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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

jednostranné nadkolenní amputace.  

 

Cíle:   Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o amputacích 

dolních končetin a dále zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta s diagnózou jednostranné amputace dolní končetiny 

ve stehně. 

 

Metody:  Bakalářská práce sestává ze dvou částí, části obecné a speciální. 

V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky pojednávající 

o tématice amputací dolních končetin v souvislosti s onemocněním 

diabetes mellitus a se zaměřením na nadkolenní amputaci. Dále se 

obecná část věnuje fyzioterapii u amputací a protetice dolních 

končetin. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacienta 

s diagnózou jednostranné amputace v oblasti stehna. Je zde popsána 

anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapeutické 

jednotky, výstupní vyšetření a v závěru zhodnocení efektu terapií.  

 

Výsledky:  Kazuistika pacienta byla zpracována během dvou týdnů na přelomu 

ledna a února 2019 v Ústřední vojenské nemocnici Praha. 

Fyzioterapeutické postupy prováděné během terapií přispěly ke 

zlepšení stavu pacienta. Došlo k redukci otoku pahýlu, zvětšení 

rozsahu pohybu do extenze v P kyčelním kloubu, protažení 

zkrácených svalů, zvýšení svalové síly horních i dolních končetin, 

zlepšení postury ve stoji, zlepšení chůze a soběstačnosti pacienta. 

 

Klíčová slova:  diabetes mellitus, amputace, fyzioterapie, syndrom diabetické nohy, 

kazuistika 

 



Abstract 

 

Title: Case Study of Physiotherapeutic Treatement of a Patient with 

the Diagnosis of Unilateral Above – Knee Amputation. 

 

Objectives:  The aim of this work is a summary of theoretical knowledge 

about amputations of lower limbs and processing of case study 

of patient with the diagnosis of unilateral above – knee amputation. 

 

Methods:  This bachelor thesis consist of two parts. The general part includes 

the literature review focused on the issue of amputations of lower 

limbs in relation to diabetes mellitus and its therapeutics and prosthetic 

options. Special part consists of case study of physiotherapeutic 

treatment of a patient with the diagnosis of unilateral above – knee 

amputation. This part describes anamnesis, complex kinesiological 

examination, the course of each therapeutic unit and a final evaluation 

of therapeutic intervention. 

 

Results: This case study was created during two weeks at the turn of January 

and February 2019 in Ústřední vojenská nemocnice Praha. 

Physiotherapeutic procedures contributed to improve patient’s 

condition. Edema of stump was reduced, extension in right hip joint 

increased, shortened muscles were stretched, muscle strength of 

higher and lower limbs increased, standing posture and gait improved. 

 

Keywords:  diabetes mellitus, amputation, physiotherapy, diabetic foot syndrome, 

case study 
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DK  dolní končetina 
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stp  status post 

TEN tromboembolická nemoc 

TENS  transkutánní elektrická nervová stimulace 

Th  thorakální 

TrP  trigger point 

ÚVN  Ústřední vojenská nemocnice 
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1  Úvod 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze, která se uskutečnila v období od 14. ledna do 8. února 2019. 

V průběhu praxe jsem se seznámila s pacientem, který podstoupil amputaci v oblasti 

stehna, z důvodu komplikací následkem diabetu II. typu. Toto onemocnění je v dnešní 

době poměrně časté zvlášť u starších pacientů a představuje závažné zdravotní riziko, 

které se dotýká pohybové soustavy, ale i mnoha jiných oblastí.  

Cílem této práce je zpracování teoretických poznatků o amputacích se zaměřením 

výhradně na amputace dolních končetin, vzhledem k diagnóze pacienta. Obecná část je 

zaměřena na význam dolní končetiny, dále se zabývá onemocněním diabetes mellitus a  je 

zde také popsána fyzioterapeutická intervence spolu s možností protetiky. Ve speciální 

části je cílem zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní 

amputace. Tato část obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, návrh 

krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu, popis proběhlých jednotek, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.  
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2  Část obecná 

2.1  Funkční anatomie dolní končetiny 

Dolní končetina je částí těla, která zajišťuje bipedální lokomoci, posturální 

aktivitu a oporu celé pohybové soustavě. Při poruše funkce dolní končetiny je člověk 

částečně, či úplně omezen v možnosti lokomoce. Omezení možnosti pohybu významně 

ovlivňuje společenský život jedince jak po stránce fyzické, tak i psychické.  

Dolní končetinu rozdělujeme dle přítomnosti tří hlavních kloubů na oblast nohy, 

kolenního a kyčelního kloubu. (Véle, 2006) 

 

2.1.1  Oblast nohy 

Noha je distálním článkem dolní končetiny, jehož hlavní funkcí je nesení 

hmotnosti těla a zprostředkování přesunu této hmotnosti při lokomoci. Noha je tedy 

významným segmentem z hlediska posturální stability při stoji. Tento segment je 

v kontaktu s podložkou a přenáší na ní tíhovou sílu těla. Sama noha se též podílí 

na vytváření sil, které korigují oscilační pohyby ve stoji. Dále je noha významným 

zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních informací. 

Posturální funkce nohy je realizována převážně prostřednictvím určitých segmentů 

plosky nohy či částí těchto segmentů. Pro stabilitu nohy je důležité, aby byla podepřena 

ve třech bodech a její těžiště leželo mezi těmito body, které označujeme jako opěrné. 

