též známá jako periferní obezita, se projevuje typem postavy 

„hruška“ a vyskytuje se častěji u žen. Tuk se při tomto typu obezity ukládá zejména do 

podkoží v oblasti stehen a hýždí a nepředstavuje výraznější zdravotní riziko. Druhým 

typem je obezita androidní, vyskytující se i pod názvy abdominální, centrální či 

viscerální. Je to právě viscerální tuk, který je svým vylučováním působků zvaných 

adipocytokiny nebezpečný. Adipocytokiny, jsou-li vylučovány ve velkém množství, 

způsobují nedostatečné potlačení hladu a nadměrnou chuť k jídlu, zvyšují krevní tlak, 

porušují lipolýzu a fibrinolýzu, a vyvolávají mnoho dalších nežádoucích faktorů, které se 

všechny dohromady podílejí na manifestaci syndromu inzulinové rezistence (SIR). 

V rámci diagnostiky SIR dle kritérií International Diabetes Federation z roku 2005 se 

androidní obezita ozřejmuje jednoduchým měřením pasu mezi okrajem kosti kyčelní a 

dolním okrajem posledního žebra. U ženy je androidní obezita stanovena při obvodu 

větším než 80 cm a u muže 94 cm (Janíčková Žďárská, 2017). 
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2.1.3 Léčba diabetu 

K první fázi léčby u všech typů diabetu patří edukace pacienta. Je to velmi důležitá 

součást léčby z hned několika důvodů. Diabetes je velmi specifické onemocnění, které 

při léčbě vyžaduje stoprocentní spolupráci pacienta, bez ní je onemocnění prakticky 

neléčitelné. Motivace pacientů k plné spolupráci však není u diabetu úplně běžná, protože 

diabetes patří zejména ve své rané fázi k onemocněním, které neprovází žádné symptomy, 

jenž by byly pro pacienta nepříjemné a motivaci by tvořila touha se jich co nejdříve 

zbavit. Při edukaci by se proto měl klást důraz i na přiblížení problematiky možných 

komplikací, které s sebou špatně léčený diabetes mellitus přináší (Karen, 2011). 

Samotnou léčbu diabetu můžeme rozdělit na nefarmakologickou a 

farmakologickou. K nefarmakologické léčbě patří dieta, která se liší podle typu diabetu, 

a fyzická aktivita. Diety DM1T a DM2T se liší nejen z důvodu charakteru onemocnění, 

ale také z důvodu odlišné farmakologické léčby. Diabetik 1. typu by měl dodržovat vyšší 

frekvenci jídel a to zhruba po 2-3 hodinách, aby nedocházelo k hypoglykemii z důvodu 

déle přetrvávajícího účinku aplikovaného inzulinu. Dále také proto, že diabetici 1. typu 

mají sklon ke ketóze a trvalý, pravidelný příjem menšího množství sacharidů ketóze 

brání. Diabetik 2. typu, který má malou tendenci ke ketóze a není léčen inzulinem, nemá 

striktní časové rozvržení příjmu potravy a může vynechávat malá jídla. Na rozdíl od 

DM1T mají však diabetici 2. typu sklon k přibírání na váze, což zvyšuje riziko komplikací 

diabetu a jiných přidružených onemocnění, proto u nich vyřazujeme tučné potraviny, 

dbáme na kalorickou kontrolu a doporučujeme pravidelnou mírnou fyzickou aktivitu 

(Karen, 2011). 

Farmakologická léčba DM2T probíhá pomocí perorálních antidiabetik, z jichž 

nejpoužívanější je metformin. Hlavní funkcí metforminu je podpora transportu glukózy 

do svalů a inhibice vydávání glukózy z jater. Kromě spousty dalších pozitivních 

vlastností snižuje metformin inzulinovou resistenci a zlepšuje funkci beta-buněk, přičemž 

nezvyšuje koncentraci laktátu v krvi. Může se používat i u těhotných žen a ve starším 

věku. Mezi hlavní kontraindikace metforminu patří renální insuficience, akutní a 

chronická acidóza, sepse, akutní infarkt myokardu a další. V úvodních dávkách se podává 

obvykle 500 mg metforminu denně (Karen, 2011). 

U DM1T se používá farmakologická léčba zcela výhradně v podobě 

intenzifikovaného inzulinového režimu, jehož cílem je dosáhnout normoglykémie s co 
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nejmenším rizikem hypoglykémie. Toho se dá docílit co největším přiblížením režimu 

k fyziologické sekreci inzulinu. U inzulinu se využívají dva typy – dlouhodobě působící 

a krátkodobě působící inzulin. Dlouhodobě působící inzulin nahrazuje bazální 

inzulinovou sekreci, krátkodobě působící nahrazuje sekreci inzulinu po jídle (Češka, 

2016). 

2.2 Syndrom diabetické nohy 

Již slovo „syndrom“ nám napovídá, že je diabetická noha komplex symptomů, které 

jsou ve výsledku kombinací řady jevů. Obecnou definicí syndromu diabetické nohy je 

poškození měkkých tkání distálně od kotníku u pacientů trpícími chronickým 

onemocněním diabetes mellitus. Zmíněným poškozením tkání je ve většině případů 

ulcerace, která může mít více příčin (Píťhová, 2011). 

Dvě hlavní komplikace diabetu, které jsou zároveň i hlavními faktory vedoucími 

ke vzniku syndromu diabetické nohy, jsou neuropatie a angiopatie. Rizikem při 

diabetické neuropatii je poškození senzitivních nervových drah a tím pádem zhoršení 

citlivosti pokožky na DKK. V mnoha případech se tak stává, že dochází k rozvoji 

deformity způsobené například nevhodnou obuví bez povšimnutí pacienta. Diabetickou 

angiopatii lze rozdělit na mikroangiopatii a makroangiopatii. Diabetická makroangiopatie 

je kvalitativně velmi podobná jako klasická ateroskleróza u nediabetiků. Zatímco jsou 

však u nediabetiků postiženy pouze velké a střední tepny, u diabetiků je toto onemocnění 

difuznější – změny se často dějí na tepnách distálně od a. poplitea. Dále má diabetická 

angiopatie 2-4 krát častější výskyt a to jak u mužů, tak u žen i před menopauzou, a liší se 

klinické projevy. Klaudikační bolesti, projevující se u nediabetiků často ve stehenních a 

lýtkových svalech, se při diabetické angiopatii objevují spíše v oblasti plosky nohy, nártu 

či kotníku. Mikroangiopatie postihuje menší arterioly a kapiláry, kde dochází k poruše 

propustnosti bazální membrány a zhoršení mikrocirkulace v dané lokalitě (Píťhová, 

2011). 

Diabetes mellitus ovšem kromě tepenné cirkulace negativně ovlivňuje i žilní 

a lymfatický systém, což má za důsledek otok chodidla a distálních částí bérce. Otok 

zpomaluje průtok krve, tím se zvyšuje riziko srážení krve a může dojít až k trombóze 

či tromboflebitidě. Tyto problémy mohou způsobit i tenkou, zranitelnou, „papírovou“ 

kůži, u které i při malém defektu lehce dochází k rychle se šířící bakteriální infekci 

(Baumgartner, 2016). 
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Dalším faktorem podílejícím se na vzniku diabetické nohy je omezení kloubní 

pohyblivosti a následná změna mechaniky chodidla. Příčinou je rigidita kloubních 

pouzder a kůže, což je u diabetiků způsobeno glykací kolagenu. Riziko ulcerací se pak 

zvyšuje úměrně se zvyšováním tlaku na plosku (Píťhová, 2011). 

 Syndrom diabetické nohy postihuje zhruba 6% diabetiků a až v 1,5% případů je 

nutné provést amputaci nohy. Nejlepší prevence toho syndromu je udržování kontroly 

nad glykémií, pravidelné prohlížení chodidel nejen lékařem, ale i pacientem samotným. 

Dále volba vhodné obuvi bez rizika zvýšeného tlaku či tření, včasné rozpoznání tvořícího 

se ulceru a okamžité zaslání pacienta do specializovaného diabetického centra a zvážení 

operativní péče, revaskularizace a rehabilitace (Mishra et al., 2017). 

2.3 Amputace 

Za amputaci je považováno jakékoli, ať už chirurgické či úrazové, odstranění 

periferní části těla s přerušením skeletu a krytu měkkých tkání. Často jsou prováděny 

amputace jako život zachraňující výkony, ale běžně se také využívají jako efektivní krok 

ke zkvalitnění života pacienta a zlepšení funkce jeho pohybového aparátu (Gallo, 2011). 

2.3.1 Historie amputací 

Amputace se považují za jeden z historicky nejstarších chirurgických zákroků. 

Odstranění končetiny mělo dávno v minulosti jistý trestní či rituální účel, ovšem i 

amputace s léčebným efektem mají hlubokou historii. První zmínky o amputaci jako 

léčebném chirurgickém zákroku se datují až do 5. tisíciletí před naším letopočtem. 

V pátém století před Kristem popsal Hippokrates tři zásady o amputaci, které jsou platné 

dodnes. Jsou jimi: odstranění nemocné tkáně, snížení invalidity a záchrana života (Sosna, 

2001; Dungl, 2014). 

Z důvodu nedostatečných medikamentózních možností, časové tísně a dalších 

podnětů byly amputace nejčastěji užívané za velkých válek. Například při první světové 

válce bylo provedeno kolem 100 000 amputací. Za válek docházelo ale i k pokroku a 

zkvalitnění techniky těchto operací (Sosna, 2001; Dungl, 2014). 

2.3.2 Indikace k amputaci 

Rozhodnutí o amputaci končetiny, ať už kvůli cévní insuficienci, neuropatiím či 

traumatům, je založeno na důkladném zvážení všech prognóz pacienta – zda je operace 
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nutná k přežití, zlepší-li kvalitu života nebo zda je pacient schopen úspěšné rehabilitace 

(Lusardi, 2013). 

Nejčastější indikace k amputaci je dle Sosny (2001) choroba končetinových cév, 

kde je běžná amputace u diabetické angiopatie spojené s gangrénou a dále u arteriální 

insuficience, ať už chronické či akutní. U těchto cévních nedostatečností je amputace 

volbou v případě, že pacientova cévní anatomie neumožňuje provedení bypassu, nebo 

v případě, že se pacient objeví až ve stavu, kdy je ischemie končetin na vysokém stupni 

a bypass by nezachránil nevratně poškozenou tkáň. Dále se také bypass neprovádí u 

pacientů polymorbidních, u kterých je riziko komplikací. Jelikož cévní insuficience je 

choroba systémového charakteru, je nutná spolupráce lékařů z různých oborů. Operace 

se provádí taktikou „limb saving surgery“ s cílem zachovat co nejdelší pahýl, proto se 

někdy můžeme setkat i s kombinací amputace a arteriálního bypassu, aby se zajistilo co 

nejlepší vyživení pahýlu a umožnilo posun amputace co nejdistálněji (Lusardi, 2013; 

Sosna, 2001). 

Další indikací, se kterou se již nesetkáváme tak často jako dříve, jsou traumata. 

Za úbytek nutnosti amputací po traumatech vděčíme zejména rozkvětu dvou oborů, 

kterými jsou cévní chirurgie a mikrochirurgie. Absolutní indikací amputace po 

traumatech je nevratná ischemie poškozených končetin, dále je amputace častá u 

komplikací, jako je například plynatá sněť nezvládnutelná antibiotiky ani chirurgickým 

zákrokem (Dungl, 2014; Sosna, 2001). 

K omezení subjektivních faktorů při posuzování indikace k amputaci vytvořilo 

mnoho autorů mnoho schémat a systémů, kde se pomocí bodování posuzují možnosti 

záchrany končetiny. Nejvíce používané je v oblasti traumat schéma MESS (maglet 

extremity severity score, což v překladu znamená rozsah rozdrcení končetiny). V tomto 

skóre se rozsah postižení hodnotí podle věku, ischemického postižení, tlakové stability 

pacienta a úrazové energii (Dungl, 2014; Sosna, 2001). 

Tumory se stávají indikací v případě, že jsou afekce maligní, recidivující a 

v pokročilém stadiu. Dále dochází k amputaci na základě velkých bolestí a exulcerací u 

metastatických tumorů. Benigní nádory jsou indikací jen velmi zřídka, jen když snižují 

kvalitu života pacienta svou velikostí nebo nevhodnou lokalizací (Dungl, 2014; Sosna, 

2001). 
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Dalšími indikacemi jsou například nezvladatelné akutní infekty, při kterých hrozí 

sepse organismu, a proto se často jedná o život zachraňující operaci. Dále kongenitální 

anomálie, které způsobují afunkci segmentu a není možné je ortoticko-proteticky vybavit. 

Jako poslední v publikacích opakovaně uváděnou indikaci zmíním neuropatie. Tato 

nervová onemocnění mnohou druhotně vyústit v trofické vředy, které sice samy o sobě 

nepředstavují indikaci k amputaci končetiny, ale snadno se do nich dostává infekce, která 

už ohrožuje nejen končetinu, ale i život pacienta (Sosna, 2001). 

2.3.3 Operační techniky 

Amputace mají podle operačních technik různá dělení. Jako první se operace dělí 

na amputace a exartikulace, přičemž rozdíl je v tom, že zatímco při amputaci dochází 

v místě amputace k přerušení kosti, při exartikulaci je periferie odňata v linii kloubu 

(O’Sullivan et al., 2014; Dungl, 2014). 

Podle způsobu provádění dělíme amputace na otevřené a uzavřené. Indikací 

otevřených amputací je komplikovaný stav například po traumatech, kdy se vyskytuje 

infekt nebo jiná kontaminace a při primárním uzavření by nemuselo dojít ke zhojení tkání. 

To znamená, že po otevřené amputaci musí po nějaké době následovat další operace, při 

které dochází k sekundárnímu uzavření (O’Sullivan et al., 2014; Dungl, 2014). 

Poslední dělení operačních technik, které zmíním je na amputace gilotinové a 

amputace lalokové. Amputace gilotinové jsou vždy prováděny jako otevřené a je to 

nejstarší typ amputace, ovšem v dnešní době už mají jinou podobu než v dobách 

minulých. Dnešní gilotinové amputace se již neprovádí jedním řezem, ale postupným 

cirkulárním řezem kůže, svalů a skeletu. Nejprve se v nejdistálnější části přeruší kůže, 

která se proximálně retrahuje, v této úrovní se přeruší svaly, u kterých taktéž dochází 

k retrakci, a nakonec se v linii retrahovaných svalů cirkulárně odřízne skelet. V průběhu 

operace samozřejmě dochází k ošetření nervů a podvazování větších cév. Gilotinová 

amputace se nejčastěji provádí ve válečných podmínkách, mnohem běžnějším a 

standartním operačním výkonem je amputace laloková. Laloková amputace může být 

provedena jako zavřená i jako otevřená. Při zavřeném typu amputace se musí pečlivě 

naplánovat délka a umístění tkáňových laloků, aby po odstranění patologické tkáně a 

přerušení skeletu mohlo dojít k uzavření rány bez velkého napětí. Další důležitou 

podmínkou je dobrá stabilizace svalů, která umožňuje zachování kvalitní motoriky 

pahýlu. Stabilizace svalů se dosahuje více způsoby. Nejčastěji se používá myoplastika, 
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což je spojení dvou antagonistických svalových skupin, v kombinaci s myofasciálním 

spojením (sval – fascie). Dále se využívá myodéza, kde se sval spojuje s periostem kosti, 

a tendonéza, což je spojení šlacha na kost. Velký význam pro následnou rehabilitaci bez 

komplikací má i správné ošetření nervových pahýlů. Operatér šetrně vytáhne největší 

nervy, přetne je co nejčistějším řezem a nechá je retrahovat do měkkých tkání. Neuromy, 

které by se vytvořily blízko amputační jizvy nebo kosti, by způsobovaly velké bolesti 

(O’Sullivan et al., 2014; Dungl, 2014). 

 

Obrázek 2 - Otevřená laloková amputace (Dungl, 2014) 

 

 

Obrázek 3 - Gilotinová amputace (Dungl, 2014) 

 

2.3.4 Typy amputací na DKK 

Cameronová (2007) dělí amputace dle výšky odnětí části končetiny na minoritní a 

majoritní. Ke skupině minoritních amputací patří všechny amputace vykonané distálně 

od kotníku. Nejčastěji jsou to phalangeální amputace, což je odstranění jednoho nebo více 

prstů, dále transmetatarzové amputace - přetnutí metatarzů, midtarzální disartikulace 

prováděné v Chopartově kloubu a amputace v linii Lisfrankova kloubu. Poslední dva 

zmíněné způsoby s sebou nesou riziko ekvinózní deformity, proto již nejsou využívány 

vůbec nebo jen málo v různých modifikacích. K distálním amputacím dále patří Pirogova 

a Boydova amputace. Obě jsou si velmi podobné a jsou používané zejména u dětí, protože 
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dochází k zachování růstové chrupavky na distální tibii. Boydova amputace je modernější 

a dochází při ní k odstranění přednoží a talu, patní kost je poté resekována a 

osteosynteticky spojena s tibii (Tosun, 2011). 

 

Obrázek 4 - Úrovně distálních amputací DK (P&O Care) 

 

Obrázek 5 - Amputace dle Boyda (Laurin, 1990) 

K majoritním amputacím patří Symeho amputace, která je nejčastěji prováděna u 

pacientů s diabetickými komplikacemi. Tento typ amputace se většinou dělá ve dvou 

fázích, nejprve se provede exartikulace v hlezenním kloubu a poté se resekuje distální 

část tibie a fibuly a remodelují se laloky měkkých tkání (Lusardi, 2007; Dungl, 2014). 
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Obrázek 6 - Výsledek Symeho amputace (Laurin, 1990) 

Transtibiální amputace mají ve většině případů pozitivní protetické a rehabilitační 

výsledky a při dobrém krevním zásobení je jen zřídkakdy provází komplikace při hojení. 

Jsou dva hlavní operativní přístupy, mezi kterými se operatér rozhoduje dle stavu 

měkkých tkání a kožního krytu. Když je zachováno dobré krevní zásobení využívají se 

většinou dva symetrické laloky měkkých tkání – jeden anteriorní a druhý posteriorní, 

které mají délku srovnatelnou s průměrem bérce v místě amputace. V případě, kdy se 

jedná o amputaci indikovanou z důvodu ischemického postižení, volí se delší posteriorní 

lalok, protože zádní strana bérce má výrazně lepší cévní zásobení (Lusardi, 2007; Dungl, 

2014). 

Další úrovní je exartikulace v kolenním kloubu. I tady platí výhoda delšího 

posteriorního laloku u dysvaskulárních pacientů. Při operaci jsou odstraněny menisky a 

patelární šlacha je přišitá k zadnímu zkříženému vazu, který je zachovaný. Patela by se 

měla zachovávat zejména u pacientů se špatným krevním zásobením, protože hlavní 

krevní zásobení do anteriorního laloku je spojeno právě s tím patelárním. U pacientů, 

kteří nemají problém s cévním zásobením, se provádí Gritti-Stokes amputace, u které se 

používá delší anteriorní lalok, dochází k odstranění kondylů femuru a patela je přesunuta 

na distální část femuru, kde drží pomocí sutur (Laurin, 1990). 

U transfemorální amputace je důležité jednak zachovat co nejdelší pahýl a také 

udržet femorální osu v centrální pozici mezi měkkými tkáněmi. Při vzdálenosti pahýl-

perineum menší než 5 cm se doporučuje provést spíše exartikulaci v kyčelním kloubu. 

Dále je také kladen důraz na dobré zachování svalových skupin, zejména adduktorů 

kyčelního kloubu, protože jsou to klíčové svaly pro stabilní chůzi s protézou a také by 

bez jejich správné funkce vznikaly abdukční kontraktury (Laurin, 1990; Lusardi, 2007). 
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Exartikulace kyčelního kloubu se provádí v poloze na pacientově zdravém boku, 

začíná se podvázáním arterie femoris a poté se preparuje celý kyčelní kloub. Operaci je 

doporučené zakončit odstraněním chrupavky v acetabulu a zabránit tak riziku sekvestru. 