Jednotlivé body jsou využívány k vytvoření opěrné plochy dle aktuální a kontinuálně se 

měnící situace, která je neustále vyhodnocována řídicím systémem. Opěrné body nohy se 

nachází v místě hlavičky I. a V. metatarzu a hrbolu patní kosti. Mezi těmito body je 

utvořen systém nožní klenby, který chrání měkké tkáně plosky a umožňuje pružný nášlap 

chodidla. Při zatížení nohy dochází k oploštění klenby a vzájemnému posunu 

jednotlivých segmentů. Celistvost podélné a příčné klenby závisí na uspořádání kostí 

a kloubů nohy a na napětí vazů, které tyto prvky spojují. Důležité jsou též svaly, které 

jsou do klenby zapojeny. (Dylevský, 2009; Vařeka, 2009) 

Nožní klenba sestává z části příčné a podélné. Příčná klenba se rozprostírá mezi 

hlavičkami I. - V. metatarzu. Na příčné klenbě se podílí šlašitý třmen svalů m. tibialis 

anterior a m. peroneus longus. Podélná klenba je nejvýrazněji vytvořena na mediálním 

okraji chodidla. Její mediální část tvoří talus, os naviculare, ossa cuneiformia, I. – III. 
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metatarz a články prvního až třetího prstu. Laterální část tvoří calcaneus, os cuboideum, 

IV. – V. metatarz a články čtvrtého a pátého prstu. Kromě vazů nohy se na utvoření 

podélné klenby podílí m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis 

longus a povrchové svaly planty. Dalším důležitým prvkem ve stavbě podélné klenby je 

plantární aponeuróza a opět se zde zapojuje šlašitý třmen. (Čihák, 2009; Dylevský, 2009) 

Chůze sestává ze tří hlavních částí – zahajovací fáze, cyklické fáze a fáze 

ukončení. Během cyklické fáze provádí dolní končetina opakované pohyby, které lze 

popsat v rámci krokového cyklu. Krokový cyklus se skládá z části oporné a švihové. 

Oporná fáze začíná v okamžiku kontaktu paty s podložkou. Dochází k postupnému 

zatížení paty až k položení celé plosky. Po plném kontaktu plosky nastává období střední 

opory, které končí odlepením paty od podložky. Pro pohyb vpřed je podstatná fáze 

aktivního odrazu, při které je třeba provést plantární flexi v hlezenním kloubu. Následuje 

období pasivního odlepení, které končí zvednutím špičky nohy od podložky a tím je 

zahájena fáze švihová. Švihová fáze se dělí na období zahájení švihu, období středního 

švihu a období ukončení švihu, při kterém je pata opět téměř v kontaktu s podložkou. 

(Vařeka, 2009) 

 

2.1.2  Oblast kolenního kloubu 

Střední část dolní končetiny je tvořena kolenním kloubem. Ten nám umožňuje 

přizpůsobovat délku končetiny dle potřeby lokomoce a mění vzdálenost trupu 

od podložky, po které se pohybujeme. Funkce kolenního kloubu je podstatná při zajištění 

lokomoce i stability dolní končetiny ve stoji. Pohyb kolenního kloubu zajišťuje flexorová 

a extenzorová skupina svalů kolenního kloubu společně s m. popliteus.  

Nejvýraznějším svalem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris. Ten je složen ze čtyř 

částí, z nichž tři jsou jednokloubové – mm. vasti a jeden dvoukloubový – m. rectus 

femoris. Mm. vasti se podílí na extenzi v kolenním kloubu, m rectus femoris se kromě 

extenze v kolenním kloubu podílí na flexi v kloubu kyčelním. M quadriceps femoris je 

důležitým svalem při chůzi, protože se podílí na pohybu v kyčelním kloubu do flexe 

a dále na stabilizaci oporné nohy při přenášení zátěže z jedné končetiny na druhou. Při 

prostém stoji se m. quadriceps zapojuje tehdy, když je nedostatečná aktivita distálních 

svalových skupin. 
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Flexorová skupina kolenního kloubu je tvořena svaly m. biceps femoris, 

m. semitendinosus a m. semimembranosus. Funkce těchto dvoukloubových svalů je úzce 

spojena s postavením pánve. Účinnost flexorů kolena stoupá se zvětšujícím se flekčním 

postavením pánve. (Véle, 2009) 

 

2.1.3  Oblast kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub spojuje volnou dolní končetinu s pletencem dolní končetiny, 

tvořeným dvěma pánevními kostmi. Pánevní kosti tvoří prstenec, který je podepřen 

hlavicemi stehenních kostí. Přes tento kruh se přenáší váha trupu na dolní končetiny. 

(Dylevský, 2009) 

Svaly uložené na přední straně kyčelního kloubu tvoří m. psoas major, m. iliacus 

a m. psoas minor. M. psoas major a m. iliacus tvoří funkční celek, který ovlivňuje 

postavení pánve a bederní páteře. M. iliopsoas se účastní na flexi v kyčelním kloubu. 

Zevní svaly kyčelního kloubu, jsou uložené na vnější straně pánve ve třech vrstvách. 

Povrchovou vrstvu tvoří m. glutaeus maximus, střední vrstvu tvoří m. glutaeus medius 

a hluboko uložené svaly jsou m. glutaeus minimus a tzv. pelvitrochanterické svaly. 

Hlavní funkcí m. glutaeus maximus je extenze femuru proti pánvi a působí tak jako 

antagonista k m. iliopsoas. Při porušení funkce m. glutaeus maximus je znemožněna 

chůze do schodů a do kopce. M glutaeus medius se zapojuje při abdukci stehna a podílí 

se na udržení stability pánve. M glutaeus minimus se zapojuje do stejného pohybu, 

s menší silou. Pelvitrochanterické svaly zajišťují převážně zevní rotaci v kyčelním 

kloubu. 

Svaly nacházející se na vnitřní straně stehna jsou funkčně spojeny s kyčelním kloubem 

a označujeme je jako adduktory kyčelního kloubu. Tyto svaly jsou uložené ve třech 

vrstvách. Povrchovou vrstvu tvoří m. pectineus, m. adductor longus a m. gracilis. 

Ve střední vrstvě se nachází m. adductor brevis a v hluboké vrstvě nalezneme m. adductor 

magnus a m. obturatorius externus. (Dylevský, 2009; Véle, 2009) 

 

2.1.3.1  Svalové dysbalance jako důsledek amputace v oblasti stehna 

S ohledem na významný zásah do různých struktur těla při amputačním zákroku 

v oblasti stehna lze předpokládat následné změny, které se projeví mimo jiné i na funkci 

svalů. Tyto změny jsou však pro pacienta nežádoucí a mohou komplikovat pozdější 
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využívání protézy a ovlivňují i samotnou chůzi. Čím výš je transfemorální amputace 

vedena, tím větší počet svalů či svalových skupin je zákrokem zasažen. 

Jedním z příkladů je m. iliopsoas, jehož funkce převládá, oproti přerušeným 

svalům ischiokrurálním. Při amputaci ve stehně je snížený tah flexorů kolenního kloubu 

oproti m. iliopsoas a proto může dojít k rozvoji flekční kontraktury v oblasti kyčelního 

kloubu. U stehenní amputace je dále riziko vzniku abdukční kontraktury. V tomto případě 

přebírají funkci m. glutaeus medius a minimus oproti adduktorové antagonistické 

skupině. (Baumgartner, 2011; Hromádková, 1999) 

 

 

 

Obr. č.: 1 - Vliv délky pahýlu na vznik flekční kontraktury (Baumgartner, 2011) 

 

 

Obr. č.: 2 - Vliv délky pahýlu na vznik abdukční kontraktury (Baumgartner, 2011) 
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2.2  Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je častou metabolickou poruchou, na jejímž rozvoji se podílí jak 

faktory genetické, tak faktory zevního prostředí. Epidemie diabetu v dnešní době 

představuje jedno z nejvážnějších zdravotních rizik pro obyvatele rozvinutých zemí. 

(Anděl, 2007) 

Dle klasifikace dělíme toto onemocnění do čtyř základních skupin. Do prvních 

dvou skupin patří diabetes mellitus I. a II. typu. Dále je popisován gestační diabetes, při 

kterém je přítomna porucha glukózové tolerance v období gravidity. Poslední skupina 

zahrnuje ostatní specifické typy diabetu. (Rybka, 2007) 

U diabetu II. stupně patří mezi zevní faktory, které se mohou podílet na vzniku 

tohoto metabolického onemocnění, nepříznivé civilizační návyky - nadměrný příjem 

kalorií, nevhodné složení stravy, nedostatečná fyzická aktivita, obezita a kouření. 

Prevencí vzniku diabetu je tedy včasný záchyt obezity, racionální strava a pravidelná 

fyzická aktivita. (Anděl, 2007; Rybka, 2007)  

Nejčastější indikací k amputaci v oblasti dolní končetiny v České republice jsou 

gangrény na podkladě cévních chorob vzniklé právě v důsledku diabetu. Diagnóza 

diabetu tvoří přibližně 40-60 % všech amputací z netraumatických příčin. U pacientů 

s diagnózou diabetes mellitus je až čtyřikrát větší riziko amputace, než u nediabetiků. 

Většina těchto amputací je provedena u diabetu II. stupně. (Jindra, 2015) 

 

2.2.1  Patogeneze diabetu I. a II. stupně 

Při diabetu I. typu dochází k autoimunitně zprostředkované destrukci B-buněk 

pankreatu. Tento stav následně vede k absolutnímu nedostatku hormonu inzulinu, který 

snižuje hladinu glukózy v krvi. Proto je při tomto typu diabetu nutná jeho substituce. 

Diabetes mellitus I. typu označujeme též jako inzulindependentní. 

Diabetes mellitus II. typu způsobuje tkáňovou rezistenci na inzulin a porušení jeho 

sekrece. Dochází k relativnímu nedostatku inzulinu, což vede k nedostatečnému využití 

glukózy v organismu. Orgány a tkáně nejsou při rezistenci schopny adekvátně reagovat 

na inzulin, dochází ke změně struktury i funkce inzulinového receptoru 

a postreceptorových pochodů. Inzulinová rezistence zvyšuje nároky na sekreci B-buněk 

slinivky, které ale nejsou schopny neustále vytvářet větší dávky hormonu. 
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S prohlubováním diabetu II. typu se nakonec sekrece hormonu inzulinu také snižuje a je 

nutné ho nahradit. (Anděl, 2007; Rybka, 2007) 

 

2.2.2  Klinický obraz diabetes mellitus II. typu 

Počátek diabetu II. typu je nenápadný, nezřídka se onemocnění projeví 

až chronickými diabetickými komplikacemi, nebo hyperglykemickým komatem. 

K manifestaci dochází zpravidla ve vyšším věku, po 40. až 50. roce života. 

Mezi varovné příznaky diabetu patří: 

 polyurie, neboli časté a vydatné močení (až 2500 ml/24 hodin) 

 polydipsie, neboli nadměrná žízeň 

 nykturie – časté močení v noci 

 hubnutí při normální chuti k jídlu 

 slabost a vleklá únava 

 bolesti a křeče ve svalech 

 svědění kůže, perigenitální opruzení, kožní hnisavé infekce 

 poruchy zrakové ostrosti 

 recidivující mykózy 

 paradentóza  

(Rybka, 2007) 

Diagnóza diabetu II. typu je stanovena při opakované náhodné glykémii nad 11,1 

mmol/l, nebo při opakovaném vyšetření s glykémií nalačno nad 7,0 mmol/l. Při hladině 

glykémie v rozmezí 5,6 – 6,9 mmol/l se již mohou u některých jedinců objevit 

komplikace diabetu. Tento stav je nazýván jako prediabetes a je rizikový. (Anděl, 2007; 

Scobie, 2009) 

 

2.2.3  Komplikace diabetu 

Diabetes mellitus může provázet řada komplikací. Nežádoucí stavy, které mohou 

nastat v průběhu toto onemocnění, dělíme na akutní a chronické. 

Akutní komplikace diabetu jsou situace, při kterých pacient vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu během krátké doby potřebuje obdržet komplexní odbornou péči 

a mnohdy dojde i k jeho hospitalizaci. 
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Do akutních komplikací diabetu řadíme: 

 hypoglykemii 

 diabetickou ketoacidózu 

 hyperglykemický hyperosmolární syndrom 

 laktátovou acidózu 

Hypoglykemie neboli snížená hladina glukózy v krvi je patologickým stavem, který vede 

k poruše činnosti mozku. Nastává ve chvíli, kdy vznikne nerovnováha mezi nadbytkem 

inzulinu a nedostatkem glukózy. Hypoglykemie je stanovena při hladině glukózy v krvi 

nižší, než 3,6 mmol/l. 

Diabetická ketoacidóza je charakterizována těžkou poruchou regulace metabolismu 

sacharidů, proteinů a tuků, která je výsledkem nedostatku inzulinu. 

Hyperglykemický hyperosmolární syndrom se vyznačuje hyperglykemií, 

hyperosmolaritou a dehydratací. 

Laktátová acidóza je výsledkem kumulace kyseliny mléčné v organismu. U diabetiků 

dochází k tomuto stavu na podkladě tkáňové hypoxie neboli sníženého množství 

arteriálního kyslíku. 