Rána se kryje buďto předem připraveným adduktorovým lalokem nebo lalokem 

gluteálním (Dungl, 2014; Lusardi, 2007). 

Hemipelvektomie je obrovský zásah do těla a mnohdy velmi riskantní operace, při 

které hrozí velké ztráty krve. Je důležitá multioborová spolupráce, nejen při samotné 

operaci, ale i v preoperativní a postoperatovní péči. Vlastní operace se stejně jako 

v předchozím případě provádí v poloze na zdravém boku pacienta. Dochází k exartikulaci 

v symfýze a SI skloubení a k odstranění celé jedné poloviny pánve. Na krytí se využívá 

lalok gluteálních svalů (Dungl, 2014; Lusardi, 2007). 

2.4 Rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny 

2.4.1 Předoperační rehabilitace 

Když k amputaci nedochází z důvodu traumatu či jiných akutních stavů, měla by 

rehabilitace začínat už před samotnou amputací. Optimální preoperační program by měl 

obsahovat psychologické poradenství, funkční rehabilitaci a zlepšování kondice pacienta 

(Cameron, 2007). 

Psychologická podpora má mít před operací nejvyšší prioritu. Pacient a jeho 

rodina by měli být v detailech seznámeni s celou problematikou amputací, následné 

rehabilitace a možnostech protetických náhrad. Ve spolupráci terapeuta a pacienta by 

mělo dojít k vytyčení dlouhodobého cíle a dle něj k sestavení rehabilitačního plánu. 

Pacient by měl být informován o fantomových pocitech a bolestech, které se mohou po 

amputaci dostavit. V některých zařízeních je dokonce využíván předoperační program, 

jehož součástí je setkávání se pacientů s dobrovolníky, kteří jsou po stejné amputaci a 

jsou úspěšnými uživateli protetické náhrady. Dobrovolníci poté mohou předat své cenné 

zkušenosti pacientovi a jeho rodinně (Braddom, 2007). 

Mezi rozhodnutím pro amputaci a termínem k amputaci je většinou několik dní až 

týdnů. Tato doba je při funkční terapii věnována zejména protahování svalů a uvolňování 

měkkých tkání za účelem zvýšení rozsahu pohybu v kloubech, které se vyskytují nad 

plánovanou linií amputace. Protahování svalů je totiž jednodušší s plnou délkou 

končetiny, než s krátkým pahýlem. Nemá-li pacient velké bolesti, může se v rámci 

rehabilitace naučit správnou chůzi o berlích nebo v chodítku s použitím pouze jedné DK 
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nebo správné používání invalidního vozíku. Důležitý je také nácvik transferů postel-

vozík a vozík-židle a edukace o vhodném polohování za účelem prevence kontraktur 

(Cameron, 2007; Porter et al., 2013). 

2.4.2 Pooperační rehabilitace 

Prioritou číslo jedna v rané pooperační péči je dobré zhojení amputační rány a 

minimalizace rizika komplikací při hojení. Při rané pooperační rehabilitaci je proto 

důležitá péče o pahýl s důrazem na správné hojení. Fyzioterapeut se v této fázi zaměřuje 

na kontrolu a redukci otoku, zmírnění bolestí, správné polohování jako prevence 

kontraktur a brzkou vertikalizaci. Dlouhodobým cílem následné rehabilitace je poté 

zajištění největší možné samostatnosti pacienta a dosáhnutí co nejlepšího funkčního stavu 

pahýlu před protézováním, čehož se dosahuje v mnoha krocích a fázích terapie. V těchto 

fázích je důležité tvarování pahýlu, prevence kontraktur, zvětšování rozsahu pohybu a 

hlavně edukace pacienta. Dále se rehabilitace věnuje posilování oslabených svalů, 

trénování stability v sedě, ve stoje či při přesunech, zlepšování celkové kondice pacienta 

a nácviku chůze s chodítkem nebo s dvěma francouzskými holemi dle kondice pacienta. 

Důležitou součástí rehabilitace u pacientů s amputací z důvodu poruchy krevní cirkulace 

je prevence vzniku komplikací i u druhé končetiny (Cameron, 2007; O’Sullivan et al. 

2014). 

Posilování svalů kolem pahýlu, ale i ostatních stabilizačních svalů, je důležité 

zejména při přípravě na používání protézy. Při transfemorálních amputacích je důležitá 

dobrá svalová síla extensorů a abduktorů kyčelního kloubu, protože jsou tyto svaly 

potřebné při stojné fázi kroku. U transtibiálních amputací platí totéž, ale k tomu by se 

posilování mělo zaměřit ještě i na extenzory a flexory kolene, jejichž dobrá svalová síla 

je podstatná ke správné chůzi s protézou (Cameron, 2007; O’Sullivan et al. 2014). 

Brzká vertikalizace a stoj na zbylé dolní končetině se nepovede u všech pacientů 

napoprvé, někteří nemají potřebnou kondici a často se vyskytuje i psychický blok a strach 

ze stoje na jedné dolní končetině. Je však velkou výhodou, když se stoj a jeho stabilita 

začnou nacvičovat co nejdříve, pacientovi to pomůže znovu objevit cit pro jeho tělo 

v prostoru a lépe si zvykat na velký zásah do jeho těla. Čím lépe je pacient schopen 

balancovat na své končetině, tím lepší bude při používání berlí při přesunech a tím 

aktivnější může být pacientův život před zhotovením protézy. Špatná stabilita a strach 

z pádů negativně ovlivňuje i následnou protetickou rehabilitaci, proto je potřeba na 
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rovnováze intenzivně pracovat. Nácvik chůze je nejlepší cvičení na zlepšení kondice a je 

to nezbytný krok k samostatnosti v životě pacienta. Chůze s berlemi ovšem vyžaduje 

nejen dobrou stabilitu, ale také kondici a výdrž, což je zvláště u starších pacientů 

překážkou, a proto se u nich většinou začíná s chůzí v chodítku. Chůze s jakoukoli 

pomůckou je vždy lepší než pasivní přesuny na invalidním vozíku, avšak chůze 

s chodítkem má i své nevýhody. Chodítko je robustnější, nedá se s ním chodit po 

schodech a po získání protézy je často pro pacienta obtížný přechod na chůzi s berlemi. 

Po získání protézy se například také obtížně nacvičuje správný krokový cyklus, protože 

chůze s chodítkem svádí k pouhému přísunu nohy, a pacienti se potom špatně přeučují na 

krok vpřed při používání berlí (O’Sullivan, 2014). 

2.4.3 Péče o pahýl 

Péče o pahýl je důležitá nejen v iniciální pooperační péči, ale měla by probíhat po 

celou dobu rehabilitace se současnou edukací pacienta o tom, jak se o pahýl starat sám. 

K péči patří po celou dobu správná hygiena a péče o jizvy, v úvodní fázi je důležitá 

prevence kontraktur pomocí polohování a protahování, redukce edému a tvarování pahýlu 

pomocí bandážování, otužování pahýlu a další postupy (O’Sullivan, 2014; Kolář, 2009). 

Již zmíněná hygiena pahýlu je nejdůležitější položkou v péči o pahýl. Jako 

prevence infekcí, dekubitů, opruzenin a dalších komplikací je důležitá nejen 

v pooperačním období, ale i v následném životě pacienta. Pacienti by si měli každý večer 

kontrolovat stav kožního krytu pahýlu a ti, kteří používají protézu, by měli nosit každý 

den čistou punčochu (O’Sullivan, 2014; Kolář, 2009). 

Edém pahýlu se vyskytuje po všech amputacích, ale největší a nejčastější otoky 

jsou po transfemorálních amputacích. Dle Cameronové (2007) se často otok opakovaně 

objevuje i 120 dní po operaci. Nejúčinnějším rehabilitačním způsobem k redukci a 

prevenci otoků, ale také k tvarování pahýlu je bandážování. Kromě běžného bandážování 

elastickým obinadlem se v dnešní době používají i rigidní a semirigidní dlahy, které jsou 

ovšem finančně nákladnější a většina zařízení stále zůstává u klasických obinadel a 

elastických návleků. Při bandážování pomocí elastického obinadla by měl být největší 

tlak distálně a směrem proximálním klesat, je to nejlepší způsob jak vytvarovat lehce 

kónický tvar pahýlu, který je potřebný k úspěšné protetizaci. Dále by obvaz neměl 

vytvářet žádné nežádoucí záhyby, výsledek by měl být hladký a rovnoměrný (O’Sullivan, 

2014; Kolář, 2009; Cameron, 2007). 
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Obrázek 7 - Bandážování stehenní amputace (Proteor) 

Kontraktury svalů pahýlu jsou velmi běžné jak u transtibiálních, tak u 

transfemorálních amputací. Rozvíjejí na základě svalových dysbalancí nebo stažení 

fascií, které vznikají kombinací dvou hlavních důvodů. První je reflexivní pohyb 

kyčelního a kolenního kloubu do flexe, který se děje z důvodu ztráty plantární stimulace 

při extenzi. Druhým důvodem je špatné polohování, jakým je dlouhé sezení ve vozíku 

nebo podkládání pahýlu polštářem. Pacient by o rizikách špatného polohování měl být 

informován co nejdříve po operaci. Již vzniklé kontraktury často komplikují protézování 

a někdy zcela zabraňují chůzi s protézou. Je také velmi obtížné je odstranit, nejčastěji se 

používá prolongované protahování a aktivace antagonistů staženého svalu (O’Sullivan, 

2014; Kolář, 2009). 

Otužováním pahýlu chceme docílit co nejpříjemnějšího používání protézy, 

zejména v začátcích rehabilitace. Jde vlastně o desenzitivizaci, které se snažíme 

dosáhnout různými metodami. První metodou, ke které je pacient edukován, je střídavé 

sprchování pahýlu chladnou a teplou vodou s tím, že končit by se mělo vždy proudem 

chladné vody. Dále jsou to taktilní podněty hlavně na té části pahýlu, která bude 

v kontaktu s objímkou protézy. Začíná se lehkou masáží a tlak se s postupem času 

zvyšuje. Využívá se také kartáčování pahýlu (O’Sullivan, 2014; Kolář, 2009). 
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2.4.4 Nácvik chůze s protézou 

Brzké protézování a rehabilitace s protézou jsou důležité pro zajištění dobrého 

fyzického i psychického stavu pacienta. Nácvik chůze s protézou je o naučení těla nové 

motorické dovednosti, na kterou není zvyklé. Někteří lidé dělají velké pokroky hned od 

začátku nácviku, jiným jde učení pomaleji. Hraje tu roli několik faktorů. Jednak je to 

fyzický stav a stáří pacienta, dále jeho pohybové nadání, motivace, ale také efektivně 

sestavený trénink fyzioterapeutem (Porter et al., 2013). 

Před prvním postavením s protézou by měl být pacient plně seznámen s tím, jak 

bude vertikalizace a nácvik probíhat, co se od něj očekává a jaké stavy mohou nastat. 

Dobrý psychický stav pozitivně ovlivňuje i stav fyzický. Ideální pro první chůzi je 

bradlový chodník, pacient se v něm i se zhoršenou stabilitou cítí bezpečně a na rozdíl od 

opory o berle nepodporuje nežádoucí odlehčení protézované DK při stojné fázi (Porter et 

al., 2013). 

Adekvátní motorická odpověď závisí na dobrém senzorickém vstupu. Je tedy 

důležité, aby pacient rozvíjel propriocepci a cítil přes objímku kontakt se zemí, protože 

na tom závisí správný nábor aktivity svalových skupin a zajištění stabilního kroku. Po 

úspěšném nácviku chůze po rovném povrchu musí být součástí rehabilitace i nácvik chůze 

po schodech, po nerovném terénu a z kopce (Porter et al., 2013). 

2.4.5 Fantomové bolesti a jejich terapie  

Fantomové bolesti můžeme definovat jako bolestivé pocity jdoucí z chybějící 

části amputované končetiny. Jsou to nejčastější příčiny imobility a psychické úzkosti u 

pacientů po amputaci a vyskytují se až u 80% z nich. Jejich výskyt z části závisí i na 

fyziologickém a psychologickém stavu pacienta, ale také na prostředí, ve kterém pacient 

žije. Detailní patofyziologie fantomových bolestí není dosud známa, ale je jisté, že v ní 

hraje důležitou roli periferní i centrální systém nervové soustavy. Zatím nejuznávanější 

teorie tvrdí, že bolesti souvisí s přestavbou kortikální části mozku. Je totiž dokázáno, že 

jak senzitivní, tak motorický kortex mozku se reorganizuje po určitých zásazích do těla, 

kterými jsou například zranění nebo operace. Podle této teorie se dějí významné 

neuroplastické změny i po amputaci končetiny a mohly by souviset právě s fantomovými 

bolestmi (Yildirim, Kanan, 2016). 

Klinické projevy bolestí jsou velmi individuální. Některé můžeme definovat spíše 

jako fantomové pocity, kdy má pacient pocit, že je jeho končetina stále na svém místě. 
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Tento pocit může být někdy tak věrný, že se pacienti pokouší o bipedální chůzi. Často se 

také objevuje pocit, že se jeho fantomova končetina vyskytuje ve velmi bolestivě 

zkroucené pozici. Bolesti jsou popisovány různě od ostré bodavé bolesti, přes pálivou a 

píchavou bolest, až po tupé křeče (Yildirim, Kanan, 2016). 

K léčbě fantomových bolestí se používají různé metody, ale bohužel jsou často 

z dlouhodobého pohledu neúspěšné. Z farmakologické léčby se používají analgetika, 

antidepresiva nebo svalová relaxancia, ve fyzikální léčbě jsou to nízkofrekvenční TENS 

proudy, jako alternativní léčbu můžeme zvolit hypnózu nebo akupunkturu. Všechny tyto 

metody se používají kombinovaně. Velmi zajímavými metodami ke snížení fantomových 

bolestí jsou také cvičení v představě a zrcadlová terapie. Při zrcadlové terapii vloží 

pacient amputační pahýl do speciálního zrcadlového boxu tím způsobem, že vidí na místě 

své amputované končetiny zrcadlový odraz své zdravé končetiny. Poté pohybuje zdravou 

končetinou a dívá se na její odraz v zrcadle. To vytváří optickou iluzi pohybující se 

chybějící končetiny. Bylo dokázáno, že tato iluze vytváří pozitivní feedback do 

motorického kortexu, což podporuje blokádu bolestivých cyklů (Yildirim, Kanan, 2016). 

 

Obrázek 8 - Zrcadlová terapie (Yildirim, Kanan, 2016) 

Při cvičení v představě pacient pohybuje zdravou končetinou a představuje si 

tentýž pohyb i na končetině amputované. Tato metoda má docílit modifikované kortikální 

reorganizace pomocí pacientovy představivosti (Külünkoglu et al., 2019). 

Obě dvě metody byly mnoha výzkumy označeny za účinné, ale až studie z únoru 

tohoto roku provedena na turecké univerzitě se zabývala porovnáním těchto dvou metod 

a prokázala lepší účinnost zrcadlové terapie (Külünkoglu et al., 2019). 

2.4.6 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie se u amputací používá jako doplněk k fyzioterapii. Využívá se 

zejména na urychlení hojení jizev, na redukci otoku, snížení bolesti, otužování pahýlu a 

ovlivňování fantomových bolestí (Kolář, 2009). 
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Hydroterapie a termoterapie se využívá při otužování pahýlu jako střídavý proud 

teplé a studené vody na pahýl, přičemž se končí vždy studenou. Dále se využívá 

kryoterapie jako procedura s analgetickým účinkem, či různé druhy koupelí za účelem 

myorelaxace a změn prokrvení (Poděbradský, 1998). 

Frekventované je i využívání fototerapie, ze které se nejčastěji používá laser a 

biolampa. Jsou to metody využívající polarizované světlo a jejich účinky jsou 

biostimulační (aktivují tvorbu kolagenu, regenerují tkáně a podporují novotvorbu cév), 

protizánětlivé a analgetické. Na akutní jizvu se využívá laser v parametrech f = 1000 Hz; 

1,0 J/cm2 na každé pole a vzdálenost 0,5 cm. Na jizvu subakutní jsou parametry f = 5000 

Hz; 1,0 – 2,0 J/cm2  na každé pole a vzdálenost sondy 0 (Poděbradský, 1998). 

Z mechanoterapie můžeme využít podtlakově-přetlakovou terapii na redukci 

edémů, kde se ze začátku léčby střídá třiceti sekundový přetlak s třiceti sekundovým 

podtlakem. Do mechanoterapie se dá zařadit i manuální masáž jizvy, či míčkování 

měkkých tkání (Poděbradský, 1998; Kolář, 2009). 

Jako poslední skupinu fyzikálních terapií používajících se po amputacích zmíním 

elektroterapii. Elektroterapie má různé formy s rozmanitými účinky. K ovlivňování 

fantomových bolestí lez používat nízkofrekvenčních pulzních proudů zvaných TENS, 

které dráždí nervové kmeny a využívají se k nefarmakologickému tlumení bolesti (Kolář, 

2009; Poděbradský, 1998). 

2.5 Ortopedická protetika 

Ortopedická protetika je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na výrobu a 

aplikaci ortéz, protéz, ortopedických vložek a dalších zdravotnických pomůcek. 

Ortopedickou protetiku můžeme rozdělit na pět základních kategorií. První a asi 

nejobsáhlejší kategorií je ortotika, která se zaměřuje na pomůcky, které jsou aplikovány 

zevně na tělo pacienta a nahrazují poškozenou funkci daného tělního segmentu nebo 

fixují poškozené segmenty do uzdravení. Další kategorií, kterou se budu zabývat 

v následujících kapitolách podrobněji, je protetika. Protetika se zabývá plnou náhradou 

ztracené části těla včetně částečné náhrady její funkce. Dále máme kategorii adjuvatik, 

což jsou zdravotnické pomůcky zjednodušující sebeobsluhu, mobilitu a lokomoci, 

a nejsou spojeny s pacientem. Čtvrtou kategorií je kalceotika, která se používá v oblasti 

nohy, patří k ní i speciální obuv. Poslední je epitetika, která je svými výrobky podobná 
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protetice, ale nahrazuje ztracenou končetinu či jinou tělní část pouze z estetického 

hlediska, nikoli funkčního (Půlpán, 2011). 

2.5.1 Stanovení protetického potenciálu a protetometrie 

Ne všichni lidé po amputacích jsou kandidáti pro získání protézy. Nácvik 

používání protézy si vyžaduje mnoho energie a dobrou fyzickou kondici, kterou někteří 

zejména starší a polymorbidní pacienti nemají. Technologie protéz se za poslední dobu 

zlepšuje raketovou rychlostí, protézy jsou lehké, mají mikroprocesorové mechanismy 

v kolenním kloubu a mechanismy energeticky podporující pohyb kloubu, díky tomu je 

v dnešní době možné úspěšné protézování i u méně zdatnějších pacientů. I přes to je však 

na místě rozumně uvažovat o stavu pacienta. Před protézováním posuzuje indikující lékař 

tyto tři hlavní kategorie: minulost pacienta (stav, mobilita a fyzická zdatnost pacienta před 

amputací), dále současný stav pacienta, kde se posuzuje tvar, rozsah pohybu, svalová síla 

a kožní kryt pahýlu a jiné zdravotní aspekty. Poslední kategorií je psychický stav pacienta, 

jeho názor na protézu a motivace k budoucímu užívání protetické náhrady. Po posouzení 

těchto aspektů se pacienti klasifikují do pěti funkčních stupňů. Funkční stupeň 0 je 

nechodící pacient se špatným psychickým i fyzickým stavem, který mu znemožňuje 

používání protézy. Funkční stupeň 1 je takzvaný interiérový typ pacienta, který dokáže 

používat protetickou náhradu na rovném povrchu v pomalém tempu a na krátké 

vzdálenosti. Funkční stupeň 2 je pacient s potenciálem k exteriérové chůzi s protézou, 

zvládne jednodušší překážky jako schody a nerovné povrchy. Uživatel protézy funkčního 

stupně 3 je schopný chůze na nerovném povrchu, překonávání větších překážek či 

rychlejší chůze. Vzdálenost, kterou je schopen překonat je jen nepatrně limitovanější ve 

srovnání se zdravým člověkem. Funkční stupeň 4 jsou pacienti bez limitace, jsou to velmi 

schopní a aktivní dospělí, děti a sportovci (Půlpán, 2011; O’Sullivan, 2014). 

Protetometrie je získávání informací a údajů pro vytváření protéz. Patří sem 

zjištění základních informací o pacientovi, naměření obvodů a délek, technické vyšetření 

pacienta, obkresy a vytvoření sádrových odlitků. Jako první je odebírána anamnéza 

pacienta, poté se přechází k technickému vyšetření pacienta, kde protetik zjišťuje 

svalovou sílu a stupeň aktivity pacienta, dále stav kožního krytu a svalové dysbalance 

pahýlu. Při měření délkových a obvodových mír uvádí Půlpán (2011, str. 29) základní 

pravidlo: „Míry musí být snímány v takovém postavení, ve kterém bude pomůcka 

nošena.“ Nákresy a obkresy se zaznamenávají do měrných listů, což jsou buďto digitální 

nebo papírové formuláře. Zhotovení sádrových negativů patří k nejsložitějším pracím 
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protetika, kromě správného zhotovení zde musí dávat pozor i na kožní defekty pahýlu 

(Půlpán, 2011). 

2.5.2 Protézy po transfemorální amputaci 

Protézy po transfemorální amputaci se mezi sebou liší zejména typem kolenního 

kloubu, jejichž druhy a vlastnosti s technickou pokročilostí dnešní doby stále přibývají. 

Indikace typu kolenního kloubu většinou záleží na pacientově funkčním stupni. 

Mechanismus protetického kolene by měl splňovat dva hlavní požadavky. Prvním je, že 

se koleno musí plynule ohýbat a narovnávat v průběhu švihové fáze kroku. Za druhé, po 

přenesení váhy těla na protézu při stojné fázi kroku, musí koleno zůstat stabilní. Hlavní 

kategorie typů protetického kolene, které zde budou vypsány, se odlišují právě tím, jakým 

způsobem a jak kvalitně splňují tyto dva požadavky. Prvním a nejjednodušším typem 

protetického kolenního kloubu, používajícím se u prvoprotéz nebo u pacientů s problémy 

se stabilitou, je jednoosý kloub s uzávěrem. Kloub se uzavírá na stoj a chůzi v extenzi a 

ručně se odjišťuje pro flexi nutnou například při sedu. Jednoduchý jednoosý kloub 

existuje i bez uzávěru, jeho nevýhodou při chůzi je absence samosvorného účinku, 

používá se hlavně u pacientů s delšími femorálními pahýly, kteří mají lepší svalovou 

kontrolu. Dalším typem je víceosý kloub, který se nejvíce přibližuje fyziologii lidského 

kolene a při přenesení váhy na protézu dokáže zablokovat flexi. Kolenní kloub 

s hydraulickou složkou poté umožňuje různou rychlost švihové fáze protézy, podle toho 

jakým tempem se pacient pohybuje. Děje se tak díky toku hydraulické tekutiny 

v kanálcích protetického kolene, čímž vzniká třecí odpor zvyšující se s rychlostí 

komprese. Tento mechanismus zajišťuje velmi plynulou švihovou fázi, díky které se celá 

chůze velmi podobá chůzi zdravého člověka bez amputace. Na podobném principu 

pracují a pneumatické kolenní klouby jen s tím rozdílem, že místo tekutiny se v kanálcích 

stlačuje vzduch. Tento mechanismus je sice lehčí a finančně méně nákladný, ale 

poskytuje méně přesnou kontrolu kadence. Poslední kategorií je bionický kolenní kloub, 

jehož vývoj se dá označit za významný milník protetiky dolní končetiny. První kolenní 

mikroprocesor byl vyroben v Japonsku na začátku 80. let minulého století. Kloub je 

ovládaný mikroprocesorem, který umožňuje plynulou a přirozenou chůzi ve všech jejích 

detailech bez vědomého ovládání uživatelem (Lusardi, 2013; Půlpán, 2011). 

Protetické vybavení po transfemorální amputaci se liší také ve stavbě lůžka protézy. 

Při výrobě lůžka jsou nejdůležitější tyto čtyři oblasti: hrbol sedací kosti, trochanter, přední 
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oblast lůžka nazývaná „ventrální pelota“ a distální oblast lůžka (Lusardi, 2013; Půlpán, 

2011). 

 

Obrázek 9 - Oblasti stehenního lůžka s popisem (Půlpán, 2011) 

  

Tvar lůžka záleží na délce a objemu amputačního pahýlu. Čím kratší pahýl, tím více 

se musí protetik soustředit na tzv. nasedací věnec, což je proximální část lůžka, protože 

je styčná plocha v distální části nedostatečná pro dobrou stabilitu a vedení. Naopak při 

delším pahýlu je možnost proximální část snížit. Když je pahýl obalen větším množstvím 

muskulatury a měkkých tkání, tak se odečítá 5-7% z předem naměřené obvodu, protože 

dojde ke kompresi. Zda bude konečné lůžko oválné podélně nebo příčně, o tom rozhoduje 

rozložení svalů pahýlu (Lusardi, 2013; Půlpán, 2011). 

 

Obrázek 10 - Obecné rozložení svalů ve stehenním lůžku (Půlpán, 2011) 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika práce 

Kazuistika vznikala v rámci souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní a.s., 

která probíhala od 14. 1. do 8. 2. 2019. S pacientem, kterého jsem si ke své práci vybrala, 

jsem spolupracovala od 21. 1. do 5. 2. 2019 pod odborným vedením fyzioterapeutky Mgr. 

Heleny Voráčové. Pacient byl přítomen na lůžkové části rehabilitace od listopadu 2018.  

Před zahájením terapií byl pacient obeznámen se zpracováním a využitím osobních 

informací pro bakalářskou práci a podepsal informovaný souhlas, jehož vzor je součástí 

příloh. Individuální terapie pacienta probíhala v dopoledních hodinách každý všední den 

a na jednotku bylo vyhrazeno zhruba 50 minut. Na klinice probíhala komplexní terapie, 

v rámci jíž za pacientem docházela každý všední den ergoterapeutka, která se věnovala 

uvolňování a posílení PHK, nácviku úchopů a jemné motoriky. Z toho důvodu jsem se 

horním končetinám v terapii věnovala jen okrajově. 

Po seznámení s pacientem byla dne 21. 1. 2019 provedena anamnéza a vstupní 

kineziologický rozbor, při kterém byly použity tyto pomůcky: krejčovský metr, 

neurologické kladívko, plastový goniometr. Na základně získaných informací byl 

sestaven krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Krátkodobého terapeutického plánu 

jsme se poté drželi po dobu individuálních terapií, samozřejmě s přihlédnutím na aktuální 

fyzický a psychický stav pacienta.  

Mezi terapeutické prostředky a techniky použité v průběhu terapií patřily: techniky 

měkkých tkání (péče o jizvy, otužování pahýlu, odstraňování reflexních změn dle 

Lewita), nácvik lokomoce, mobility a stability, posilovací prvky PNF dle Kabata, 

analytické posilování, PIR s protažením dle Jandy, kondiční cvičení, cvičení v oporách 

na základě vývojové kineziologie. 

Při terapiích byly využívány tyto pomůcky: pružné obinadlo, čtyřbodové nízké 

chodítko, invalidní vozík, dvě francouzské berle, protéza, balanční podložky.  

Po absolvování všech devíti individuálních terapií byl proveden výstupní 

kineziologický rozbor a po porovnání s rozborem vstupním bylo zpracováno zhodnocení 

efektu terapie. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: M. S., muž 

Ročník: 1954 

Výška: 171 cm 

Váha: 70 kg 

Diagnóza: 

E107 Diabetes mellitus II. typu závislý na inzulinu s mnohočetnými 

komplikacemi 

Z896 Stp. vysoké amputaci PDK ve stehenní kosti pro diabetickou gangrénu (24. 

8. 2018, reamputace 1. 9. 2018) 

I639 Stp. ischemické CMP v povodí ACI I. sin z 9/2018 s residuální zejm. 

akroparesou PHK 

I10 Esenciální (primární) hypertenze 

G409 Epilepsie – kumulované fokálními motorické epiparoxy po iCMP 

I7020 Ateroskleróza končetinových tepen, bez gangrény 

L891 Dekubitální vřed na patě LDK 

Lupénka 

Status praesens (21. 1. 2019): 

Subjektivní: 

Pacient se cítí dobře, nejvíce ho trápí dekubit na patě LDK, který ho omezuje 

v nácviku chůze. Fantomové bolesti začaly nedávno, když se zahájil nácvik chůze 

s protézou. Objevují se nejčastěji večer před spaním a pacient bolest hodnotí stupněm 4 

na škále od 0 (=žádná bolest) do 10 (=nesnesitelná bolest). 

Objektivní: 

Pacient je plně orientován časem, místem, osobou. Po lůžku se pohybuje 

samostatně, dokáže se sám přesunout z lůžka na invalidní vozík, na kterém se samostatně 

pohybuje. K pohybu v terénu, který neumožňuje jízdu na invalidním vozíku (např. 
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schody), používá pacient podpažní berle a dopomoc druhé osoby. Pacient má vlastní 

protetickou náhradu, se kterou zatím probíhá nácvik chůze jen v rámci terapie. 

Dominantní HK je pravá.  

Rodinná anamnéza:  

Otec zemřel na CMP, matka měla diabetes mellitus a zemřela na blíže 

nespecifikované onkologické onemocnění, bratr pacienta zdráv, dva potomci pacienta 

zdraví. 

Osobní anamnéza:  

Prodělal běžné dětské nemoci. Úrazy, operace či závažné onemocnění neguje. 

Diabetes mellitus II. typu diagnostikován v padesáti letech věku. 

Nynější onemocnění:  

V roce 2015 začaly bolesti v lýtkových svalech obou DK, 2016 hospitalizován 

v Nemocnici Na Bulovce pro žilní trombózu PDK, 2/2018 nekróza druhého prstce na 

PDK – operačně odebrána nekrotická tkáň, poté proveden by-pass PDK se štěpem z třísla 

LDK, 3/2018 amputace druhého prstce, 8/2018 nekróza třetího prstce – plánovaná 

operace byla o týden odložena do té doby nekróza PDK až nad koleno, nadkolenní 

amputace PDK proběhla 24. 8. 2018, z důvodu pooperačních komplikací byla 1. 9. 2018 

provedena reamputace se zkrácením pahýlu o 5 cm, po reamputaci pooperační stav 

komplikován rozvojem iCMP s pravostrannou symptomatologií, ledvinovým kolapsem a 

sekundární epilepsií po iCMP. Pacient přijat do Vršovické zdravotní, a. s. dne 8. 11. 2018. 

Farmakologická anamnéza:  

Godasal 100mg tbl x-0-0, Clopidogrel 75mg tbl x-0-0, Prestarium neo tbl x-0-0, 

Concor cor 2,5mg tbl x-0-0, Torvacard 40mg tbl x-0-1, Lyrica 75mg tvl x-0-2, Tralgit 

50mg tbl x-0-1, Aulin tbl p.p., HMR ins. Sc. X-8-6 j, HMN ins. 10 j., Oxazepam 1 tbl NN 

p.p., Glyc. supp. 1xd p.p., Pahýl – Dolgit 2x denně 

Alergie:  

Alergie neguje. 
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Abusus: 

 Nekouří, kávu nepije, alkohol příležitostně. 

Sociální anamnéza: 

Žije s manželkou v panelovém domě s výtahem, který ale staví jen v mezipatře – 

ke vchodu musí zdolat ještě cca 10 schodů. Celý život pracoval jako personální manažer 

– z části sedavé zaměstnání, nyní v invalidní důchodu. 

Indikace k rehabilitaci:  

Z896 stp. vysoké amputaci PDK ve stehně, I639 stp. ischemické CMP v povodí 

ACI I. sin z 9/2018 s residuální zejm. akroparesou PHK – soběstačnost, vertikalizace, 

chůze. (opsáno z dokumentace pacienta) 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (21. 1. 2019) 

Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje proběhlo s nasazenou protézou a s oporou o nízké čtyřbodové 

chodítko. Vyšetření neprobíhalo na boso, ale s obuví, aby délka LDK odpovídala délce 

protézy a stoj byl vyrovnaný a přirozený. 

Zepředu:  

Levé chodidlo směřuje rovně před sebe, levý kolenní kloub v mírném valgózním 

postavení, na LDK je výrazná kontura m. quadriceps femoris, spodní část trupu vychýlena 

doleva, těžiště přeneseno více nad LDK, aspekcí viditelné sešikmení pánve – pravý bok 

výše než levý, mírná rotace pánve doleva, potvrzeno palpačně. Viditelná větší opora o 

LHK než o PHK, levá tajle méně konkávní. Povolená břišní stěna. Horní část trupu je 

ukloněna doprava a levé rameno postaveno výše než pravé. Oba ramenní klouby jsou 

v elevaci. Na levé straně viditelný výrazný trapézový val. Hlava v mírném levostranném 

úklonu. Obličej symetrický. 

Zezadu:  

Lýtko LDK výrazně konturované, valgózní postavení levého kolenního kloubu, 

popliteální rýha klesá směrem mediálním, pravá crista výše než levá, úklon trupu vpravo 

je viditelný na křivce páteře – dextro-konkávní vrchol je v oblasti Th10. Lopatky se 
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nachází v abdukčním postavení a dolní úhel levé lopatky je výše než pravé. Horní porce 

levého trapézu má výraznější trofiku než pravá. Krční páteř a hlava v mírném úklonu 

vlevo. 

Z boku:  

Levý kolenní kloub není plně extendován „odemčené koleno“, výrazná anteverze 

pánve, kyčelní klouby v mírné flexi. V bederní páteři je vidět zvýšená lordóza, v hrudním 

úseku páteře výrazná kyfóza. V C/Th přechodu dochází k výrazné flexi, hlava je 

v předsunu, ramena v protrakci. 

Dechový stereotyp fyziologický, dochází k dechové vlně, která je ale výraznější 

v břišní oblasti. 

Dynamické vyšetření stoje 

Z důvodu špatné stability pacienta probíhalo vyšetření dynamického rozvíjení 

páteře modifikovaně v sedě s oporou LDK o zem. Vyšetřovali jsme pohyb pouze do flexe 

a lateroflexe, protože do extenze bychom nemohli dosáhnout plného rozsahu.  

Při pohybu do flexe se plně rozvíjí krční páteř, ostrý přechod v oblasti C-Th. Horní 

hrudní páteř se rozvíjí méně, ale plynule. Následuje střední a dolní hrudní část zcela bez 

rozvoje. V přechodu Th-L je flexe výrazná a v bederní páteři je opět malý rozvoj. 

Pohyb do lateroflexe je oboustranně výrazně omezený, prakticky se na obě strany 

dobře rozvíjí jen krční a horní hrudní páteř, následuje oblast bez rozvíjení a až v přechodu 

hrudní a bederní páteře je náznak rozvíjení zhruba ve třech segmentech. Při pohybu 

pacient necítí žádnou bolest. 

Vyšetření chůze 

Vyšetření chůze probíhalo s protézou, která je zafixována v kolenním kloubu, a 

v nízkém čtyřbodovém chodítku. 

Pacient jde pomalou, třídobou chůzí s částečným zatížením protézy. Rytmus 

chůze je nepravidelný. Tělo pacienta není ve střední ose chodítka, ale uchyluje se spíše 

do levé poloviny. Pacient má větší jistotu opory v nepostižené LHK. Krok s protézou je 

relativně dlouhý a realizuje se zvednutím pravého boku pacienta a cirkumdukcí pahýlu. 

Protéza nesměřuje kolmo do podlahy, ale je pokládána pod mírným úhlem směrem zevně. 

Krok LDK je jen dosunutí na úroveň protézy. Krok je rychlý, nestabilní, bez náznaku 
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odvíjení chodidla. Pánev rotuje směrem doleva. Každý krok LDK provází elevace ramen, 

předklon trupu a výrazná anteverze pánve. 

Antropometrie 

DK Rozměry LDK 

(cm) 

Délky Funkční 93 

Anatomická 86 

Stehno 46 

Bérec 40 

Noha 26 

Obvody Stehno 15 cm nad patelou 44 

Stehno 10 cm nad patelou 39 

Koleno přes patelu 33 

Přes tuberositas tibie 32 

Lýtko 35 

Přes kotníky 22 

Přes nárt a patu 31 

Přes hlavice metatarsů 24 

Tabulka 1 - Antropometrie LDK – vstupní KR 

Rozměry PDK – pahýl 

(cm) 

Délka od SIAS 30 

Obvod v nejširším místě 58 

Tabulka 2 - Antropometrie pahýlu – vstupní KR 

HKK Rozměry PHK 

(cm) 

LHK 

(cm) 

Délky Acromion – daktylion 81 81 

Acromion – spojení processus 

styloideus radii et ulanae 

61 61 

Acromion – laterální 

epicondylus humerii 

36 36 

Obvody Paže relaxovaná 30 29 
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Paže v kontrakci 32 31 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 25 25 

Zápěstí 20 18 

„Rukavičková míra“ 23 21 

Tabulka 3 - Antropometrie HKK - vstupní KR 

Goniometrie 

 Vyšetření probíhalo na lůžku bez nasazené protézy. Měřeno a zaznamenáváno 

metodou SFTR. 

Kloub PHK LHK 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Ramenní S 10 – 0 – 80 10 – 0 – 90 S 25 – 0 – 160 30 – 0 – 170 

F 70 - 0 – 0 80 – 0 – 0 F 155 – 0 – 0 160 – 0 – 0 

T -  - T 10 – 0 – 100 15 – 0 – 115 

R 5 – 0 – 65 10 – 0 – 70  R 80 – 0 – 70 85 – 0 – 75 

Loketní S 5 – 5 – 130 5 – 5 – 140 S 0 – 0 – 140 0 – 0 – 145 

Radioulnární T 45 – 0 – 60 45 – 0 – 60 T 90 – 0 – 75 90 – 0 – 80  

Radiokarpální S 0 – 0 – 45  5 – 0 – 50 S 45 – 0 – 70 55 – 0 – 75 

F 0 – 0 – 10 0 – 0 – 15 F 10 – 0 – 25 10 – 0 – 30 

Tabulka 4 - Goniometrie HKK - vstupní KR 

Kloub PDK LDK 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Kyčelní S 5 – 5 – 90 0 – 5 – 100 S 5 – 0 – 110 10 – 0 – 120 

F 35 – 5 – 5 35 – 5 – 0 F 40 – 0 – 20 40 – 0 – 20 

R - - RS90 35 – 0 – 10 40 – 0 – 20 

Kolenní S - - S 0 – 0 – 120 0 – 0 – 130 

Hlezenní S - - S 30 – 0 – 50 20 – 0 – 60 

Tabulka 5 - Goniometrie DKK - vstupní KR 
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Horizontální flexe a extenze v ramenním kloubu PHK nebyla naměřena, kvůli 

bolesti při abdukci kloubu na 90°. Rozsah pohybu do flexe v kyčelním kloubu LDK se 

měřil se současnou flexí kolenního kloubu. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

 Vyšetření probíhalo bez protézy. Abdukci v kyčelním kloubu jsme nevyšetřovali 

z důvodu bolestivosti pahýlu při poloze na pravém boku. Vzpor v kliku je z důvodu 

amputace nemožné správně provést. 

- Extenze v kyčelním kloubu:  

- PDK – z důvodu omezení pohybu pahýlu do extenze je toto vyšetření 

pouze orientační. Jako první se zapojují paravertebrální svaly na 

ipsilaterální straně, poté m. gluteus maximus, pohyb se dále řetězí až do 

hrudní oblasti a k souhybu dochází i v kontralaterálním ramenním kloubu.  