Chronické komplikace provázející pacienty s diabetem dělíme na specifické 

a nespecifické. Mezi specifické komplikace patří diabetická mikroangiopatie projevující 

se postižením drobných cév. Do nespecifických komplikací řadíme diabetickou 

makroangiopatii postihující velké cévy a dále zvýšený sklon k infekcím. Zvláštní 

chronickou komplikací s častým výskytem je tzv. diabetická noha. (Anděl, 2007) 

Projevy diabetické mikroangiopatie (Rybka, 2007): 

 diabetická nefropatie 

 diabetická retinopatie 

 diabetická neuropatie 

Chronické progredující onemocnění ledvin neboli nefropatie je u diabetiků 

poměrně časté. Vyznačuje se proteinurií – přítomností bílkovin v moči, hypertenzí 

a poklesem funkce ledvin. Pokročilé stadium diabetické nefropatie může vyústit až 

v selhání ledvin. 

Diabetická retinopatie představuje závažnou oční komplikaci. Dochází při ní k poškození 

cév sítnice oka, které může způsobit až slepotu. V současnosti je diabetická retinopatie 

nejčastější příčinou slepoty v západních zemích u osob ve věku 20 – 74 let. 
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Neuropatie je nejčastější chronickou komplikací diabetu. Po deseti letech od stanovení 

diagnózy se vyskytuje u 40-90 % diabetiků. Diabetická neuropatie způsobuje senzitivní 

a motorické postižení periferních nervů. Senzitivní neuropatie se projevuje poruchami 

čití, parestezií, dysestézií a nočními bolestmi dolních končetin. Motorická neuropatie 

může vyústit ve svalovou slabost nebo dokonce v parézu svalů. Autonomní neuropatie 

poškozuje řadu orgánů. Vede k srdečním arytmiím, zhoršuje evakuaci žaludku, vede 

ke stáze žluči, zpomaluje vyprazdňování močového měchýře a zvyšuje tak riziko vzniku 

infekcí. (Anděl, 2007; Rybka, 2007)  

U diabetiků jsou dále jako komorbidity často přítomny kardiovaskulární potíže, 

hypertenze, poruchy metabolismu lipidů a negativní změny v pohybovém ústrojí. 

Kardiovaskulární systém je postižen v důsledku zvýšené progrese aterosklerózy, která 

působí nepříznivě na stěnu cév. Diabetes je tedy spjat s vyšším rizikem ischemické 

choroby srdeční, anginy pectoris, srdečních selhání, kardiomyopatie a cévních 

mozkových příhod. Pohybové ústrojí je ohroženo omezením kloubní pohyblivosti, 

diabetickou osteopenií s řídnutím kostní tkáně a vznikem diabetické nohy. 

(Rušavý, 1998; Rybka, 2007) 

Dalším negativním důsledkem diabetu je zhoršená schopnost hojení ran 

ve srovnání s ostatní populací. Zacelení defektů nohou je u diabetiků přibližně o 2 týdny 

pomalejší, než u nediabetiků. (Rušavý, 1998) 

 

2.3  Diabetická noha 

Diabetická noha je definována jako přítomnost infekce, ulcerace a destrukce 

hluboko uložených tkání nohy, spojená s neurologickými abnormalitami a různým 

stupněm postižení periferních arterií dolní končetiny u pacientů s diagnózou diabetu. 

(Eleftheriadou, 2019; Noor, 2015) 

Dle Rušavého (1998) je toto poškození dolních končetin u diabetiků závažným 

problémem. Syndrom diabetické nohy zvyšuje potřebu dlouhodobých hospitalizací a také 

je častou příčinou amputací v oblasti dolní končetiny. Více než polovina defektů nohy 

vzniklých v důsledku diabetu vede k odejmutí některé periferní části dolní končetiny. 

Onemocnění nohou se u diabetiků vyskytuje 17 – 50x častěji, než u nediabetiků. 
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Rybka (2007) potvrzuje, že syndrom diabetické nohy je hlavní příčinou amputací 

u diabetiků. Zdůrazňuje potřebu multidisciplinárního přístupu k této komplikaci tak, 

aby byla řádně prováděna prevence i následná péče. Jirkovská (2000) uvádí, že v 85 % 

případů předchází amputaci dolní končetiny u diabetiků ulcerace v oblasti nohou. 

 

2.3.1  Vznik diabetické nohy 

Hlavními faktory, přispívajícími ke vzniku diabetické nohy jsou neuropatie, 

ischémie končetiny, snížená kloubní pohyblivost a působení tlaku na plantu nohy. 

(Rušavý, 1998) 

Diabetická noha vzniká jako důsledek působení neuropatie na tonus svalů 

udržujících nožní klenbu. Následkem těchto komplikací dojde k poklesu klenby a zvýšení 

tlaku hlavic metatarzů proti podložce. Prsty nohou zaujímají tzv. drápovité postavení. 

V místech, kde kosti tlačí na citlivou kůži, se vytváří otlaky, které přechází ve vředy, 

zasahující hluboko do nohy. Výsledkem tohoto procesu může být zánět, nebo gangréna, 

při které dochází k nekróze tkáně prstů, či celých aker. Ke snadnějšímu vzniku defektů 

plosky přispívá i snížená citlivost v oblasti nohy. (Anděl, 2007) 

U diabetiků je kvůli neuropatii problém ve snížené schopnosti vnímat vznikající 

trauma nohou. K poškození dochází v důsledku deformity, nesprávného stereotypu chůze, 

nebo dokonce přítomnosti cizího tělesa v obuvi. (Fitridge, 2011) Nejčastější lokalizace 

vředové léze je oblast pod hlavičkami metatarzů. Zde vznikají hluboké vředy s následným 

prostupem infekce do kloubu. (Rušavý, 1998) 

 

2.3.2  Klasifikace syndromu diabetické nohy 

K hodnocení závažnosti klinického nálezu u diabetické nohy je nejčastěji 

využívána klasifikace dle Wagnera. Jedná se o šestistupňový systém, zohledňující 

hloubku vytvořeného vředu, přítomnost gangrény a úroveň nekrózy tkáně. (Noor, 2015) 

Další možností posouzení diabetické nohy je dle Texaské klasifikace syndromu 

diabetické nohy, která rozlišuje 3 stupně hloubky ulcerace a 5 stadií dle přítomnosti 

ischemie a zánětu. Jiný pohled nabízí klasifikace S (AD) SAD, neboli Size (Area 

and Depth), Sepsis, Arteriopathy and Denervation. Ta posuzuje plochu, hloubku, 

přítomnost infekce, angiopatii a neuropatii. (Rybka, 2007) 
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Jednotlivé stupně Wagnerovy klasifikace (Rybka, 2007): 

 stupeň 0 – noha s vysokým rizikem ulcerace 

 stupeň 1 – povrchové ulcerace kůže nepřesahující subkutánní tukovou vrstvu 

 stupeň 2 – hlubší ulcerace penetrující na šlachy, kloubní pouzdra, nebo kosti 

 stupeň 3 – s přítomností hluboké infekce 

 stupeň 4 – značí lokalizovanou gangrénu 

 stupeň 5 – popisuje gangrénu či nekrózu celé nohy 

 

Obr. č.: 3 - Wagnerova klasifikace syndromu diabetické nohy (Rušavý, 1998) 

 

Nultý stupeň klasifikace se též označuje jako riziková noha. Je důležité v rámci 

primární prevence aktivně vyhledávat pacienty s tímto rizikem a provádět důsledná 

vyšetření spolu s edukací během každé návštěvy. (Rušavý, 1998) 

 

2.3.3  Prevence vzniku komplikací syndromu diabetické nohy 

Vzhledem k negativnímu dopadu syndromu diabetické nohy na kvalitu života 

jedince je důležité zvolit vhodná preventivní opatření. Klíčová je v tomto případě edukace 

odborníků, kteří starají o zdraví svých pacientů a předávají jim doporučení jak v rámci 

prevence postupovat. Pokud i přes tato opatření dojde k poškození v oblast nohy, je 

nezbytná včasná návštěva lékaře. Důsledná aplikace preventivních a léčebných opatření 

může významně snížit riziko pozdějších komplikací, mezi které patří právě amputace. 

(Nather, 2018; Ramirez-Perdomo, 2018; Tošenovský, 2004) 
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Bakker (2011) popisuje pět základních prvků důležitých v rámci prevence diabetické 

nohy: 

 vzdělávání pacientů i odborníků 

 identifikace rizikových nohou 

 pravidelné prohlížení a vyšetření nohou 

 vhodně zvolená obuv 

 léčba ostatních neulcerativních patologií 

  

Významný podíl na vzniku diabetických ulcerací v oblasti nohy mají mechanické 

faktory. Během chůze dochází ke zvýšení tlaku na místa s přítomností deformit. Působení 

tlaku může zapříčinit malé poškození kůže, jako jsou puchýře, ale pokud přetrvává déle, 

způsobí vážné ulcerace. Z tohoto důvodu je pacientům doporučeno nosit ochrannou obuv.  

Diabetická obuv by měla poskytovat dostatek místa pro prsty. Existují různé typy 

ochranné obuvi. Pro pacienty s malými deformacemi existují boty s měkkou vložkou. 

V opačném případě jsou indikovány individuálně zhotovené boty s ortézami, klínky 

a tuhými kolébkovitými podrážkami. (Jirkovská, 2000)  

Ošetřující odborník by měl pacienta edukovat k dodržování preventivních zásad 

denní péče o nohy. Důraz je kladen na užívání ochranné obuvi, kterou by měl diabetik 

před každým nošením důkladně prohlédnout pro případ, že se uvnitř nachází cizí těleso. 

Důležité je též každý den sledovat samotné nohy, pro včasný záchyt případných poranění. 

Nedoporučuje se chůze naboso a nošení obuvi bez ponožek. Poranění s následnými 

problémy může také způsobit nešetrná pedikůra. Nehty je třeba stříhat rovně, aby nedošlo 

k jejich zarůstání. Dalším prvkem, který je v prevenci pozdějších komplikací neméně 

důležitý, je nekuřáctví. (Rušavý, 1998) 

Při již vzniklém defektu je vhodné použít na končetinu odlehčovací materiály 

v podobě návleků, náplastí, silikonových hmot a nožních ortéz. Nevýhodou náplastí je 

však možnost poranění citlivé kůže při jejich odstraňování. (Tošenovský, 2004) 
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Obr. č.: 4 - Výběr terapeutické obuvi (Jirkovská, 2000) 

 

2.4  Amputace 

Amputace je jedním z nejstarších výkon, které jsou v chirurgii prováděny. První 

zmínky o těchto operacích se vyskytují již 5000 let před Kristem. (Sosna, 2001) 

Dle Dungla (2005) je amputace definována jako snesení periferní části těla včetně 

krytu měkkých tkání s přerušením skeletu, které vede k funkční nebo kosmetické změně 

s možností dalšího protetického vybavení. 

Dále je využívána exartikulace, která se od amputace liší tím, že je periferie od ostatních 

částí těla odstraněna v linii kloubu. 

 

2.4.1  Indikace k amputaci 

V 5. století př. n. l. popsal Hippokrat tři indikace k amputaci – snížení invalidity, 

odstranění neužitečných částí končetin a záchrana života. V dnešní době jsou základními 

indikacemi k amputaci choroby končetinových cév, traumata, tumory, infekce, 

kongenitální anomálie a poranění či nervová onemocnění. (Sosna, 2001) 

Nejčastější indikací k amputaci v případě chorob končetinových cév je diabetická 

angiopatie, která přechází do gangrény s infekcí. Další příčinou je akutní či chronická 

arteriální insuficience. (Sosna, 2001) Amputace z vaskulárních důvodů jsou v České 

republice na prvním místě. (Kolář, 2009) 
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K amputaci u traumat se přistupuje v případě vážných poranění, u kterých není 

možná následná rekonstrukce zasažených struktur. (Sosna, 2001) Pro posouzení rozsahu 

poškození a možnosti záchrany končetiny slouží tzv. MESS skóre. (Dungl, 2005) 

U maligních tumorů a nesnesitelných bolestí se lékaři přiklání k radikálnímu 

řešení. Benigní tumory jsou zřídka příčinou amputace, dochází k tomu jen v případě 

nevhodné velikosti či lokalizace tumoru. (Sosna, 2001) 