- LDK – pohyb začíná v ischiokrurálních svalech, poté navazuje m. gluteus 

maximus a výrazná aktivita paravetrebrálních svalů bilaterálně. 

- Flexe trupu: 

- Pacient není schopen provést přesun z polohy v leže do sedu přes přímé 

břišní svaly bez souhybů a pomoci HKK. 

- Flexe šíje: 

- Pohyb je souměrný, ale začíná předsunem hlavy s hyperaktivitou SCM 

bilaterálně. 

- Abdukce v ramenním kloubu: 

- PHK pohyb začíná elevací celého pletence ramenního, v krajní pozici 

dochází k úklonu trupu. 

- LHK pohyb zahajuje aktivita m. deltoideus a m. teres minor, v horních 

vláknech trapézového svalu je viditelná stabilizační aktivita, nedochází 

k úklonu trupu. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 Vyšetření probíhalo bez protézy. 
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Svalová skupina PDK LDK 

M. soleus - 0 

M. gastrocnemius - 1 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas 

2 0 

- m. rectus femoris - 1 

- m. tensor fascie latae 2 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu - 1 

M. piriformis - 0 

M. quadratus lumborum - 1 

Paravetrebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major č. klavikulární 

+ m. pectoralis minor 

2 0 

M. pectoralis major č. sternální 

střední 

2 0 

M. pectoralis major č. sternální 

dolní 

- 0 

M. levator scapulae 2 2 

M. trapezius 2 2 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka 6 - Zkrácené svaly - vstupní KR 

 Vyšetření flexorů kyčelního kloubu PDK bylo orientační a probíhalo 

v modifikované poloze v leže na boku. U flexorů LDK se také z důvodu diagnózy 

nejednalo o správnou výchozí polohu. Adduktory kyčelního kloubu PDK byly vyšetřeny 

orientačně. M. quadratus lumborum na pravé straně nebylo možné vyšetřit z důvodu 

bolesti při poloze na pravém boku. K vyšetření m. quadratus lumborum v leže na břiše 

chyběl potřebný druhý terapeut. Při vyšetření m. pectoralis major PHK nebylo možné 

dostat HK do polohy nad 90° ABD kvůli bolesti, z tohoto důvodu není vyšetřená dolní 

porce svalu. 
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Orientační vyšetření svalové síly: 

 Z důvodu diagnózy (stp. CMP a amputace) probíhalo vyšetření spíše orientačně, 

v modifikovaných polohách, bez dodržení opakování pohybu 3x po sobě. Vyšetření 

probíhalo bez protézy. 

Svalová síla ruky byla komplexně zjištěna zkouškou stisku ruky terapeuta. Stisk 

probíhal současně na obou rukou a byla porovnávána síla stisku PHK a LHK. Síla stisku 

PHK je cca o polovinu menší než na zdravé LHK. 

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní Flexe 3 (OP*) 5 

Extenze 3 (OP) 4+ 

Abdukce 3 (OP) 5 

Zevní rotace 2 (OP) 5 

Vnitřní rotace 4 5 

Loketní Flexe 4 5 

Extenze 3+ 5 

Radioulnární Pronace 2 (OP) 5 

Supinace 3 5 

Zápěstí Flexe 3 5 

Extenze 2 (OP) 5 

Ulnární dukce 3 4+ 

Radiální dukce 2- (OP) 4 

Tabulka 7 - Svalová síla HKK - vstupní KR 

*OP = omezení pohybu 

 Mnoho pohybů na PHK nebylo možné provést v celém rozsahu z důvodu omezení 

pohybu kvůli bolesti či tuhosti okolních měkkých tkání. 

Kloub Pohyb  PDK LDK 

Kyčelní Flexe 4+ 5 

Extenze 3- (OP) 4 

Abdukce 4  5 

Addukce 3 (OP) 4+ 

Zevní rotace - 4 
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Vnitřní rotace - 5 

Kolenní Flexe - 5 

Extenze - 5 

Hlezenní Dorsální flexe - 5 

Plantární flexe - 5 

Tabulka 8 - Svalová síla DKK - vstupní KR 

 Při extenzi kyčelního kloubu PDK je výrazně omezen rozsah pohybu z důvodu 

zkrácených flexorů, stejně tak pohyb do addukce kyčelního kloubu. 

Vyšetření pahýlu: 

Pahýl je 30 cm dlouhý (měřeno od SIAS) s obvodem 56 cm v nejširším místě. Je 

zatím neforemný, vyskytuje se na něm otok, má cylindrický až hruškovitý tvar. Svaly 

pahýlu jsou v hypotonu, měkké tkáně posunlivé a protažitelné. Jizva po amputaci zatím 

není plně zhojena. Na anteromediální straně pahýlu starší jizva po by-passu. Čití na 

pahýlu je fyziologické, při hlubší palpaci je pahýl citlivý, zejména na ventrální straně, 

kde konec femuru vytváří tlak na měkké tkáně. Hlavní jizva je při pohmatu bolestivá. 

Fantomové bolesti se vyskytují večer po velké námaze pahýlu během dne, pacient je 

hodnotí na škále bolesti stupněm 6. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

- Aspekce: 

Kůže klidná, bez zarudnutí, bez nadměrné potivosti či ztráty ochlupení. Ve spodní 

části zad na pravé straně a na dorsální straně pahýlu jsou oblasti se suchou kůží s tendencí 

k odlupování. Na pravém loketním kloubu oblast s kožním defektem lupénkového 

charakteru. Na plosce nohy v oblasti patní kosti dekubitní vřed se sekrecí, sterilně kryt. 

Jizva po amputaci PDK sterilně překrytá v laterální časti kvůli sekreci. Jizva po by-passu 

v tříselné oblasti PDK aspekčně klidná, bez zarudnutí. Jizva po odběru štěpu na by-pass 

na anteromediální straně levého třísla je zarudlá a lehce vystouplá. 

- Kůže: 

Dermografické vyšetření - červená linie na obou paravertebrálních valech symetrická 

bez rozpíjení. Kůže je suchá bez zvýšené teploty. Posunlivost kůže bez patologického 

nálezu ve všech směrech, fyziologická bariéra, bez bolesti. 
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- Podkoží: 

Vyšetření Kiblerovou řasou – hůře uchopitelná v oblasti Lp bilaterálně. Adheze 

podkoží v oblasti jizvy po amputaci v celé délce, palpačně citlivé. Dále ve spodní části 

jizvy na LDK. Prosáknutí podkoží a lehký otok na akru PHK. 

- Fascie: 

Horní hrudní fascie na pravé straně neprotažitelná kaudálním směrem, bariéra 

nepruží. Fascie na m. pectoralis major PHK neposunlivá ve všech směrech. Superficiální 

fascie na PHK především v oblasti akra a předloktí jsou neposunlivé s tuhou bariérou. 

- Svaly: 

Zvýšený svalový tonus napalpován v m. deltoideus PHK, v lýtkových svalech a m. 

quadriceps LDK. Nebolestivé trigger pointy nalezeny v horních vláknech m. trapezius 

bilaterálně. M. gluteus maximus PDK a obecně svaly pahýlu jsou stále spíše v hypotonu.  

- Vyšetření jizev: 

Jizva po amputaci na spodní straně pahýlu je hluboká, granuloidní, přirostlá, 19 cm 

dlouhá, směřující lateromediálním směrem. Zatím jizva není plně zhojená, ve své laterální 

polovině je překrytá kvůli sekreci. V tříselné oblasti na anteromediální straně pahýlu se 

vyskytuje jizva po by-passu, jizva je zhojená, posunlivá proti podkoží, není palpačně 

citlivá. Další jizva po odběru štěpu na by-pass je v oblasti levého třísla na anteromediální 

straně. Jizva 15 cm dlouhá, je zhojená, avšak zarudlá, lehce vystouplá. Pacient neudává 

palpační citlivost jizvy. Jizva je přisedlá hlavně ve své spodní části a špatně podélně 

protažitelná. 

Vyšetření úchopu: 

- dle Nováka (5 = pohyb neomezený) 

Jemný úchop PHK LHK 

Štipec 3 5 

Špetka  4 5 

Laterální 5 5 

Tabulka 9 - Vyšetření jemného úchopu - vstupní KR 

Silový úchop PHK LHK 
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Válcový 5 5 

Kulový 4 5 

Hákový 5 5 

Tabulka 10 - Vyšetření silového úchopu - vstupní KR 

- Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky (SVH) 

Hodnocení: 

1) Dosahování – reaching (funkce horní kočetiny) 

0 – žádný výkon 

1 – náznak intence bez pohybu 

2 – částečný pohyb bez dostižení cíle 

3 – dostižení cíle, ale neefektivní třes, inkoordinace, ataxie, žádný úchop 

4 – dostižení, úchop, ale nekvalitní 

5 – kvalitní výkon 

2) Příprava úchopu a úchop (funkce ruky) 

0 – žádný výkon 

1 – náznak otevření ruky 

2 – otevření ruky plus náznak opozice palce 

3 – výkon jako v bodě 2 plus dorzální flexe zápěstí před úchopem (částečně) 

4 – dorzální flexe zápěstí, otevření dlaně, opozice palce, ale ne kvalitní 

5 – kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 

3) Manipulace (funkce horní končetiny) 

0 – žádný výkon 

1 – naznačený pokus 

2 – částečně, bez užitečného výkonu 

3 – celý úkon proveden, značně nekvalitně, velké chyby, velké synergie 

4 – celý úkon proveden, vykonání žádaného úkonu, zřetelná nejistota, 

inkoordinace apod. 

5 – kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 

 

4) Uvolnění úchopu (funkce ruky) 

0 – žádný výkon 

1 – náznak 

2 – nefunkční pokus o uvolnění 
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3 – částečné uvolnění úchopu, ale málo funkční, velké synergie, inkoordinace 

4 – plné uvolnění, funkčně dostatečné, i když patrné synergie, inkoordinace 

5 – kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon 

Zhodnocení úchopu PHK pacienta dle SVH: 

 Reaching. Při dosahování je u pacienta zřetelný lehký třes, ataxie. Cíle není vždy 

dosaženo na první pokus, ale úchop proběhne. Hodnotím 3+ . 

 Příprava úchopu a úchop. Otevření dlaně a opozice palce probíhá u pacienta bez 

větších potíží. Z důvodu omezení pohybu vázne dorsální flexe zápěstí. Hodnotím 

stupněm 4. 

 Manipulace. Manipulace a úkon s uchopeným předmětem je vykonán, ale je 

zřetelná nejistota a inkoordinace, hodnotím opět 4. 

Uvolnění úchopu. Není kvalitní, ale je funkčně dostatečné, hodnotím 4. 

 Úchop na LHK je kvalitní ve všech fázích – stupeň 5. 

Vyšetření kloubní vůle HKK i LDK:  

Kloubní vůle byla vyšetřována dle Lewita. Omezená kloubní vůle je v drobných 

kloubech dlaně PHK, zejména v metakarpofalangeálních kloubech ventrálním i 

dorsálním směrem a distální řady karpálních kůstek ventrálně. Omezena je hlavička radia 

PHK směrem dorsálním. V SI skloubení na pravé straně je omezena kloubní vůle 

dorsálně. Na LDK je zablokována hlavička fibuly směrem ventrálním, dále blokáda 

Lisfrankova kloubu ventro-dorsálně a zhoršená pohyblivost metatarzů vůči sobě zejména 

2. – 3. prstec. Druhé a třetí žebro na pravé straně je v blokádě v inspiriu. Na páteři je 

blokáda AO skloubení do flexe (předkyvu), při vyšetření tzv. „pružení vidličkou“ byl 

pohyb omezen v bederní páteři v oblasti L3-5. Při vyšetření neudával pacient žádný pocit 

zvýšené citlivosti či bolesti. 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů: 

Pacient nepociťuje změnu v čichu, chuti ani sluchu. Bulby se pohybují volně do 

všech směrů bez nystagmu, periferní vidění je bez patologie. Jazyk je ve střední rovině 

v klidu i při vyplazení, není zvýšená salivace, polykání bez potíží. Čití na celém obličeji 
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neporušeno, nevnímá rozdíl mezi polovinami. Výstupy n. trigeminus palpačně bez 

bolesti. Fotoreakce zornic bez patologií. Nasopalpebrální reflex vybavitelný bilaterálně. 

Vyšetření n. facialis bez patologického nálezu. Při požadovaných úkonech mimickým 

svalstvem jsem nezaznamenala žádnou asymetrii.  

Vyšetření patologických reflexů: 

- Pyramidové jevy iritační HKK 

- Jev Justerův – negativní 

- Hoffmanův příznak – negativní  

 

- Pyramidové jevy iritační DKK 

- Babinského příznak – negativní 

- Chaddockův příznak – negativní 

- Oppenheimův příznak – negativní  

- Vítkův příznak – negativní  

 

- Pyramidové jevy zánikové HKK 

- Mingazziniho příznak – negativní 

- Dufourův příznak – není možné provést plnou supinaci PDK, ale při 

provedení se postavení akra nemění – negativní   

- Hanzalův příznak – negativní  

- Barrého příznak – negativní  

- Příznak retardace – není možné provést v celém rozsahu pohybu, do 90° 

negativní 

- Hautantův příznak - negativní 

 

- Pyramidové jevy zánikové DKK – prováděno orientačně (pouze LDK) 

- Mingazziniho příznak – negativní 

- Barrého příznak – negativní 
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- Šlachookosticové reflexy HKK 

Hodnotící škála šlachookosticových reflexů de Véleho: 0 = areflexie, 

1 = hyporeflexie, 2 = snížený reflex, 3 = normoreflexie, 4 = hyperreflexie, 

5 = polykinetický reflex 

- Bicipitový reflex – PHK – 3, LHK – 2 

- Tricpitový reflex – PHK – 2, LHK – 2 

- Radiopronační reflex – PHK – 3, LHK – 2 

- Flexorů prstů – PHK – 3, LHK – 2 

 

- Šlachookosticové reflexy DKK 

- Patelární reflex – 3  

- Reflex Achillovy šlachy – 2  

- Medioplantární reflex – 2  

Pacient má celkově snížené a hůře vybavitelné reflexy, na pravé horní končetině byly 

reflexy vybavitelnější, zhruba na úrovni normoreflexie. Na levé horní a dolní končetině 

jsou kromě patelárního reflexu reflexy snížené. 

- Kožní břišní reflexy 

Epigastrický, mezogastrický i hypogastrický mají vlevo fyziologickou odezvu, 

vpravo hůře vybavitelné až na několikátý pokus. 

- Vyšetření taxe a diadochokinézy 

Vyšetření taxe probíhalo z důvodu diagnózy pouze na HKK a to formou natažení HK 

a následnému dotyku nosu pacienta při zavřených očích. Pohyb PHK nepřesný, pacient 

se trefuje až na třetí pokus, vychýlení není velké, první pohyb jde na lícní kost 

druhostranné poloviny obličeje. Pohyb je pomalý, v celém průběhu se nevyskytuje třes. 

Pohyb LHK taktéž nepřesný, první pokus jde vedle nosu, druhý už na nos. Nález je tedy 

patologický na obou stranách. 

- Vyšetření čití 

Pacient cítí dotek terapeuta na obou HKK symetricky i na LDK a pahýlu popisuje 

plnou citlivost. 
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- Vyšetření hlubokého čití – polohocit a pohybocit 

Při vyšetření polohocitu bylo nastaveno zápěstí PHK do plantární flexe a pacient se 

zavřenýma očima nastavil zápěstí LHK do stejné polohy. Při vyšetření pohybocitu byla 

pomalu pasivně měněna poloha 2. prstu na HKK i LDK, pacient se zavřenýma očima 

správně popsal, se kterým prstem je pohybováno a jakým směrem. 

- Vyšetření spasticity 

Spasticitu jsem vyšetřovala v loketním kloubu PHK do flexe i do extenze. V obou 

případech došlo před polovinou pohybu k lehkému zadrhnutí a následnému uvolnění. 

Dokončení pasivního pohybu šlo bez problému a ke konci pohybu už byl pohyb volný. 

Dle modifikované Ashworthovy škály spasticity hodnotím stupněm 1. 

Vyšetření soběstačnosti dle Barthel indexu: 

Příjem potravy – soběstačný (10 bodů), koupání – potřebuje pomoct (0 bodů), 

péče o zevnějšek – soběstačný (5 bodů), oblékání – soběstačný (10 bodů), kontinence 

stolice – kontinentní (10 bodů), kontinence moči – kontinentní (10 bodů), použití WC – 

soběstačný (10 bodů), přesun postel-židle – soběstačný (15 bodů), lokomoce – s protézou, 

NCH a pomocí jedné osoby ujde zatím jen cca 7 metrů, na vozíčku se pohybuje bez 

problémů (5 bodů), schody – s pomocí (5 bodů). Celkové skóre je 80 bodů = lehce závislý.  

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

- Test stabilizační funkce m. transversus abdominis dle Australské školy 

Test probíhá v leže na zádech s pokrčením LDK a podložením pahýlu. Pacient je 

schopen oploštit břišní stěnu, vytlačit prsty terapeuta umístěné mediálně od SIAS, 

současně však dochází k prohnutí v bedrech a prominenci oblouků spodních žeber, což 

se ještě podtrhuje při pohybu LDK po podložce. 

- Test flexe trupu  

Hned při flexi krku dochází k chybnému předsunu hlavy, souhybu v hrudníku a 

protrakci ramen. Při dalším pohybu se nadměrně aktivuje m. rectus abdominis a dochází 

ke konkávnímu vyklenutí laterálních skupin břišních svalů, hrudník se neudrží 

v kaudálním postavení a žebra migrují kraniálně. 

- Brániční test dle Koláře 
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Pacient při nádechu neudrží žebra v kaudálním postavení, žebra se naopak zvedají 

kraniálně, nerozvíjí se mezižeberní prostory a při snaze o udržení žeber ve výdechovém 

postavení se výrazně aktivují se pomocné dýchací svaly. 

 

Závěr vyšetření: 

 Pacient po vysoké stehenní amputaci z 24. 8. 2018 s komplikací pooperační iCMP 

s levostrannou symptomatologií. Pacient již má protézu, se kterou probíhá nácvik chůze 

v čtyřbodovém NCH, na samostatný pohyb má mechanický invalidní vozík, při jehož 

používání je soběstačný. Chůzi komplikuje dekubitní vřed na patě. Následky CMP nejsou 

nijak markantní, PHK má dostatečnou svalovou sílu k opoře o NCH, nejvíce omezujícím 

se jeví bolestivost a zkrácení měkkých tkání, dále také ataxie HKK.  

Při stoji s protézou v NCH spočívá váha těla zejména na LDK a od toho se odvíjí 

celé vadné držení těla. Pánev sešikmená a rotovaná doleva. Horní část trupu ukloněna na 

pravou stranu jako kompenzace vychýleného těžiště nad LDK. Levé rameno ve výrazné 

elevaci, zřejmě z důvodu větší opory o LHK, jelikož PHK je mírně oslabená a pacient 

v ní nemá takovou důvěru. Omezené rozvíjení páteře do flexe i lateroflexe zejména 

v hrudní páteři. Chůze s protézou v NCH je nejistá, neprobíhá přenesení váhy na protézu. 

Omezení pohybu různého rozsahu ve všech kloubech PHK. V ramenním kloubu 

nejde abdukce ani flexe nad 90°, nejvýraznější omezení se vyskytuje do zevní rotace, kde 

se pacient dostane maximálně do 10°. Další pohybové omezení, které ovlivňuje zejména 

kvalitu úchopu, je nulová dorsální flexe pravého zápěstí. Při pohybech do krajních poloh 

omezuje pacienta bolest okolních měkkých tkání. Goniometrické rozsahy LHK a LDK 

byly naměřeny jako fyziologické. 

Pahýl v lehkém flekčním a abdukčním držení, přítomný otok. Zkrácené flexory a 

abduktory pahýlu omezují pohyb do addukce a extenze. Oslabený a hypotonický m. 

gluteus maximus PDK. Pacient občas pociťuje fantomové bolesti, zejména večer po 

náročném dni. Jizva na pahýlu zatím není zhojená, laterální strana jizvy sekretuje, jizva 

je granuloidní s mírnou hyperstezií. Jizvy v tříslech po by-passu palpačně klidné, místy 

přirostlé, zatuhlé. 