Amputace se dále provádí v případě rozsáhlých akutních infekcí, při kterých 

selhala léčba a hrozí sepse organismu. (Jindra, 2015) Příčinou může být i chronický zánět 

kosti neboli osteomyelitida. Ve výjimečných případech může v amputaci vyústit infekce 

náhrady kolenního kloubu. (Sosna, 2001) 

Vrozené malformace jsou také možnou indikací k amputaci. Některé deformace 

končetiny totiž znemožňují použití ortézy nebo protézy. (Jindra, 2015; Sosna, 2001) 

Při poranění a onemocnění nervů jsou příčinou amputací trofické vředy, vznikající 

následkem neuropatie, které jsou následně infikovány. (Sosna, 2001) 

 

2.4.2  Amputace dolních končetin dle chirurgického provedení 

Dle zvoleného chirurgického postupu se amputace dělí do dvou základních skupin 

na gilotinové a lalokové.  

Gilotinové neboli cirkulární amputace jsou prováděny otevřeným způsobem. 

Znamená to, že operační rána není primárně uzavřena a k vytvoření kvalitního pahýlu je 

třeba ještě jedna následná operace. Amputace začíná přeříznutím kožního krytu, následuje 

přerušení svalů s podvázáním cév a ošetřením nervů a nakonec je v proximální části 

oddělen skelet. (Dungl, 2005) Tento postup byl používán v dřívějších dobách převážně 

ve válečné chirurgii, v dnešních podmínkách se častěji provádí amputace lalokové. 

(Zeman, 2011) 

Lalokové amputace mohou být otevřené, nebo uzavřené. Zavřená amputace vede 

k lepší funkci a tvaru pahýlu. Důraz je kladen na tenodézu svalů, neboli připevnění šlach 

svalů ke kosti. Otevřená laloková amputace využívá techniku invertovaných kožních 

laloků, kdy jsou o něco delší laloky zavinuté a následně sešité. U lalokových amputací je 

podstatné vytvořit dostatečné krytí kosti měkkými tkáněmi, které se následně tvarují, 

aby bylo možné využívat protézu.  
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Zachování motoriky pahýlu zajišťuje myoplastika, nebo myodéza. Spojení přerušených 

agonistů s antagonisty se nazývá myoplastika. Dochází při ní k sešití flexorové 

a extenzorové skupiny. Jiným postupem je myodéza, při které se vytvoří nový svalový 

úpon tak, aby byla zachována původní funkce svalu. Tento výkon slouží také jako 

prevence vzniku svalových kontraktur. U amputací prováděných z vaskulárních příčin 

platí kontraindikace myoplastiky, z důvodu možného vlivu na zhoršení cirkulace 

končetiny. (Dungl, 2005) 

Při chirurgickém zákroku lze zvolit několik variant řezu končetinou. Řez může 

být veden anteroposteriorně nebo mediolaterálně, kdy vzniknou dva laloky, které se sešijí 

dohromady. Jinou možností je vytvořit delší kožní lalok, který je poté přetažen 

na opačnou stranu končetiny a zde je uzavřen. U transfemorálních amputací je často 

využíván kožní řez, při kterém vzniknou dva symetrické laloky tvaru rybích úst. 

Chirurgický postup využívající myoplastiku zabraňuje vývoji flekční a abdukční 

kontraktury, zejména při kratším pahýlu. Kontraktura může vzniknout jako následek 

svalové dysbalance, v důsledku porušení funkce hamstringů a adduktorů kyčelního 

kloubu. Udržení addukované polohy v kyčelním kloubu umožní správné vyrovnání 

pahýlu a zajistí, aby jeho konec byl přijatelně krytý měkkými tkáněmi. Zachování 

adduktorové skupiny svalů kyčelního kloubu, jmenovitě m. adductor brevis, m. adductor 

longus a m. adductor magnus poskytuje dostatečnou sílu ke stabilizaci zbylé končetiny 

v addukci ve stoji, takže abduktory mohou vyvažovat pánev při chůzi s protézou. (Laurin, 

1989; Lusardi, 2007) 

 

2.4.3  Amputace dolních končetin dle lokalizace 

Hlavní zásadou při amputaci je její provedení až v takové tkáni, která umožní 

následné hojení. Záleží tedy na důvodech, které k amputaci vedou. Vždy je třeba řídit se 

konkrétními klinickými nálezy. U amputací indikovaných na základě cévních 

onemocnění se doporučuje předem zhodnotit prokrvení končetiny arteriografií, 

Dopplerovým ultrazvukovým vyšetřením či  pletyzmografií. Je to podstatné pro ujištění, 

že cévy budou schopny zajistit výživu ve zbývající části končetiny. (Sosna, 2001) 

Výška amputace též rozhoduje o tom, jak energeticky náročná bude chůze 

s protézou. Chůze s protézou zvyšuje metabolické nároky organismu a ty narůstají se 

zkracující se délkou pahýlu. Čím delší amputační pahýl zůstane, tím méně energie bude 
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muset pacient při chůzi vynaložit. Tento fakt je třeba brát v potaz zvlášť u starších 

pacientů a pacientů s kardiorespiračními potížemi. Chůze s podkolenní protézou navýší 

výdej energie o 25 – 40 %. Nadkolenní protéza může potřebu vložené energie zvýšit 

o 65 % původního výdeje. (Dungl, 2005; Guest, 2019; Schmalz, 2002; Waters, 1999) 

 

Zákroky u dolních končetin dle stanovené výšky (Půlpán, 2011): 

 amputace v oblasti nohy (amputatio pedis) 

 transtibiální amputace v bérci (amputatio in crure) 

 exartikulace v kolenním kloubu (exarticulatio genus) 

 transfemorální amputace ve stehnu (amputatio in femore) 

 exartikulace v kyčelním kloubu (exarticulatio coxae) 

 hemipelvectomie s odstraněním části pánve (hemipelvectomia)  

 

 

Obr. č.: 5 - Schéma transfemorální amputace (Tošenovský, 2004) 

 

Podrobněji můžeme stehenní amputace dělit dle konečné délky pahýlu 

na amputace s krátkým, středním a velmi dlouhým pahýlem. Pro některé amputace 

v oblasti stehna se využívají speciální názvy. Je popsána amputace dle Callandera 

a Strokes-Grittiho. 
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Amputace dle Callandera označuje odstranění periferní části dolní končetiny ve výši 

kondylů femuru. Tento druh amputace zajišťuje velmi dlouhý stehenní pahýl. Amputace 

dle Stokes-Grittiho opět umožňuje ponechat dlouhý pahýl. Při tomto výkonu se zachová 

ventrální polovina čéšky, která se následně překlápí zespodu k fermuru. (Dungl, 2005) 

Transfemorální amputace jsou nejčastější u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 

a dále u cévních onemocnění. Pro následné protézování je vhodné zachovat pahýl dlouhý 

od jedné do dvou třetin stehna. (Půlpán, 2011) 

Optimální délka stehenního pahýlu je při přerušení femuru 15 cm nad tibiálním 

platem nebo 25 cm pod velkým trochanterem. Pokud této délky nelze dosáhnout, je lepší 

zvolit exartikulaci v kyčelním kloubu. (Guest, 2019) Výška amputace má vliv i na hojení 

rány. V případě transfemorálních amputací je výhodné přerušit kost nad suprakondylární 

linií femuru. V této části je končetina lépe prokrvena než v nižších oblastech, díky 

většímu množství okolní svaloviny. (Nather, 2016) 

 

2.4.4  Komplikace amputací 

Vzhledem k výraznému zásahu do těla pacienta může následkem amputace 

vzniknout řada komplikací. Tyto obtíže lze rozdělit do dvou skupin na komplikace lokální 

a celkové. Lokální komplikace vzniklé po amputaci jsou hematom, nekróza, dehiscence 

rány, gangréna, edém, kontraktura, bolest a infekce. Do komplikací celkových řadíme 

psychologické potíže, morbiditu a mortalitu. 

Hematom může vést k infekci, bolestem a nekróze pahýlu. Tomu předchází pooperační 

drenáž rány. Nekróza pahýlu při větším rozsahu vyžaduje revizi a případnou nekrektomii, 

neboli odejmutí odumřelé tkáně až do oblasti, kde je tkáň nepoškozená. Při dehiscenci 

dochází k nežádoucímu rozestupu okrajů rány. Gangréna pahýlu vzniká lokální ischemií, 

často z důvodu arteriálního uzávěru. V případě gangrény je nutné přistoupit k reamputaci 

v proximální části. Otok pahýlu je způsoben nevhodným obvazováním. Jako prevence 

otoku je doporučeno bandážovat pahýl již na operačním sále.  Amputace vedené v oblasti 

stehna mají tendenci k následnému rozvoji flekční kontraktury v kyčelním kloubu. 

Vzniku kontraktur lze předcházet polohováním pahýlu. Bolest v amputované oblasti 

může nastat následkem nesprávného ošetření nervů pahýlu. Při nešetrném přetažení nervu 

může dojít až ke vzniku fantomových bolestí. Pokud se do rány dostane infekce, je třeba 

použít antibiotika, nebo proplachovou laváž. V případě silné infekce se opět provede 
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reamputace. Poamputační mortalita hrozí pacientům v případě závažných polytraumat 

a při válečných poraněních. (Sosna, 2001; Dungl, 2005) 

Ztráta končetiny představuje pro pacienta velký zásah a mnohdy není jednoduché 

se s touto skutečností vyrovnat. Spolupráce s psychologem může být pro některé pacienty 

významně ulehčujícím prvkem. (Sosna, 2001) 

 

2.4.4.1  Fantomové bolesti 

Další z častých komplikací amputací je přítomnost fantomovy bolesti. Zkušenost 

s tímto typem bolestí má až 80 % pacientů a může se pro ně stát chronickým problémem. 

Fantomová bolest je definována jako bolest projevující se v chybějící části končetiny. 

Bolest je popisována jako ostrá, vystřelující a může mít charakter křečí nebo pálení. 

Nejčastěji se vyskytuje v distální části. (Anaforoglu, 2019; Ehde, 2000; Black, 2009; 

McCormack, 2014) Pacienti mohou též zažívat fantomové pocity, projevující se jako 

brnění či svědění odejmuté části končetiny. Tyto vjemy jsou na rozdíl od předešlých 

nebolestivé. (Neil, 2016)  

Prevalence fantomových bolestí je vyšší u amputací dolních končetin, než 

u horních. Za rizikový faktor vzniku fantomových bolestí jsou považovány oboustranné 

amputace v oblasti dolních končetin. (Dijkstra, 2002) 

Na vzniku fantomových bolestí se podílí periferní a centrální faktory. Periferní 

změny nastávají při porušení nervu, který následně regeneruje a může dojít ke vzniku tzv. 

neuromu. Ten je charakterizován neuspořádaným koncem nervových vláken, který 

vykazuje spontánní aktivitu. Centrální změny jsou popisovány jako zvýšená excitabilita 

neuronů v zadních míšních rozích a snížená schopnost inhibice. (Flor, 2002) 

V rámci terapie fantomových bolestí lze využít různé metody. Při zrcadlové terapii 

tzv. mirror therapy, je pacientova zdravá končetina umístěna vedle zrcadla tak, aby odraz 

vytvořil iluzi dvou zdravých končetin. Pacient provádí pohyby zdravou končetinou 

a s pomocí odrazu v zrcadle si představuje, že pohybuje amputovanými segmenty. Přínos 

této metody je vysvětlován přítomností zrcadlových neuronů, které jsou charakterizovány 

schopností napodobování a pozorování pohybů. (Kaur, 2018) 

Další možností, využívanou ke snížení fantomové bolesti je aplikace TENS. 