Mírný otok na akru PHK. Bilaterálně jsou zkráceny m. trapezius a paravertebrální 

svaly, na PHK zkrácený m. pectoralis major i minor. Při orientačním vyšetření svalové 
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síly byla zjištěna komplexně snížená síla na PHK i PDK. Vyšetření na PHK komplikoval 

snížený rozsah pohybu a bolestivost měkkých tkání. Pacient provede většinu pohybů proti 

gravitaci, ale s přidaným odporem terapeuta probíhá pohyb nesprávně a četnými 

synkinézami.  

Omezena kloubní vůle v drobných kloubech ruky PHK a akra LDK, dále v 

hlavičce radia PHK, hlavičce fibuly LDK a v levostranném SI kloubu. Žebra se nachází 

v blokádě v inspiriu a přítomna je i blokáda bederní páteře. Byla zjištěna snížená kvalita 

úchopu pacienta, která se ale jen minimálně projevuje na síle úchopu. Nejvíce vázne fáze 

úchopu reaching z důvodu ataxie.  

Při neurologickém vyšetření byla většina jevů negativních. Po vyšetření zdravé 

strany bylo zjištěno, že má pacient obecně nižší výbavnost šlachookosticových reflexů. 

Na pravé straně byla většinou normoreflexie, zatímco na levé hyporeflexie. Čití pacienta 

fyziologické, polohocit i pohybocit bez patologického nálezu. Při vyšetření taxe na HKK 

byl patologický nález u obou HKK. Na PHK byla ataxie výraznější než na LHK. Lehká 

spasticita PHK je do flexe i extenze v loketním kloubu, dle Ashworthovy škály spasticity 

je na stupni 1.  

Při vyšetření soběstačnosti dle Barthel indexu nám vyšlo 80 bodů, což znamená 

lehce závislý pacient. 

Pacient má oslabený hluboký stabilizační systém, velká insuficience viditelná 

v laterálních skupinách břišních svalů, ale také v nedostatečné stabilizační funkci bránice. 

3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 Jedním z hlavních cílů fyzioterapeutické péče bude nácvik chůze s protézou. 

Nejdříve získat jistotu při chůzi s chodítkem a v případně zlepšení přejít na chůzi s 2FH. 

Při nácviku chůze se zaměříme na symetrický krokový cyklus, dostatečné přenesení váhy 

na protézu, stabilitu a správné držení těla při stoji i chůzi. Dalším důležitým cílem terapie 

bude i zlepšení hybnosti pahýlu do extenze a eliminace kontraktur abdukčního a flekčního 

držení pahýlu, protože to je významný krok ke správné, stabilní chůzi s protézou. 

Docílíme toho protahováním flexorů a abduktorů pahýlu a posilováním ochablého m. 

gluteus maximus a dalších extenzorů pahýlu. Posilování bude probíhat nejdříve 

izometricky, aby nedocházelo k synergiím ve svalech zad. Součást terapie bude péče o 

jizvy (míčkování, TMT). Co se týká PHK, budeme se společně s ergoterapeutem věnovat 
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zvětšování rozsahu pohybu kloubů, uvolňování měkkých tkání (TMT, PIR), mobilizace 

drobných kloubů ruky, centrace a stabilizace ramenního kloubu (cvičení v oporách), 

zlepšovat funkci úchopu. 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

 Udržovat fyzickou kondici. Co nejvíce se zaměřit na soběstačnost pacienta např. 

chůzí s 2FH, nácvik chůze po schodech. Eliminovat riziko pádu – zlepšit stabilitu při stoji 

i chůzi. Po zhojení jizvy se věnovat otužování pahýlu. Posílit HSS, dechová cvičení na 

udržení mobility hrudního koše. Důležitá bude i péče o LDK, která bude s intenzivním 

nácvikem chůze více a více přetěžována. Po opuštění Vršovické zdravotní a.s. bude 

pacientovi doporučeno navštěvovat ambulantně rehabilitaci v blízkosti svého bydliště a 

bude zainstruován i s rodinnými příslušníky o autoterapii a péči o pahýl. 

3.6 Průběh terapie 

Pacienti na lůžkové části Vršovické zdravotní a.s. mají rehabilitaci denně 

rozdělenou na několik částí dle indikace lékaře. Rehabilitační program pacienta M. S. se 

skládá z ergoterapie, vodoléčby na HKK, distanční elektroterapie a laseru na dekubit, dále 

motomedu na HKK a fyzioterapie. V následující části krátce popíši parametry a úlohy 

zmíněných terapií a poté se budu věnovat popisu každodenní individuální fyzioterapie.  

- VAS 07 – distanční elektroterapie na dekubit na patě, f1: 72 Hz, f2: 2 Hz, 20 minut  

- Laser – na dekubit na patě, 4 minuty, 4,73 J/cm3, 5,8 Hz, 9,5 cm2 

- Vodoléčba – izotermická vířivá koupel na HKK, 15 minut 

- Motomed na HKK – 15 minut na zátěži 8 (maximální zátěž motomedu je 20) 

- Ergoterapie – 30 minut na lůžku 

 Ergoterapeut se věnuje uvolňování měkkých tkání na PHK – míčkování, TMT, 

protahování zkrácených svalů. Dále uvolňování a rozhýbávání kloubů – pasivní pohyby 

ve všech kloubech PHK. Probíhá i nácvik úchopu – zejména 1. fáze (reaching). Instruktáž 

autoterapie pacienta – protahování do dorsální flexe zápěstí, aktivní nácvik pronace a 

supinace. 

- Individuální fyzioterapie – 60 minut na cvičebně 

 



52 

 

3.6.1 Terapeutická jednotka č. 1 (22. 1. 2019) 

Status praesens 

Subj.: Cítí se dobře, při přesunech ho trápí bolest dekubitu na patě. 

Obj.: Pacient je pozitivně naladěný, orientovaný, spolupracující. Dekubit na patě je 

sterilně kryt, stejně tak laterální půlka jizvy na pahýlu. Pahýl je oteklý, klidný. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zajistit samostatnost při nasazování protézy, zlepšit stabilitu stoje s protézou a 

zkorigovat stoj s oporou o zábradlí, zlepšit přenesení váhy na protézu a vzpřímené držení 

v oblasti L páteře při chůzi v NCH. Zlepšit hybnost pahýlu do extenze a addukce. Zlepšit 

protažitelnost v oblasti jizev a okolí. Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Nasadit protézu s pouze nutnou dopomocí a s důrazem na samostatnost pacienta. 

Nácvik chůze s protézou v čtyřbodovém NCH, nácvik stoje s oporou obou HKK o 

zábradlí, korekce správného stoje. TMT: prolongované protahování flexorů a abduktorů 

pahýlu, aktivace m. gluteus maximus, péče o jizvy. Zabandážovat pahýl pro zbytek dne. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Nasazování protézy zvládá pacient sám z jedné třetiny, zbytek s dopomocí. 

Nácvik chůze v čtyřbodovém NCH, pacient ušel 4 x 7 metrů, mezi každou sérií odpočinek 

v sedě v invalidním vozíku. Během nácviku korekce chůze, důraz kladen zejména na 

napřímení zad a vyvarování se zvýšené anteverze pánve při švihové fázi LDK. Nácvik 

stoje s co nejmenší oporou HKK o zábradlí. Korekce stoje s fyzickou dopomocí terapeuta 

– snaha přesunout pánev nad střed stojné baze, podsazení pánve a napřímení zad. 

Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše, pahýl podložen do nulové polohy, 

pasivně tažen terapeutem do extenze a addukce s výdrží v krajní poloze. Izometrická 

aktivace m. gluteus maximus v leže na břiše. Péče o jizvy neproběhla z důvodu 

nedostatku času. Pahýl zabandážován ve stoji na LDK s oporou NCH. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

Subj.: Cítí se dobře, během chůze cítil bolestivý dekubit na patě LDK, pahýl 

v lůžku protézy mírně tlačil, ale nebolel. 
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Obj.: Pacient je snaživý a spolupracující. Při nasazování protézy je pomoc 

terapeuta nejvíce potřeba v úvodním nasazování pahýlu do lůžka protézy, zapínání 

řemenu kolem pasu je pro pacienta problémové kvůli nekvalitní jemné motorice PHK a 

lehké ataxii. Stoj – největší problém s přenesením těžiště do středu stojné báze, váha 

zůstává na LDK, opora HKK o zábradlí je zatím maximální.  Pacient je nejistý při stoji i 

chůzi, přenesení váhy na protézu zatím neprobíhá. Po protažení flexorů a abduktorů 

pahýlu došlo ke zvětšení rozsahu pohybu do extenze. Při aktivaci m. gluteus maximus 

dochází k synergiím v paravertebrálních svalech. 

3.6.2 Terapeutická jednotka č. 2 (23. 1. 2019) 

Status praesens: 

Subj.: Cítí se dobře, po včerejším cvičení měl večer před spaním lehké fantomové 

bolesti. 

Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pahýl oteklý, klidný.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Zlepšit stabilitu ve stoji i chůzi, upravit stereotyp chůze s protézou v NCH, nácvik 

chůze s protézou podél zábradlí s oporou jedné HK o zábradlí a druhé o FH, zvětšit rozsah 

pohybu pahýlu do extenze a addukce, centrace ramenního kloubu PHK a posílení 

okolních svalů v opoře, uvolnit jizvy. Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

Chůze s protézou a NCH, stoj s oporou HKK o zábradlí, korekce stoje, chůze 

podél zábradlí s oporou o 1FH a zábradlí s jištěním pacienta terapeutem. Prolongované 

protažení flexorů a abduktorů pahýlu v poloze vleže na břiše s oporou o předloktí. TMT: 

péče o jizvy, bandážování. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

Protéza dnes nasazena s dopomocí terapeuta z důvodu ušetření času na dosažení 

dnešních terapeutických cílů. Nácvik chůze v čtyřbodovém NCH, pacient ušel 12 metrů 

k zábradlí, tam nácvik stability stoje, chůze s oporou o zábradlí a 1FH a zpátky opět 12 

metrů v chodítku, po chůzi i nácviku stoje vždy odpočinek v sedě v invalidním vozíku. 

Během chůze důraz kladen na přenesení váhy na protézu, důkladné odvíjení chodidla 

LDK a eliminace zvýšené anteverze pánve. Nácvik stoje s oporou HKK o zábradlí, 
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s kontrolou napřímené páteře a symetrického zatížení LDK a protézy, jako dopomoc – 

tlak terapeuta na pánev z levé strany za účelem posunu těžiště více na stranu pravou. Při 

chůzi s oporou o 1FH a zábradlí ušel pacient 2 x 5 metrů. Protažení flexorů a abduktorů 

pahýlu v leže na břiše v opoře o předloktí, pahýl podložen do nulové polohy, pasivně 

tažen terapeutem do extenze a addukce s výdrží v krajní poloze. PHK v opoře - do 85° 

flexe v ramenním kloubu není bolestivá, nad 90° už nelze kvůli bolesti okolních měkkých 

tkání. Péče o jizvy a okolí TMT. Pahýl zabandážován ve stoji na LDK s oporou NCH. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Zpočátku nácviku chůze tlak pahýlu v lůžku, ke konci chůze bolest 

dekubitu na patě LDK, poloha v opoře o předloktí byla obtížná, ale v PHK cítil sílu a 

jistotu. Cítí se dobře, ale je unavený. 

Obj.: Dnešní terapeutická jednotka byla náročnější než včerejší, ale pacient je 

snaživý a v dobré fyzické kondici. Velký pokrok je v ušlé vzdálenosti v NCH, chůze 

s oporou o 1FH a zábradlí zatím nejistá, pacient nemá důvěru ve FH, která nemá takovou 

stabilitu jako pevné NCH. Při nácviku stoje je schopný přenést váhu nad střed stojné baze 

pouze s dopomocí terapeuta, po uvolnění terapeutova tlaku na pánev vydrží v poloze cca 

2s a poté se opět nevědomě vrací pánev nad LDK. Protažení do extenze pahýlu jsme opět 

začínali v nulové poloze a při protažení se rozsah zvětšil cca o 5°. Fixace lopatky PHK je 

v opoře horší, odstává mediální hrana lopatky a dochází k elevaci ramene. Po korekci se 

fixace na zlepšuje, ale po chvíli dochází opět elevaci a odstávání.  

 

3.6.3 Terapeutická jednotka č. 3 (24. 1. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Cítí se dobře, dekubit na patě už tolik nebolí, pahýl ráno „zdřevěnělý“, po 

rozhýbání už cítí jen tlak v pahýlu. 

 Obj.: Pacient orientovaný, pozitivně naladěný. Dekubit sterilně kryt, jizva na 

pahýlu částečně kryta, pahýl oteklý, normotermní, na ventrální straně v oblasti konce 

stehenní kosti palpačně bolestivý. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  
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Zlepšit stabilitu stoje s protézou, zlepšit stabilitu chůze s protézou v NCH a chůze 

s oporou o 1FH a zábradlí, posílit laterální korzet pánve a nácvik přenesení váhy na 

protézu, zvýšit rozsah pohybu pahýlu do extenze a addukce, posílení m. gluteus maximus 

PDK. Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Nácvik stability stoje, korekce stoje, nácvik chůze s protézou v NCH, dále 

s oporou o 1FH a o zábradlí, nácvik chůze bokem podél zábradlí a oporou obou HKK o 

zábradlí, protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše, izometrická kontrakce m. 

gluteus maximus PDK, bandážovaní. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Korigovaný stoj s protézou s oporou HKK o zábradlí – napřímení páteře, 

fyziologická anteverze pánve, stáhnout ramena od uší, „odemknout“ kolenní kloub LDK, 

přenést váhu co nejvíce nad střed baze a pomalu odlehčovat oporu HKK. Odpočinek na 

invalidním vozíku. Nácvik chůze s oporou o zábradlí a 1FH, pacient ušel 2 x 5 metrů 

s oporou PHK o 1FH a LHK o zábradlí a 2 x 5 metry s oporou LHK o 1FH a PHK o 

zábradlí. Mezi tím odpočinek v sedě na invalidním vozíku. Nácvik chůze bokem podél 

zábradlí s oporou HKK o zábradlí, důraz na přenesení váhy na protézu a provedení 

plynulého úkroku LDK bez sešikmení a anteverze pánve. Pacient ušel 5 m na levou a 5 

m na pravou stranu. Prolongované protažení flexorů pahýlu v leže na břiše, izometrická 

aktivace m. gluteus maximus v leže na břiše, bandážovaní ve stoji na LDK s oporou o 

NCH. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

Subj.: Pacient se po terapii cítí se unaveně, ale dobře. Dekubit dnes cítil, ale 

výrazně nebolel. Pahýl tlačil v lůžku v oblasti anteromediální nejvíce při chůzi bokem. 

Při chůzi s oporou o 1FH a zábradlí už se cítil jistější. 

Obj.: Dnes při nácviku stability stoje se pacient o HKK už opíral jen minimálně, 

chvílemi dokonce probíhal stoj bez opory. Váha zatím není stoprocentně rovnoměrně 

rozložená mezi LDK a protézu, ale už je schopen udržet těžiště nad středem i bez pomoci 

terapeuta, občas dochází ke kompenzačnímu úklonu trupu doleva. I přes oslabení PHK 

z důvodu stp. CMP je chůze s oporou o zábradlí a o 1FH jistější, když je opora o FH na 

PHK, protože pacient potřebuje stabilní oporu na straně zdravé končetiny (LHK). Tímto 
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směrem je chůze stabilní, švihový cyklus LDK je plynulejší. Opačným směrem (FH 

v LHK) je chůze nejistá, nesymetrická. Chůze bokem úspěšně nutí pacienta přenést váhu 

na protézu, i přesto, že při úkroku LDK dochází k větší anteverzi pánve, tak hodnotím 

provedení pozitivně.  

3.6.4 Terapeutická jednotka č. 4 (25. 1. 2019) 

Status praesens: 

Subj.: Cítí se dobře, včera večer před spaním fantomové pocity, dnes tlak 

v pahýlu. 

 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pahýl nateklý, jizva krytá. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Docílit co největší samostatnosti při nasazování protézy. Zlepšit stabilitu stoje 

s minimální oporou a se správným rozložením váhy mezi LDK a protézou, spojit 

s pohyby hlavy a HKK, zkorigovat chůzi v NCH s protézou, posílit laterální korzet pánve, 

nácvik chůze s 2FH. Zvětšit rozsah pohybu pahýlu do extenze a posílení svalů HKK v 

pozici na břiše v opoře o předloktí. Uvolnění jizev a okolí. Otužování a tvarování pahýlu 

pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky:  

 Nasazování protézy s minimální dopomocí, nácvik stability stoje s kognitivními 

úkony a fázickými pohyby hlavy a HKK, nácvik chůze s NCH, nácvik chůze bokem 

s oporou pouze jedné HK o zábradlí, nácvik třídobé chůze s 2FH, protažení flexorů 

pahýlu v leže na břiše v opoře o předloktí. TMT: péče o jizvy. Bandážování.  

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Nasazování protézy jen s nutnou dopomocí terapeuta, které je zatím potřeba tak 

ve dvou třetinách procesu. Nácvik korigovaného stoje, maximální odlehčení HKK, důraz 

na rozložení váhy, pomalé rotace hlavy, vzpažení LHK, PHK, poté obou najednou. 

Nácvik chůze v NCH – pacient ušel 15 m, po odpočinku v kolečkovém křesle následoval 

nácvik chůze s 2FH zatím bez korekce, chůze nejistá, velké odlehčovaní protézy, pacient 

ušel 3 x 5 m vždy s mezi odpočinkem v sedě na vozíčku. Chůzi bokem dnes vynecháváme 

z důvodu únavy pacienta. Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše s oporou 

o předloktí, důraz na fixaci lopatek, pahýl podložen k dosažení mírné extenze, terapeutem 
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ještě pasivně tlačen do addukce. TMT: uvolňování jizev a okolních měkkých tkání. 

Bandážování ve stoji na LDK v opoře o NCH.  

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Pacient je šťastný z pokroku při nácviku chůze s 2FH, pahýl ke konci už 

bolel na anteromediální straně, kde konec femuru tlačí na lůžko protézy.  

 Obj.: Při nasazování protézy je stále nutná dopomoc terapeuta hlavně v úvodní 

vkládání pahýlu do lůžka a v závěrečném stahování punčochy v lůžku protézy. Při 

nácviku stoje se zlepšilo rozložení váhy při nulové opoře o HKK, při úkonech jako rotace 

hlavy či vzpažení HK je stabilita dobrá, ale těžiště opět utíká nad LDK, vzpažení obou 

HKK už je příliš obtížné a pacient ztrácí stabilitu. Chůze v NCH už je jistá, pacient ujde 

bez známek únavy 15 m, daří se přenášet váhu na protézu, správný odval chodidla LDK, 

napřímení páteře i eliminace zvýšené anteverze pánve. Chůze s 2FH nejistá, málo 

stabilní, s prostorem pro zlepšení. Pahýl se po protažení dostane již do 10° extenze. 

Fixace lopatek v opoře o předloktí je po korekci kvalitní, při delší výdrži ale dochází 

k elevaci obou ramen. 

3.6.5 Terapeutická jednotka č. 5 (28. 1. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Cítí se dobře, odpočinutý po víkendu. Pahýl „ztuhlý“, cítí v něm větší tlak 

než obvykle. Dekubit už téměř bez bolesti, při chůzi ho cítí. 

 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pahýl oteklý, dekubit již bez krytí, jizva 

sterilně kryta v laterální části. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Změnit strategii terapie a před nácvikem stoje a chůze s protézou nejdříve provést 

protažení pahýlu do extenze. Zlepšit stabilitu a jistotu při chůzi s protézou o 2FH, zaměřit 

se na přenesení váhy na protézu a napřímení páteře. Zvýšit rozsah pohybu v ramenním 

kloubu PHK a dorsální flexe zápěstí PHK, zvýšit svalovou sílu a zlepšit koordinaci 

pohybu PHK. Zlepšit opěrnou funkci PHK, zapojit šikmé břišní řetězce. Péče o jizvy. 

Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 



58 

 

 Začít terapeutickou jednotku prolongovaným protažením pahýlu do extenze. 

Nácvik správného stereotypu chůze s 2FH. PNF na PHK, PIR na vnitřní rotátory 

ramenního kloubu a na flexory zápěstí PHK. Poloha 4,5 měsíce na břiše (nákrok LDK) s 

fázickým pohybem LHK šikmo dopředu - větší nárok na kvalitní oporu PHK, zapojení 

šikmých břišních řetězců a extenzi pahýlu. Péče o jizvy, bandážování. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše s podloženým pahýlem, 

nácvik chůze s 2FH pacient ušel 15 metrů, přestávka v sedě na invalidním vozíku a 

dalších 10 metrů. Důraz kladen na plynulou švihovou fázi LDK, aby pohyb nebyl rychlý 

a nekoordinovaný, což vyžaduje přenesení váhy na protézu. Dále byla upravena délku 

kroku – při snaze dělat delší kroky docházelo k předklonu trupu. PNF - II. flekční i 

extenční diagonála na PHK, nejdříve pasivní pohyb, poté aktivní pohyb s vedením 

terapeuta a nakonec pohyb proti odporu terapeuta s pasivním protažením v krajních 

polohách. PIR na vnitřní rotátory ramenního kloubu v leže na zádech a flexorů zápěstí 

PHK. Protažení a uvolnění jizev a okolí, bandážování pahýlu ve stoji na LDK s oporou o 

NCH. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Po dnešní terapeutické jednotce se necítí ani tolik unaven, cítí uvolnění 

v oblasti ramenního kloubu a zápěstí na PHK. 

 Obj.: Velké pokroky v nácviku chůze s 2FH, nejen v ušlé vzdálenosti, ale také 

v kvalitě chůze. Krokový cyklus už je více koordinovaný, klidnější, dochází k přenášení 

těžiště nad protézu, velké předklánění v trupu bylo zkorigováno kratšími kroky. V druhé 

půlce už se kvalita stereotypu horší z důvodu horší koncentrace. Zvýšil se rozsah pohybu 

na PHK v ramenním kloubu do zevní rotace a abdukce, dále do dorsální flexe zápěstí. 

Koordinace pohybu PHK do diagonál byla kvalitní.  

3.6.6 Terapeutická jednotka č. 6 (29. 1. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Cítí se dobře, tlak v pahýlu, únava levé nohy – po včerejším chození 

bolestivá ploska nohy.  
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 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující. Jizva na pahýlu již bez sekrece, bez 

krytí. Pahýl stále oteklý. Hypertonus v m. quadratus plantae a blokáda drobných kloubů 

akra LDK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Zvýšit rozsah pohybu pahýlu do extenze, zlepšit přenesení váhy na protézu a 

stabilitu ve stoji, zlepšit napřímení páteře při chůzi s 2FH, příprava na nácvik chůze po 

schodech s oporou PHK o 1FH a LHK o zábradlí - minimálně 10x zvednou LDK do 

výšky úrovně schodu. Docílit přenesení těžiště nad střed stojné báze, zároveň zapojit 

šikmé břišní řetězce a posílit HSS ve stoji s oporou o předloktí spočívajících na lehátku. 

Uvolnit svaly a kloubní spojení plosky nohy LDK. Uvolnění jizev a okolí. Otužování a 

tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky:  

 Protažení flexorů pahýlu v leže na břiše, nácvik stability ve stoji, nácvik chůze 

s 2FH, příprava na chůzi do schodů s oporou o zábradlí a 1FH, stoj s protézou u lehátka 

– opora o předloktí, péče o jizvy, PIR na quadratus plantae, mobilizace drobných kloubů 

akra LDK, bandážování. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 V leže na břiše s podložením pahýlu prolongované protažení pahýlu do extenze a 

addukce, stoj s protézou bez opory HKK důraz na symetrii, napřímení páteře, dále pokyny 

k rotaci hlavy, upažení HKK a zapažení HKK, snaha o udržení stability a správného 

držení těla. Po odpočinku v sedě na invalidním vozíku nácvik chůze s 2FH, pacient ušel 

20 metrů bez přestávky. Příprava na chůzi do schodů – opora PHK o 1FH a LHK o pevné 

zábradlí, přesun váhy těla na protézu a zvedání LDK nad úroveň pomyslného schodu, 

pacient zvedl LDK 12x za sebou. Posílení HSS, aktivace šikmých břišních řetězců, 

zkvalitnění funkce opory PHK – výchozí poloha: stoj s protézou u lehátka, které je ve 

výši nad boky pacienta, opora o předloktí, váha symetricky rozložena mezi všechny 4 

končetiny, důraz na správnou fixaci lopatek. Pokyn ke vzpažení LHK, aniž by došlo 

k rotaci trupu, hyperkyfóze, či odlehčení celkové opory o HKK. To samé s PHK, jen 

menší rozsah, kvůli omezení pohybu. Dále vychylování pánve terapeutem s pokynem 

udržení výchozí polohy a pravidelným dýcháním. Mobilizace drobných kloubů akra 

LDK, TMT: péče o jizvy, PIR na quadratus plantae v leže na břiše, bandážovaní. 
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Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Cítí uvolnění LDK, jinak bez výrazných změn. 

 Obj.: Stabilita stoje se při každé terapii zlepšuje, symetrické zatížení DKK taktéž. 

Při nácviku chůze s 2FH došlo ke zkvalitnění stereotypu chůze, pacient ušel větší 

vzdálenost a chůze působila jistěji a stabilněji. Při přípravě na chůzi do schodů byly první 

tři nákroky LDK nekoordinované a nestabilní, docházelo k záklonu a byla nutná opora 

terapeuta. Po odpočinku na vozíku a zlepšení koordinace zvládl pacient stabilních 12 

nákroků. Při stoji v opoře bez slovní kontroly terapeuta docházelo k hyperkyfóze v oblasti 

hrudní i bederní páteře, váha byla přenesená na LDK, opora o HKK byla minimální a 

ramena v elevaci. Po korekci terapeutem došlo k upravení postury. Při pohybech HKK 

docházelo k rotaci trupu, při vychylování pánve držel pacient správnou výchozí polohu, 

ale docházelo k zadržování dechu. Podařilo se uvolnit bolestivý hypertonus v m. 

quadratus plantae a blokádu drobných kloubů akra LDK. 

3.6.7 Terapeutická jednotka č. 7 (30. 1. 2019) 

Status praesens:  

 Subj.: Cítí se dobře, opět jen tlak v pahýlu. 

 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pahýl oteklý. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Zvýšit rozsah pohybu pahýlu do extenze a addukce. Nácvik chůze s 2FH, posílit 

laterální korzet pánve chůzí bokem s oporou pouze jedné HK o zábradlí. Zvětšit rozsah 

pohybu do zevní rotace v ramenním kloubu PHK, zvětšení rozsahu pohybu v ramenním 

kloubu PHK do flexe a abdukce, zvýšení svalové síly a zlepšení koordinace pohybu PHK. 

Zvětšit rozsah pohybu do dorsální flexe zápěstí PHK. Protáhnout zkrácený m. pectoralis 

major. Péče o jizvy. Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše s podloženým pahýlem, 

nácvik chůze s FH, chůze bokem s oporou HK o zábradlí, PIR na vnitřní rotátory 

ramenního kloubu PHK, PIR na flexory zápěstí PHK, mobilizace drobných kloubů ruky 

PHK, PNF – II. flekční a extenční diagonála PHK, TMT: uvolňování jizev a okolí, 

bandážování. 
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Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše s podloženým pahýlem, 

nácvik chůze s 2FH – pacient ušel 25 metrů, chůze bokem s oporou o LHK - 6 metrů 

doprava, 6 metrů doleva, odpočinek v invalidním vozíku a opakování série. PIR na vnitřní 

rotátory ramenního kloubu PHK, PIR na flexory zápěstí PHK, mobilizace distální řady 

karpálních kůstek ventrálně, proximální řady dorsálně, nespecifická mobilizace 

metakarpálních kůstek – palmární a dorsální „vějíř“, PNF na PHK - II. flekční i extenční 

diagonála viz předchozí terapie. Protažení m. pectoralis major v leže na zádech s PHK 

svěšenou z lehátka. Uvolnění jizev a okolí. Bandážování. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Cítí se dobře, při chůzi bokem cítil velký tlak lůžka protézy na přední stranu 

pahýlu, PHK „příjemně volná“. 

 Obj.: Zlepšení kvality stereotypu chůze o 2FH, zvětšení ujité vzdálenosti o 5 

metrů. Při chůzi bokem dochází při úkroku LDK k výrazné anteverzi pánve a předklonu 

trupu. Zvětšil se rozsah do zevní rotace v ramenním kloubu PHK cca o 20°, do dorsální 

flexe zápěstí PHK o 10°.  

3.6.8 Terapeutická jednotka č. 8 (31. 1. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Cítí se dobře, těší se na nácvik chůze do schodů, v pahýlu obvyklý tlak. 

 Obj.: Pacient orientovaný, pozitivně naladěný, spolupracující. Otok pahýlu se zdá 

být menší, jizvy klidné. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Zvýšit rozsah pohybu pahýlu do extenze. Zvýšit samostatnost při nasazování 

protézy. Zlepšit krokový cyklus chůze s 2FH, zlepšit symetrii ramen při chůzi, nácvik 

chůze po schodech s oporou PHK o 1FH a LHK o zábradlí. Zapojit šikmé břišní řetězce, 

rozložit váhu rovnoměrně mezi LDK a protézu ve stoji s oporou o lokty. Posílení 

pravostranných m. quadratus lumborum, m. latissimus dorsi a m. obliquus abdominus 

externus a levostranného m. obliquus abdominus internus, zlepšení koordinace a 

uvědomování si jednotlivých pohybů pánve. Aktivace a posílení extenzorů pahýlu. 

Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 
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Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu. Nasazení protézy s minimální dopomocí, 

chůze s 2FH – dnes důraz na symetrii ramen (levé stále postaveno výše než pravé), nácvik 

chůze s 1FH, nácvik chůze do schodů s oporu o zábradlí a 1FH, stoj s protézou s oporou 

o předloktí spočívajících na vyvýšeném lehátku – doplněno o postupné odlehčovaní 1HK 

a vychylování pánve terapeutem, PNF na pánev v leže na levém boku (anteriorní deprese 

a posteriorní elevace). Izometrické posilování m. gluteus maximus. Bandážování. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše s podloženým pahýlem a 

s terapeutovo pasivním tahem pahýlu do addukce. Nasazení protézy s minimální 

dopomocí terapeuta, chůze s 2FH – pacient ušel 25 metrů, odpočinek v kolečkovém 

křesle, nácvik chůze s jednou podpůrnou čtyřbodovou FH se zvýšenou stabilitou – opora 

o LHK, pro pacienta velmi těžké, ušel 5 metrů, poté jsme se vrátili ke 2FH. Odpočinek 

v kolečkovém křesle, nácvik chůze do schodů – opora LHK o zábradlí a PHK o 1FH, 

pacient zvládl jedno mezipatro nahoru i dolů. Kvůli únavě pacienta jsme vynechali stoj 

v opoře o předloktí. V leže na levém boku provedena PNF na pánev, nelze provést 

oboustranně, jelikož poloha na pravém boku není stabilní a je při ní bolestivý pahýl. 

Provedena anteriorní deprese a posteriorní elevace, nejdříve pasivní pohyb vedený 

terapeutem, poté aktivní pohyb proti odporu terapeuta. Izometrické posilování m. gluteus 

maximus v leže na břiše. Bandážování. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Cítí se dobře, ale je velmi unavený. Při pokusu o chůzi pouze s 1FH cítil 

výrazný bolestivý tlak na anteromediální ploše pahýlu, ke konci chůze ze schodů cítil 

slabost PHK i LDK. 

 Obj.: Pacient zvládl tuto náročnou terapeutickou jednotku velmi dobře. Velké 

zlepšení při nasazování protézy, dopomoc terapeuta nutná už jen při finálním „srovnání“ 

pahýlu v lůžku protézy. Chůze s 2FH už bez větších problémů, ramena se po slovní 

kontrole terapeuta při chůzi daří rovnat. Nácvik chůze s jednou čtyřbodovou FH je zatím 

příliš obtížný, je při něm nutné velké zatížení protézy a to je pro pacienta bolestivé, také 

je opora jen o jednu HK zatím velmi nestabilní. Chůze do schodů byla úspěšná, cesta dolů 

byla pro pacienta méně obtížná. Největší opora je pro pacienta LHK.  
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3.6.9 Terapeutická jednotka č. 9 (1. 2. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Po včerejší náročnější terapii měl večer před spaním opět fantomové bolesti 

(škála bolesti 2 z 10, spíše „zvláštní pocit“), dnes se cítí unaveně, pahýl „zdřevěnělý“. 

 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pahýl oteklý, palpačně bolestivý na 

anteromediální ploše. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zmenšit zatížení pahýlu při této terapeutické jednotce. Zvětšit rozsah pohybu 

pahýlu do extenze a addukce. Samostatné nasazení protézy, chůze s 2FH – zaměřit se na 

rovnoměrnou oporu HKK, držet ramena ve stejné výšce. Aktivace a posílení šikmých 

břišních řetězců, posílení HSS, posílení fixátorů lopatek, zlepšení funkce opory PHK, 

zlepšení stability. Protažení ischiokrurálních svalů LDK. Posílení pravostranných m. 

quadratus lumborum, m. latissimus dorsi a m. obliquus abdominus externus a 

levostranného m. obliquus abdominus internus, zlepšení koordinace a uvědomování si 

jednotlivých pohybů pánve. Aktivace a posílení extenzorů pahýlu. Péče o jizvy. 

Otužování a tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše, nasazení protézy s minimální 

dopomocí, nácvik chůze s 2FH. Stoj s protézou na balančních čočkách s oporou o 

předloktí spočívajících na vyvýšeném lehátku – doplněno o postupné střídavé 

odlehčování LHK a PHK a vychylování pánve terapeutem, PNF na pánev. Izometrické 

posilování m. gluteus maximus. Péče o jizvy. Bandážování. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky:  

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu viz předchozí terapie, samostatné nasazení 

protézy pouze s dopomocí ve finálním srovnání pahýlu v lůžku ve stoje v NCH, chůze 

s 2FH -  pacient ušel 20 metrů bez přestávky. Posílení HSS, zlepšení stability stoje, 

aktivace šikmých břišních řetězců, zkvalitnění funkce opory PHK – výchozí poloha: stoj 

s protézou u lehátka na dvou balančních čočkách, lehátko je ve výši nad boky pacienta, 

opora o předloktí, váha symetricky rozložena mezi všechny 4 končetiny, důraz na 

správnou fixaci lopatek. Pokyn ke vzpažení LHK, aniž by došlo k rotaci trupu, 

hyperkyfóze, či odlehčení celkové opory o HKK. To samé s PHK, jen menší rozsah, kvůli 
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omezení pohybu. Dále vychylování pánve terapeutem s pokynem udržení výchozí polohy 

a pravidelným dýcháním. PNF na pánev v leže na levém boku (anteriorní deprese a 

posteriorní elevace), nejdříve pasivní pohyby, poté pohyb aktivní proti odporu terapeuta. 

Izometrické posilování m. gluteus maximus v leže na břiše. Tlaková masáž v oblasti jizev 

a okolí, podélné protahování jizev. Bandážování pahýlu ve stoje na LDK v opoře o NCH.  

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Cítí se dobře, pořád stejně. 

 Obj.: I přes únavu byla dnes chůze o 2FH velmi kvalitní, probíhalo přenášení váhy 

na protézu a správný odval chodidla LDK. Stoj v opoře o předloktí na dvou balančních 

čočkách bez problémů, stabilní, zlepšilo se postavení trupu při střídavých pohybech HKK 

již nedochází k rotaci trupu, pacient je schopný udržet trup srovnaný, ale stále neprobíhá 

pravidelné dýchání, pacient dech zadržuje. Při PNF pánve je větší síla pacienta při 

posteriorní elevaci, anteriorní deprese je slabší.  

3.6.10 Terapeutická jednotka č. 10 (4. 2. 2019) 

Status praesens: 

 Subj.: Cítí se mnohem lépe než v pátek, je odpočinutý, v pahýlu jen obvyklý tlak, 

jinak ho nic netrápí, těší se na terapii. 

 Obj.: Pacient orientovaný, spolupracující, pozitivně naladěný. Pahýl se zdá být 

méně oteklý. Jizvy klidné. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Zvýšení rozsahu pahýlu do extenze a addukce, chůze s 2FH, chůze do schodů 

s oporou o zábradlí a 1FH – nácvik na reálnou situaci v domě pacienta (cestou nahoru je 

zábradlí po pravé ruce, cestou dolů po levé ruce), zlepšení stability ve stoji s minimální 

oporou, stoj na dvou vahách k uvědomění si správného rozložení váhy na obě končetiny, 

zlepšení stability při stoji na dvou čočkách v opoře předloktí o lehátko. Otužování a 

tvarování pahýlu pomocí bandážování. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu, chůze s 2FH, nácvik chůze po schodech, 

stoj s minimální oporou HKK, stoj na dvou vahách, stoj v opoře o předloktí na dvou 

balančních čočkách, bandážování. 



65 

 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení flexorů a abduktorů pahýlu v leže na břiše viz předchozí terapie. Chůze 

s 2FH - pacient ušel 25 metrů. Nácvik chůze do schodů s oporou HKK o zábradlí o 1FH. 

Cestou nahoru je zábradlí po pravé ruce, cestou dolu po levé (stejně tak jako schody, které 

musí pacient zvládnout u sebe doma). Nácvik stability stoje s protézou, bez opory HKK, 

poté s pohyby hlavy, rozpažením a vzpažením HKK. Stoj na dvou vahách se zrakovou 

kontrolou vah a se snahou zatížit obě končetiny stejně, poté kontrola vah pouze 

terapeutem a opakování nácviku stability stoje s pohyby HKK a hlavy, snaha udržet co 

nejrovnoměrnější zatížení dvou vah. Stoj v předklonu s oporou o předloktí viz předchozí 

terapie. Bandážování. 

Výsledek dnešní terapeutické jednotky: 

 Subj.: Cítí se dobře, při chůzi do schodů cítil nejistotu. Je překvapený ze stoje na 

2 vahách - byl přesvědčený, že stojí větší vahou na protéze, ale stál naopak až o 35 kg 

větší vahou na LDK.  

 Obj.: Terapie proběhla dle plánu, chůze ze schodů bez větších problémů, naopak 

do schodů byla chůze horší, kvůli obrácené opoře HKK. Stabilita stoje kvalitní i 

s kognitivními úkony, rotacemi hlavy a vzpažením HKK. Stoj na dvou vahách – bez 

zrakové kontroly vah je na váze LDK 55 kg a na váze protézy 20 kg, při sledování vah 

pacientem se čísla pohybují kolem 48 kg LDK a 27 kg protézy. Nejlépe se pacient dostal 

na 41 kg LDK, 34 kg protéza, ale nebyl schopen déle udržet. Nutno ovšem podotknout, 

že u pacientů s protetickou náhradou končetiny, se výsledky testu nemohou hodnotit 

stejně jako u pacientů bez amputace. Zatímco dolní končetina obvykle tvoří asi 18,6 % 

hmotnosti těla (Dylevský, 2013), protéza váží cca 5 kg.  

3.7 Výstupní kineziologické vyšetření (5. 2. 2019) 

Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje proběhlo s nasazenou protézou, bez opory. Vyšetření neprobíhalo 

na boso, ale s obuví, aby délka LDK odpovídala délce protézy a stoj byl vyrovnaný a 

přirozený. 

Zepředu:  
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Levý kolenní kloub v mírném valgózním postavení, na LDK je výrazná kontura 

m. quadriceps femoris, cristy ve stejné úrovni – potvrzeno palpačně, mírná rotace pánve 

doleva. PHK držena v semiflexi v loketním kloubu, pravá tajle více konkávní než levá. 

Ramena v mírné elevaci, ale výška symetrická. Bilaterálně výraznější kontura 

trapézového valu. Hlava v mírném levostranném úklonu. Obličej symetrický. 

Zezadu:  

Levý kolenní kloub ve valgózním postavení, popliteální rýha klesá směrem 

mediálním. Lýtko na LDK výrazně konturované. Cristy palpačně symetrické, úklon trupu 

vpravo a skoliotické držení páteře nepatrné. Výška lopatek symetrická, obě se nachází 

v abdukčním postavení. Dolní úhel a mediální hrana pravé lopatky zřetelnější než levé. 

Horní porce m. trapezius má bilaterálně zvětšenou trofiku. Krční páteř a hlava v mírném 

úklonu vlevo. 

Z boku:  

„Odemčený“ levý kolenní kloub, kyčelní klouby v nulovém postavení, 

fyziologická anteverze pánve – palpačně potvrzeno. Lordóza bederní páteře fyziologická, 

kyfóza v hrudním úseku páteře větší než fyziologická norma. Ramena v protrakci – pravé 

výrazněji než levé. Předsun hlavy není markantní, flexe v C/Th přechodu není výrazná, 

extenze horní oblasti C páteře zvýšená – pacient drží hlavu v mírném záklonu.  

Dechová vlna fyziologická, výraznější v břišní oblasti. 

Dynamické vyšetření stoje 

Vyšetření probíhalo v sedě na lehátku s oporou LDK o zem. 

V L páteři se rozvoj do flexe minimální, od Th-L přechodu se rozvoj do flexe 

zvětšuje, včetně dolní hrudní oblasti. Střední a horní hrudní oblast téměř bez rozvoje. 

Následuje ostrý přechod v C-Th, od kterého je rozvoj fyziologický a plynulý v oblasti 

celé krční páteře.  

Pohyb do lateroflexe je bilaterálně omezený, nejvýraznější snížení rozvoje páteře 

je v oblasti hrudní páteře. Krční páteř je do lateroflexe fyziologicky pohyblivá na obě 

strany. Od C-Th přechodu směrem kaudálním se plynule rozvíjí zhruba 4 segmenty 

páteře. 
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Rhombergova zkouška – provedena s protézou. Rhomberg I proveden bez 

výraznějších titubací, ty se objevují po cca 30 vteřinách výdrže ve stoji. Rhomberg II pro 

pacienta obtížný, nejdříve s oporou o terapeuta, po uvolnění opory výrazné titubace, 

vyvažování pomocí HKK, Rhomberg III neproveden – riziko pádu.  

Vyšetření stoje na dvou vahách – bez zrakové kontroly vah pacientem je zatížení 

LDK 50 kg a protézované PDK 25 kg – rozdíl se oproti včerejšku snížil o 5 kg. Při cíleném 

vyrovnávání se pacient dostal na 40 kg LDK a 35 kg protézovaná PDK.  

Vyšetření chůze 

Chůze byla vyšetřována s nasazenou protézou a oporou o 2FH. 

Chůze pacienta je třídobá, rychlá. Přesunutí váhy na protézovanou PDK při 

odlehčení LDK je kvalitní, ale je vkládána velká opora do 2FH. Krok LDK je plynulý, 

koordinovaný. Tělo pacienta není symetricky v ose, je přítomný mírný úklon doleva, 

zejména při odlehčení LDK. Celkově se ale trup zdá být zpevněný a stabilní. Je viditelná 

větší opora o LHK a při odlehčení LDK dochází i k elevaci levého ramene. Protéza je ve 

frontální rovině pokládána kolmo na podlahu. 

Two minutes walk test – tento test je určený k porovnávání mobility a kondice 

pacienta. Používá se u různých diagnóz. Pacient jde po rovném povrchu, může používat 

jakékoli pomůcky k chůzi a může i kdykoli odpočinout a poté pokračovat dál. Terapeut 

měří, kolik metrů je pacient schopen ujít za 2 minuty. (Resnik et al., 2011) 

Pacient byl schopen ujít za 2 minuty 23 metrů, k provedení testu si zvolil 2FH. 

Antropometrie 

 Antropometrické měření probíhalo v totožných polohách a ve stejnou denní dobu 

jako měření při vstupním kineziologickém rozboru. 

DK Rozměry LDK 

(cm) 

Délky Funkční 93 

Anatomická 86 

Stehno 46 

Bérec 40 

Noha 26 
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Obvody Stehno 15 cm nad patelou 45 

Stehno 10 cm nad patelou 40 

Koleno přes patelu 33 

Přes tuberositas tibie 32 

Lýtko 37 

Přes kotníky 22 

Přes nárt a patu 31 

Přes hlavice metatarsů 24 

Tabulka 11 - Antropometrie LDK - výstupní KR 

Rozměry PDK – pahýl 

(cm) 

Délka od SIAS 30 

Obvod v nejširším místě 54 

Tabulka 12 - Antropometrie pahýlu - výstupní KR 

HKK Rozměry PHK 

(cm) 

LHK 

(cm) 

Délky Acromion – daktylion 81 81 

Acromion – spojení processus 

styloideus radii et ulnae 

61 61 

Acromion – laterální 

epicondylus humerii 

36 36 

Obvody Paže relaxovaná 30 29 

Paže v kontrakci 32 31 

Loketní kloub 27 27 

Předloktí 25 25 

Zápěstí 18 18 

„Rukavičková míra“ 21 21 

Tabulka 13 - Antropometrie HKK - výstupní KR 

Goniometrie: 

Vyšetření probíhalo na lůžku bez nasazené protézy. Měřeno a zaznamenáváno 

metodou SFTR. Rozsah pohybu do flexe v kyčelním kloubu LDK se měřil se současnou 

flexí kolenního kloubu.  
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Kloub PHK LHK 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Ramenní S 10 – 0 – 100 15 – 0 – 110 S 25 – 0 – 160 30 – 0 – 170 

F 110 – 0 – 0 115– 0 – 0 F 155 – 0 – 0 160 – 0 – 0 

T -  - T 10 – 0 – 100 15 – 0 – 115 

R 50– 0 – 70 60 – 0 – 75  R 80 – 0 – 70 85 – 0 – 75 

Loketní S 0 – 0 – 130 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 140 0 – 0 – 145 

Radioulnární T 55 – 0 – 60 55 – 0 – 65 T 90 – 0 – 75 90 – 0 – 80  

Radiokarpální S 25 – 0 – 45  30 – 0 – 50 S 45 – 0 – 70 55 – 0 – 75 

F 0 – 0 – 10 0 – 0 – 15 F 10 – 0 – 25 10 – 0 – 30 

Tabulka 14 - Goniometrie HKK - výstupní KR 

 

Kloub PDK LDK 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Rovina Aktivní 

pohyb 

Pasivní 

pohyb 

Kyčelní S 0 – 0 – 90 10 – 0 – 100 S 10 – 0 – 110 10 – 0 – 120 

F 35 – 0 – 10 35 – 0 – 15 F 40 – 0 – 20 40 – 0 – 20 

R - - RS90 35 – 0 – 10 40 – 0 – 20 

Kolenní S - - S 0 – 0 – 120 0 – 0 – 130 

Hlezenní S - - S 30 – 0 – 50 20 – 0 – 60 

Tabulka 15 - Goniometrie DKK - výstupní KR 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

 Vyšetření probíhalo stejně jako při vstupním vyšetření bez protézy.  

- Extenze v kyčelním kloubu:  

- PDK – extenze pahýlu aktivně provedena do cca 5°, pak již dochází 

k souhybům. Provedení pohybu a timing svalů jsou patologické - první se 

zapojují paravertebrální svaly na ipsilaterální straně, poté m. gluteus 

maximus, dochází k aktivitě svalů až v hrudní oblasti a k souhybu dochází 

i v kontralaterálním ramenním kloubu. 

- LDK – pohyb začíná v ischiokrurálních svalech, poté navazuje m. gluteus 

maximus a lehká aktivita paravetrebrálních svalů bilaterálně.  
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- Flexe trupu: 

- Přesun z polohy v leže do sedu přes přímé břišní svaly není kvalitní, 

dochází k souhybům HKK i LDK a pahýlu. 

- Flexe šíje: 

- Hyperaktivita SCM bilaterálně a zahájení pohybu předsunem hlavy. 

- Abdukce v ramenním kloubu: 

- PHK pohyb začíná patologicky elevací celého pletence ramenního, ale 

nedochází ke kompenzačnímu úklonu trupu, trup je stabilizován od 

začátku pohybu do konce. 

- LHK pohyb zahajuje aktivita m. deltoideus a m. teres minor, v horních 

vláknech trapézového svalu je viditelná stabilizační aktivita, nedochází 

k úklonu trupu. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Vyšetření probíhalo bez protézy.  

Svalová skupina PDK LDK 

M. soleus - 0 

M. gastrocnemius - 1 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas 

1 0 

- m. rectus femoris - 1 

- m. tensor fascie latae 1 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

Flexory kolenního kloubu - 1 

M. piriformis - 0 

M. quadratus lumborum - 1 

Paravetrebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major č. klavikulární 

+ m. pectoralis minor 

1 0 

M. pectoralis major č. sternální 

střední 

1 0 

M. pectoralis major č. sternální 

dolní 

- 0 
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M. levator scapulae 2 2 

M. trapezius 2 2 

M. sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka 16 - Zkrácené svaly - výstupní KR 

Orientační vyšetření svalové síly 

 Vyšetření je orientační a probíhalo v modifikovaných polohách.  

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní Flexe 3 5 

Extenze 3 (OP) 4+ 

Abdukce 3 5 

Zevní rotace 3 (OP) 5 

Vnitřní rotace 4 5 

Loketní Flexe 4 5 

Extenze 4 5 

Radioulnární Pronace 3 (OP) 5 

Supinace 3 5 

Zápěstí Flexe 3 5 

Extenze 3 (OP) 5 

Ulnární dukce 3 4+ 

Radiální dukce 2- (OP) 4 

Tabulka 17 - Svalová síla HKK - výstupní KR 

Kloub Pohyb  PDK LDK 

Kyčelní Flexe 4+ 5 

Extenze 3 4 

Abdukce 4  5 

Addukce 3 5 

Zevní rotace - 4 

Vnitřní rotace - 5 

Kolenní Flexe - 5 

Extenze - 5 

Hlezenní Dorsální flexe - 5 

Planární flexe - 5 
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Tabulka 18 - Svalová síla HKK - výstupní KR 

Vyšetření pahýlu 

Při aspekčním vyšetření je patrné, že došlo k ustoupení otoku pahýlu, což se 

potvrzuje i antropometrickým vyšetřením. Svaly pahýlu jsou hypotonické a tvar pahýlu 

cylindrický až hruškovitý. Palpační bolestivost jizvy a ventrální strany pahýlu je přítomna 

pouze po sundání protézy. V klidu se bolest neprojevuje. Fantomové bolesti se nezvyšují, 

stále stejné – jen večer po náročném dni.  

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

- Aspekce: 

Kůže klidná, bez zarudnutí, bez nadměrné potivosti, či ztráty ochlupení. Oblasti se 

suchou, lupénkovitou kůží s tendencí k odlupování na zadní straně pahýlu a obou 

loketních kloubech. Dekubitní vřed na patě již téměř zhojen, defekt je pouze cca 1 cm2, 

bez sekrece. Jizva po amputaci PDK zhojená, bez sekrece. Jizva po by-passu v tříselné 

oblasti PDK aspekčně klidná, bez zarudnutí. Jizva po odběru štěpu na by-pass 

na anteromediální straně levého třísla je zarudlá a lehce vystouplá. 

- Kůže: 

Dermografické vyšetření bez patologie. Kůže je suchá bez potivosti, či zvýšené 

teploty. Posunlivost kůže dobrá ve všech směrech s fyziologickou bariérou, bez bolesti. 

- Podkoží: 

Vyšetření Kiblerovou řasou – hůře proveditelná v oblasti Lp bilaterálně, vyšetření 

nebolestivé. 

- Fascie:  

Reflexní změny na superficiálních fasciích na PHK, především v oblasti akra a 

předloktí. Tuhá bariéra je i při kraniálním posunu thorakodorzální fascie vpravo a 

lumbosakrální fascie směrem kaudálním bilaterálně. 

- Svaly: 

Zvýšený svalový tonus napalpován v m. deltoideus PHK, v lýtkových svalech a m. 

quadriceps LDK. Nebolestivé trigger pointy nalezeny v horních vláknech m. trapezius 

bilaterálně. M. gluteus maximus PDK a obecně svaly pahýlu jsou spíše v hypotonu.  
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- Vyšetření jizev: 

Jizva po amputaci je zhojená, bez sekrece. Jizva je hluboká, tvrdá, přirostála, na své 

laterální straně granuloidní. Jizva po by-passu vyskytující se na anteromediální straně 

pahýlu je zhojená, měkká, posunlivá proti podkoží, bez zabarvení. Jizva v třísle LDK po 

odběru štěpu je keloidní, posunlivá v celé své délce, ve své kaudální části hůře 

protažitelná. 

 

Vyšetření úchopu 

- dle Nováka (5 = pohyb neomezený) 

Jemný úchop PHK LHK 

Štipec 4 (3) 5 

Špetka  4 5 

Laterální 5 5 

Tabulka 19 - Vyšetření jemného úchopu - výstupní KR 

Silový úchop PHK LHK 

Válcový 5 5 

Kulový 4 5 

Hákový 5 5 

Tabulka 20 - Vyšetření silového úchopu - výstupní KR 

- Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky (SVH) 

 Reaching. Je přítomen lehký třes a ataxie, ne vždy se trefí na první pokus, ale 

úchop proběhne. Hodnotím 3+ . 

 Příprava úchopu a úchop. Otevření dlaně a opozice palce probíhá u pacienta bez 

větších potíží. Rozsah pohybu do dorsální flexe zápěstí lehce omezený, ale nezhoršuje to 

kvalitu přípravu úchopu ani samotný úchop. Hodnotím stupněm 5. 

 Manipulace. Kvalitní koordinace pohybu a manipulace s daným předmětem, 

pohyb je téměř fyziologický. Hodnotím stupněm 5. 

Uvolnění úchopu. Uvolnění úchopu probíhá bez problému, je kvalitní, hodnotím 

stupněm 5. 
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 Úchop na LHK je kvalitní ve všech fázích – stupeň 5. 

Vyšetření kloubní vůle HKK i LDK 

Blokáda SI skloubení směrem dorsálním bilaterálně, dále je zablokována hlavička 

fibuly směrem ventrálním na LDK. Na páteři je přítomna blokáda AO skloubení do flexe 

(předkyvu) a je omezeno pružení obratlů v celé oblasti bederní páteře. Vyšetření nebylo 

bolestivé a pacient nepociťuje žádné omezení či zvýšenou citlivost v oblastech 

zablokovaných kloubů. 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů: 

Bez změny v čichu, chuti, ani sluchu. Bulby volně pohyblivé do všech směrů bez 

nystagmu, periferní vidění bez patologie. Jazyk je ve střední rovině v klidu i při vyplazení, 

bez zvýšená salivace, polykání bez potíží. Čití na celém obličeji neporušeno, symetrické. 

Výstupy n. trigeminus palpačně bez bolesti. Fotoreakce zornic bez patologií. 

Nasopalpebrální reflex vybavitelný bilaterálně. Vyšetření n. facialis bez patologického 

nálezu. Bez asymetrie ve funkci mimických svalů.  

Vyšetření patologických reflexů: 

- Pyramidové jevy iritační HKK 

- Jev Justerův – negativní 

- Hoffmanův příznak – negativní  

 

- Pyramidové jevy iritační DKK 

- Babinského příznak – negativní 

- Chaddockův příznak – negativní 

- Oppenheimův příznak – negativní  

- Vítkův příznak – negativní  

 

- Pyramidové jevy zánikové HKK 

- Mingazziniho příznak – negativní 

- Dufourův příznak – není možné provést plnou supinaci PDK, ale při 

provedení se postavení akra nemění – negativní   

- Hanzalův příznak – negativní  
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- Barrého příznak – negativní  

- Příznak retardace – není možné provést v celém rozsahu pohybu, do 90° 

negativní 

- Hautantův příznak - negativní 

 

- Pyramidové jevy zánikové DKK – prováděno orientačně (pouze LDK) 

- Mingazziniho příznak – negativní 

- Barrého příznak – negativní  

 

- Šlachookosticové reflexy HKK 

Hodnotící škála šlachookosticových reflexů de Véleho: 0 = areflexie, 

1 = hyporeflexie, 2 = snížený reflex, 3 = normoreflexie, 4 = hyperreflexie, 

5 = polykinetický reflex 

- Bicipitový reflex – PHK – 3, LHK – 2 

- Tricpitový reflex – PHK – 2, LHK – 2 

- Radiopronační reflex – PHK – 3, LHK – 2 

- Flexorů prstů – PHK – 3, LHK – 2 

 

- Šlachookosticové reflexy DKK 

- Patelární reflex – 3  

- Reflex Achillovy šlachy – 2  

- Medioplantární reflex – 2  

Pacient má celkově snížené a hůře vybavitelné reflexy, na pravé horní končetině byly 

reflexy vybavitelnější, zhruba na úrovni normoreflexie. Na levé horní a dolní končetině 

jsou kromě patelárního reflexu reflexy snížené. 

- Kožní břišní reflexy 

Epigastrický, mezogastrický i hypogastrický mají vlevo fyziologickou odezvu, 

vpravo hůře vybavitelné a až na několikátý pokus. 

- Vyšetření taxe a diadochokinézy 

Vyšetření taxe opět s patologickým nálezem bilaterálně. Pohyb pomalý, bez třesu, 

přeměřený – pacient se opět dotkl prstem druhostranné lícní kosti.  
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- Vyšetření čití 

Pacient cítí dotek terapeuta na obou HKK symetricky, i na LDK a pahýlu popisuje 

plnou citlivost. 

- Vyšetření hlubokého čití – polohocit a pohybocit 

Polohocit i pohybocit fyziologický, v normě. 

- Vyšetření spasticity 

Spasticita flexorů a extenzorů loketního kloubu PHK na stupni 1 dle modifikované 

Ashworthovy škály spasticity. 

Vyšetření soběstačnosti dle Barthel indexu: 

Příjem potravy – soběstačný (10 bodů), koupání – potřebuje pomoct (0 bodů), 

péče o zevnějšek – soběstačný (5 bodů), oblékání – soběstačný (10 bodů), kontinence 

stolice – kontinentní (10 bodů), kontinence moči – kontinentní (10 bodů), použití WC – 

soběstačný (10 bodů), přesun postel – židle – soběstačný (15 bodů), lokomoce – 

s protézou a s 2FH stále neujde 50m vkuse (5 bodů), schody – provede s pomocí, verbální 

i fyzickou (5 bodů). Celkové skóre je 80 bodů = lehce závislý.  

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému: 

- Test stabilizační funkce m. transversus abdominis dle Australské školy 

Test probíhá v leže na zádech s pokrčením LDK a podložením pahýlu. Pacient je 

schopen oploštit břišní stěnu, vytlačit prsty terapeuta umístěné mediálně od SIAS, 

současné prohnutí beder už není tak výrazné, dochází jen k malému odlehčení v bederní 

oblasti, pacient však stále není schopný udržení hrudníku ve výdechovém nastavení. 

- Test flexe trupu  

Hned při flexi krku dochází k chybnému předsunu hlavy, souhybu v hrudníku a 

protrakci ramen. Při pokračování do flexe se nadměrně aktivuje m. rectus abdominis a 

dochází ke konkávnímu vyklenutí laterálních skupin břišních svalů, nedochází 

k prominenci spodních žeberních oblouků. 

- Brániční test dle Koláře 

Pacient je schopen při nádechu udržet žebra v kaudálním postavení. 
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Závěr vyšetření: 

Z vyšetření jsou patrné nálezy týkající se pacientovy primární diagnózy – vysoká 

stehenní amputace a pooperační iCMP. Pacient je schopen stoje s protézou bez opory. Ve 

stoji je vzhledem k diagnóze nejvýraznější patologií rotace pánve doleva, vychýlení 

středu těžiště lehce nad LDK a kompenzační úklon trupu na pravou stranu. Dále je 

přítomna elevace a protrakce ramen, držení hlavy v předsunu a mírném levostranném 

úklonu. Stabilita stoje a symetrické rozložení váhy mezi LDK a protézovanou PDK není 

kvalitní – potvrzeno Rhombergovo zkouškou a vyšetřením stoje na dvou vahách. Chůze 

je pacient schopný s oporou o 2FH, krok je stabilní a koordinovaný, co se týká opory o 

2FH – je viditelná větší jistota v LHK a tím pádem i opora o ní větší vahou těla, z čehož 

vyplývá asymetricky vyosené tělo na levou stranu. Nejvýraznějšími nálezy na PHK jsou 

omezený rozsah pohybu, zkrácené svaly a snížená svalová síla. Co se týká sníženého 

rozsahu pohybu, v ramenním kloubu je to hlavně pohyb do flexe, abdukce a zevní rotace. 

Ve všech případech se mezi sebou příliš neliší rozsah pohybu aktivního a pasivního. 

K dosáhnutí normy chybí nejvíce v pohybu do flexe a abdukce, kde se pasivním pohybem 

dostane paže maximálně do 110° a 115°. V zevní rotaci do normy chybí zhruba 20°. Další 

omezení PHK je pronaci předloktí a dorsální flexi zápěstí. Zkrácený je m. pectoralis major 

na PHK a m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně. Kromě vnitřních rotátorů 

ramenního kloubu a flexorů a extenzorů loketního kloubu, mají všechny další svalové 

skupiny na PHK oslabenou svalovou sílu na stupeň 3 a méně. Dále jsou na PHK reflexní 

změny v superficiálních fasciích.  

Nálezy na LDK jsou z většiny fyziologické, kromě zvětšeného svalového tonu v m. 

quadriceps femoris a v lýtkových svalech a blokády hlavičky fibuly směrem ventrálním. 

Pahýl je oteklý, hypotonický, po chůzi v protéze palpačně bolestivý. Je omezený aktivní 

pohyb pahýlu do extenze a addukce, vždy s aktivním pohybem dochází k velkým 

souhybům v oblasti pánve a bederní páteře. Je oslabený m. gluetus maximus a zkrácený 

m. iliopsoas a abduktory pahýlu. Jizva po amputaci je zhojená, ale hluboká, tvrdá a 

nepohyblivá. 

Při vyšetření hlubokého stabilizačního systému bylo zjištěno oslabení stabilizační 

funkce m. transversus abdominis. Při neurologickém vyšetření byla zjištěna patologická 

taxe a snížené šlachookosticové reflexy na LHK i LDK, na PHK byla zjištěna 

normoreflexie.  
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

Subjektivní hodnocení efektu terapie pacientem je pozitivní. Pacient nabyl jistotu 

při stoji i chůzi, je schopen samostatného nasazení protézy a chůze s 2FH. Díky zvýšení 

rozsahu pohybu PHK a zvýšení svalové síly PHK se zlepšil úchop a manipulace, a tím 

pádem se i zkvalitnila sebeobsluha. K objektivnímu prokázání efektu terapie lze porovnat 

naměřené hodnoty a vyšetřené schopnosti a dovednosti pacienta ve vstupním a výstupním 

kineziologickém rozboru.  

Ve stoji došlo k výraznému zlepšení stability, což je viditelné na faktu, že vstupní 

vyšetření bylo nutné dělat ve stoji s oporou o čtyřbodové chodítko a výstupní vyšetření 

již dokázal pacient absolvovat ve stoji bez opory. Dle palpačního vyšetření pánve ve stoji 

přetrvává levostranná rotace, ale zmenšilo se sešikmení – obě cristy jsou nyní 

v symetrické výšce. Těžiště stále není přesně nad středem stojné baze, ale vychýlení 

doleva již není tak markantní, tudíž i úklon trupu doprava a skoliotické držení je nepatrné. 

Vymizela asymetrie postavení ramenních kloubů, anteverze pánve a lordóza L páteře se 

zmírnily na fyziologickou normu. Také předsun hlavy již není tak výrazný. Jelikož je 

pacient již schopný symetrického stoje s protézou bez opory, provedli jsme doplňující 

vyšetření, která ve vstupním kineziologickém rozboru nebyla možná: Rhombergova 

zkouška a vyšetření stoje na dvou vahách. 

STOJ Vstupní měření Výstupní měření 

Stabilita stoj v NCH stoj bez opory 

Pánev rotace a sešikmení doleva rotace, bez sešikmení 

Rozložení váhy na LDK lepší zatížení protézy 

Symetrie ramenních kloubů levé výše než pravé symetrické 

Anteverze pánve patologická norma 

Lordóza L páteře patologická norma 

Tabulka 21 - Stoj - zhodnocení efektu terapie 

Chůze byla skvělým ukazatelem postupného zlepšování pacientovo schopností a 

kondice. Zatímco při první terapii byl pacient schopen ujít maximálně 7 metrů vkuse 

s čtyřbodovým nízkým chodítkem, při poslední terapii ušel pacient 25 metrů s oporou o 

2FH a drobnou pomocí terapeuta zvládl ujít půl patra do schodů i ze schodů. Ve 

výstupním vyšetření byla testována i vzdálenost, kterou pacient ujde za 2 minuty. Jelikož 

tento test nebyl proveden ve vstupním vyšetření, tudíž nemůžeme porovnat tyto dva 
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údaje, zvolila jsem k porovnání  Kromě kvantity se ale výrazně zlepšila i kvalita chůze. 

Nejdůležitější je přesunutí váhy na protézovanou PDK při odlehčení LDK, kdy je sice 

stále velká opora vkládána do 2FH, ale LDK už je plně odlehčena a má prostor na 

provedení plynulého koordinovaného kroku s kvalitním odvíjením chodidla. Při chůzi 

nedochází ke zvýšené anteverzi pánve ani kompenzačnímu předklonu trupu. Tělo 

pacienta stále není symetricky v ose, ale úklon trupu už není tak značný jako při vstupním 

vyšetření. Celkově se trup zdá být zpevněnější a stabilnější. Stále je viditelná větší opora 

o LHK a při odlehčení LDK dochází i k elevaci levého ramene. Protéza je již pokládána 

kolmo na podlahu, nikoli pod nestabilním úhlem. 

CHŮZE Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Opora o čtyřbodové NCH bez opory 

Vzdálenost  7 m 25 m 

Schody nezvládne zvládne 

Krok LDK rychlý přísun bez odvíjení 

chodidla 

plynulý, koordinovaný, 

správné odvíjení chodidla 

Anteverze pánve zvýšená při odlehčení LDK v normě 

Svislá osa těla nesymetrická, kompenzační 

úklon doleva 

nesymetrická, stále lehký 

úklon trupu doleva 

Tabulka 22 - Chůze - zhodnocení efektu terapie 

 Při antropometrii nebyly neměřeny žádné změny v délkách končetin. Co se týká 

obvodů, nejdůležitější posun byl zaznamenán v ústupu otoku pahýlu a pravého akra, dále 

nabytí objemu stehenního a lýtkového svalstva LDK. 

OBVODY Vstupní vyšetření (cm) Výstupní vyšetření (cm) 

Stehno 15 cm nad patelou 44 45 

Stehno 10 cm nad patelou 39 40 

Lýtko 35 37 

Pahýl 58 54 

Zápěstí 16 18 

Hlavičky metakarpů 19 21 

Tabulka 23 - Antropometrie - zhodnocení efektu terapie 

Při měření kloubního rozsahu jsme došli k závěru, že se zvýšil rozsah v ramenním 

kloubu PHK do všech směrů, největší posun je viditelný do abdukce a zevní rotace, kde 
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se rozsah aktivního pohybu zvětšil o 40 a 45 stupňů. V loketním kloubu PHK bylo 

docíleno plné extenze jak pasivně, tak aktivně. Ke zvýšení rozsahu došlo i u dorsální flexe 

zápěstí PHK. Velkým pozitivem je odstranění flekčního a abdukčního držení u pahýlu 

PDK, které sice nebylo nijak výrazné, ale omezovalo pacienta při chůzi s protézou.  

KLOUBNÍ 

HYBNOST 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

aktivně pasivně aktivně pasivně 

Ramenní kloub LHK S 10-0-80 S 10-0-90 S 10-0-100 S 15-0-110 

F 70-0-0 F 80-0-0 F 110-0-0 F 115-0-0 

R 5-0-65 R 10-0-70 R 50-0-70 R 60-0-75 

Loketní kloub LHK S 5-5-130 S 5-5-140 S 0-0-130 S 0-0-140 

Radioulnární kloub 

LHK 

T 45-0-60 T 45-0-60 T 55-0-60 T 55-0-65 

Radiokarpální kloub 

LHK 

S 0-0-45 S 5-0-50 S 25-0-45 S 30-0-50 

Kyčelní kloub PDK S 5-5-90 S 0-5-100 S 0-0-90 S 10-0-100 

F 35-5-5 F 35-5-0 F 35-0-10 F 35-0-15 

Tabulka 24 - Goniometrie - zhodnocení efektu terapie 

Při vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy jsme nezjistili žádné velké rozdíly, 

ale objevila se drobná zlepšení. Extenze v kyčelních kloubech LDK a PDK probíhala se 

stejným timingem svalů při vstupním i výstupním vyšetření, ovšem aktivita a zapojení 

paravertebrálních svalů bilaterálně již není tak markantní. Flexe trupu a flexe šíje 

probíhaly totožně v obou vyšetřeních – patologicky se souhyby. Při abdukci v ramenním 

kloubu PHK již nedochází ke kompenzačnímu úklonu trupu, trup je stabilizován od 

začátku pohybu do konce. Abdukci LHK zahajuje aktivita m. deltoideus a m. teres minor, 

v horních vláknech trapézového svalu je viditelná stabilizační aktivita, taktéž nedochází 

k úklonu trupu. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy poukazuje na přetrvávající svalové zkrácení 

bilaterálně u m. levator scapulae, m. trapezius a paravertebrálních svalů. Ke zlepšení 

došlo u pravostranného m. iliopsoas a abduktorů pravého kyčelního kloubu, v obou 

případech o jeden stupeň, dále v m. pectoralis major PHK, jak v části sternální, tak v části 

klavikulární, taktéž o jeden stupeň. 

SVALOVÉ ZKRÁCENÍ Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 



81 

 

M. iliopsoas PDK 2 1 

M. tensor fascie latae PDK 2 1 

M. pectoralis major č. klavikulární + 

m. pectoralis minor PHK 

2 1 

M. pectoralis major č. sternální PHK 2 1 

Tabulka 25 - Svalové zkrácení - zhodnocení efektu terapie 

Mezi první a poslední terapií se zvýšila síla stisku ruky, dále se o jeden stupeň 

zlepšila skupina zevních rotátoru ramenního kloubu PHK, dále extenzory loketního 

kloubu PHK, a extenzory zápěstí.  

SVALOVÁ SÍLA Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Zevní rotátory ramenního 

kloubu PHK 

2 3 

Extenzory loketního 

kloubu PHK 

3+ 4 

Extenzory zápěstí PHK 2 3 

Síla stisku ruky PHK 

(subjektivně) 

o více než polovinu 

slabší než LHK 

o necelou 1/3 slabší 

než LHK 

Tabulka 26 - Svalová síla - zhodnocení efektu terapie 

 Celkově se zlepšila koordinace pohybů celého těla, včetně pravé ruky. Při testu 

úchopu dle Nováka bylo zjištěno zlepšení úchopu štipcem PHK z třetího stupně na čtvrtý. 

Dle testu SVH  zůstala první fáze úchopu – reaching kvůli ataxii stále na stupni 3+, zbylé 

fáze úchopu jsou kvalitnější a je zaznamenáno zlepšení na stupeň hodnocení č. 5. 

ÚCHOP Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Štipec 3 4 

Reaching 3+ 3+ 

Příprava na úchop a úchop 4 5 

Manipulace 4 5 

Uvolnění úchopu 4 5 

Tabulka 27 - Úchop - zhodnocení efektu terapie 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita v některých kloubech potvrdilo uvolnění 

blokády, bohužel ale poukázalo i na některé nově vzniklé blokády. K obnovení kloubní 

vůle došlo v pohybu hlavičky radia PHK směrem dorsálním, dále 
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v metakarpofalangeálních kloubech a v distální řadě karpálních kůstek PHK. Uvolnili se 

i blokády na LDK – v Lisfrankově kloubu a v metatarzálním skloubení. Dále už nebyla 

nalezena žádná blokáda žeber při výdechu ani při nádechu. Naopak přetrvává blokáda SI 

skloubení směrem dorsálním bilaterálně, dále je zablokována hlavička fibuly směrem 

ventrálním na LDK. Na páteři je stále přítomna blokáda AO skloubení do flexe 

(předkyvu) a je omezeno pružení obratlů v celé oblasti bederní páteře. 

KLOUBNÍ VŮLE Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Drobné klouby ruky PHK blokáda bez blokády 

Hlavička radia PHK blokáda dorsálně bez blokády 

Pravé SI skloubení  blokáda dorsálně blokáda dorsálně 

Levé SI skloubení bez blokády blokáda dorsálně 

Hlavička fibuly LDK blokáda ventrálně blokáda ventrálně 

Lisfrankův kloub LDK blokáda bez blokády 

AO skloubení blokáda do předkyvu blokáda do předkyvu 

Pružení obratlů omezené v Lp omezené v Lp 

Žebra 2. a 3. v inspiriu bez blokády 

Tabulka 28 - Kloubní vůle - zhodnocení efektu terapie 

Při vyšetření měkkých tkání bylo zjištěno ustoupení otoku pahýlu a akra PHK, 

zmírnění palpační bolestivosti pahýlu a jizev po amputaci a by-passu. Jizva v třísle LDK 

je posunlivejší a lépe protažitelná. Zhojil se dekubitní vřed na patní kosti LDK a již není 

omezením ve stoji a chůzi. Stále stejná je adheze superficiálních fascií na PHK v oblasti 

akra a předloktí, k uvolnění došlo ve fascii m. pectoralis major PHK a hrudní fascii. 

Naopak zhoršení nastalo v posunlivosti thorakodorzální fascie kraniálně a lumbosakrální 

fascie kaudálně. Co se týká svalového tonu, ten přetrvává v m. deltoideus PHK 

v lýtkových svalech a m. quadriceps femoris LDK. Svaly pahýlu jsou stále spíše 

hypotonické.  

 V neurologickém vyšetření nedošlo k žádným změnám. Z vyšetření HSS vyplývá 

řada drobných zlepšení, pacient je schopen při nádechu udržet kaudální postavení žeber, 

oploštit břicho a aktivovat m. transversus abdominis. 

 Celkově můžeme terapii považovat za efektivní, podařilo se nám splnit předem 

stanovené cíle – stabilní chůze s 2FH, eliminace kontraktur pahýlu, uvolnění jizev, 

zvětšení rozsahu pohybu PHK a další. Ve všech terapiích jsme lehce bojovali s časem, 
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protože nácvik chůze společně s nasazením protézy trval většinou přes půl terapeutické 

jednotky. Chůze pro nás ovšem byla prioritou a snažili jsme se o nácvik a jeho modifikace 

v každé jednotce. Nejprve to byla jen čistě chůze v NCH a stoj s oporou, potom se plynule 

zvyšovaly nároky na chůzi bokem, chůzi s oporou LHK o zábradlí a PHK o 2FH, až jsme 

se postupně dopracovali na chůzi s 2FH. Po stabilizaci chůze s 2FH se vytvořil další cíl – 

chůze pouze s jednou stabilní FH, pro pacienta to ale byla zatím příliš vysoká meta, tak 

byl nácvik odložen na později. Nácvik stability stoje byl v úvodních jednotkách stavěn 

na korekci stoje s oporou obou HKK, po osvojení si správného postavení těla při stoji, se 

postupně odlehčovala opora na jednu HK, později se přešlo na stoj bez opory a v druhé 

polovině jednotek už šlo o stoj bez opory s pohyby hlavy a rukou nebo třeba i bez zrakové 

kontroly. Ve všech jednotkách se pravidelně opakovalo protažení flexorů a abduktorů 

pahýlu, nejdříve protahování tvořilo závěr terapie, po pár jednotkách bylo protahování 

přesunuto na úvod terapie před nácvik chůze a efekt se dostavil okamžitě – pacientovi se 

chodilo lépe a byl schopen kvalitnějších výkonů. Také se v průběhu terapie měnila poloha 

při protahování, začínalo se pasivně v leže na břiše s podložením pahýlu a dotažením do 

extenze terapeutem, s narůstajícími schopnostmi a kondicí pacienta bylo na místě přejít 

ke komplexnějším polohám – protahování se začalo kombinovat s oporou o předloktí. 

Opory o HKK se v jednotkách opakovaly na několik způsobů za účelem zlepšit fixaci 

lopatek, posílit svaly kolem ramenních kloubů, zapojit šikmé břišní řetězce, atd. Za 

zvětšením rozsahu pohybu PHK a zlepšení úchopu stojí především práce ergoterapeuta, 

který za pacientem docházel každý den a prováděl především protahování a uvolňování 

měkkých tkání a nácvik koordinace pohybů HKK. 
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4 Závěr 

Ztráta končetiny je pro člověka velkou psychickou zátěží a díky mým nově 

nabytým zkušenostem v rámci zpracovávání této práce mohu říct, že následná 

fyzioterapeutická péče hraje roli nejen v rámci fyzické stránky, ale také psychické. 

Pozitivní přístup fyzioterapeuta má velký vliv na motivaci pacienta při rehabilitaci.  

Jsem velmi ráda, že mi bylo umožněno vybrat si během souvislé praxe pacienta 

po amputaci a seznámit se s touto problematikou do detailů. Je to diagnóza, se kterou 

jsem se do té doby setkala jen velmi okrajově, a díky velmi vstřícnému vedení mé 

supervizorky jsem nabrala spousty zkušeností a znalostí o fyzioterapeutické péči po 

amputaci dolní končetiny, které jsem mohla využít v této práci. Během praxe se také 

zdokonalila moje komunikace s pacienty a prakticky jsem si ozřejmila některé metody 

naučené během studia. Práce s pacientem byla velmi pozitivní, protože pokroky při 

nácviku chůze s protézou byly viditelné při každé terapii.  

Práce mě obohatila o mnoho teoretických poznatků o chronickém onemocnění 

diabetes mellitus, syndromu diabetické nohy, amputacích DK, protézování a mnoha 

dalších tématech, které jsem zpracovávala v obecné části této práce. Nejvíce mě při psaní 

práce zaujaly vědecké články o fantomových bolestech, jejichž patofyziologie zatím není 

zcela objasněna, a metodách jejich terapie. Těším se, až budu moct své nově nabyté 

informace a poznatky získané při zpracovávání této práce v budoucnu uplatnit.   
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

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 na pracovišti Vršovické zdravotní a.s., 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 pacienta po 

jednostranné femorální amputaci. 

 

Cílem této bakalářské práce je podrobné zaznamenání kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta po CMP s diagnózou jednostranné femorální amputace, která bude probíhat 

pod dohledem supervizorky Mgr. Heleny Voráčové na pracovišti Vršovické zdravotní 

a.s. na adrese Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Obsahem praktické části 

bude vstupní kineziologický rozbor, cíl terapie, návrh a popis provedené terapie, 

zhodnocení jejího efektu a výstupní kineziologický rozbor. Cílem teoretické části bude 

přiblížení problematiky amputací s příčinou diabetu a problematiky CMP, informace 

budou čerpány z odborné literatury. 

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: Eliška Němečková  Podpis:....................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Eliška Němečková 

 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. 

 

 

V Praze dne 28. 1. 2019 

Jméno a příjmení pacienta:     Podpis pacienta: ................. 
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