Transkutánní elektrická nervová stimulace je jednou z metod fyzikální terapie. Využívá 

elektrické impulzy ke stimulaci nervů a tlumení bolesti. Elektrická stimulace probíhá 
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na zdravé končetině v místě, kde pacient kontralaterálně pociťuje bolest. Aferentní 

signály ze zdravé končetiny přestupují do mozku a ovlivňují kortikální oblasti, které jsou 

zodpovědné za vnímání amputované končetiny. (Giuffrida, 2010) 

 

2.5  Rehabilitační péče u amputací dolních končetin 

Příznivé výsledky po operačním zákroku provedeném z důvodu amputace 

nezávisí jen na chirurgickém provedení. Péče o pacienta vyžaduje multidisciplinární 

rehabilitační přístup za pomoci lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků z řad 

ošetřovatelů, ergoterapeutů, protetiků, psychologů či sociálních pracovníků. Do celého 

procesu je možné zapojit i pacientovu rodinu. Pro každého pacienta je stanoven konkrétní 

cíl, kterého má rehabilitace dosáhnout. Při stanovení cíle se bere v úvahu zdravotní stav, 

technické i sociální zázemí pacienta. V nejlepším případě se fyzioterapeutům podaří 

dopracovat se ve spolupráci s pacientem k dobře zhojenému, nebolestivému pahýlu, který 

bude vhodný pro využití protézy. Jelikož amputace významně ovlivní život pacienta, je 

potřeba dlouhodobá spolupráce některých odborníků po celé následující životní období. 

(Geertzen, 2015; Guest, 2019, Vrablicová, 2008) 

 

2.5.1  Rehabilitační tým 

Rehabilitační tým se skládá z odborníků, kteří se podílí na plánování a realizaci 

rehabilitačního procesu. Rolí rehabilitačního lékaře je zkoordinovat medikaci, 

chirurgickou léčbu, fyzioterapeutickou a protetickou intervenci. Posudkový lékař 

pacientovi vystaví poukaz na protetickou pomůcku, pokud se uvažuje o budoucím využití 

protézy. Fyzioterapeut se zaměřuje na zlepšení svalové síly končetin, trénink přesunů 

a péči o pahýl. Po zhotovení protézy se soustředí na nácvik lokomoce s protézou. Může 

také využívat různé prostředky fyzikální terapie například negativní termoterapii 

a elektrickou stimulaci. Ergoterapeut pracuje s nácvikem všedních denních činností 

a může pacientovi doporučit vhodné kompenzační pomůcky pro jejich provádění. 

Úkolem protetika je zhotovit protézu, která bude pacienta provázet v následujícím 

životním období. Pro některé pacienty může být velmi cenná spolupráce se sociálním 

pracovníkem, který poskytuje sociálně právní poradenství. Neméně důležitou rolí v celém 

týmu je působení psychologa, který pacientovi pomůže překonat náročné období 

vyrovnávání se se ztrátou končetiny. (Adrian, 2006) 
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2.5.2  Předoperační fyzioterapeutická péče  

Kromě přípravných opatření na zákrok je vhodné v předoperačním období začít 

s fyzioterapeutickou péčí. Jejím cílem je zlepšit celkovou fyzickou kondici pacienta, 

protože amputace je výrazným zásahem do organismu. Přínos předoperační péče spočívá 

ve zmenšení negativního dopadu operace na kondici pacienta. Fyzioterapeut se zaměřuje 

na zlepšení funkce různých segmentů těla, na posílení svalů všech končetin a dechovou 

terapii. Oslabení svalů končetin a snížená kondice pacienta limituje následnou 

vertikalizaci a tím i celý proces nácviku chůze. Předoperační péče lze využít jen 

u pacientů, u kterých je operace plánovaná déle dopředu a nejedná se například 

o traumatickou amputaci, která vyžaduje rychlé ošetření. (Jindra, 2015; Pejšková, 2010) 

 

2.5.3  Pooperační fyzioterapeutická péče  

Péče o pacienta po amputaci by měla v rámci prevence vzniku komplikací nastat 

co nejdříve. S vertikalizací je vhodné začít nejlépe již od 1. pooperačního dne. Úkolem 

fyzioterapeuta v pooperačním období je pozitivně motivovat pacienta ke spolupráci 

a informovat ho o následném postupu a možnostech terapie. Spolupráce a motivace 

pacienta je pro úspěch rehabilitace stěžejní. (Jindra, 2015) 

V brzkém pooperačním období je rehabilitace věnována cévní a dechové 

gymnastice z důvodu prevence tromboembolické nemoci. Dále je terapie zaměřena 

na péči o pahýl. Tvar pahýlu se vyvíjí dlouhou dobu, přibližně 3 – 6 měsíců. Při počáteční 

péči se provádí polohování a bandážování. Extrakce stehů v optimálním případě nastává 

po 2 – 3 týdnech. Po zhojení rány se péče o pahýl zaměřuje na péči o jizvu, otužování, 

kartáčování a masáž pahýlu. Zpočátku je třeba v oblasti rány volit jen lehký tlak, později 

se může pacient opírat o lůžko nebo židli. (Havlíčková, 2017; Hromádková, 1999) 

Polohování pahýlu zabraňuje vzniku flekčních a abdukčních kontraktur. 

U stehenních amputací je pahýl polohován do extenze v kyčelním kloubu a dále 

do addukce v kyčelním kloubu. Pacient by se měl vyvarovat dlouhému sedu kvůli již 

zmíněným kontrakturám. Pahýl se bandážuje od periferie proximálním směrem. Cílem 

bandážování je redukce otoku a vytvoření optimálního tvaru amputované končetiny. 

Nejlepší možností je zformování cylindrického pahýlu, který se dobře uchytí v lůžku 

protézy. Dále může být vytvořen kónický tvar pahýlu, na kterém je ale menší objem 

svaloviny a pahýl tudíž nevyvine tolik síly. Nejméně vhodný je kyjovitý tvar, na kterém 
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je větší množství měkkých tkání a může docházet k jejich otlaku v lůžku protézy. 

(Hromádková, 1999; Jindra, 2015) 

Otužování pahýlu probíhá sprchováním, nebo ponořením končetiny do vody. 

Vodu volíme nejprve vlažnou, poté ji vystřídáme za studenou. Otužování provádíme 

po dobu 10 – 20 minut a vždy se končí studenou vodou. Otužování pahýlu napomáhá 

k lepšímu prokrvení tkání. Kartáčování lze provádět při koupeli, nebo přímo na suché 

kůži. Je důležité zvolit kartáč s jemnými vlákny, aby nedošlo k poškození pokožky. Tato 

procedura může zlepšit čití v oblasti pahýlu. Masáž se provádí lehkým poklepáváním 

konečky prstů, nebo hnětením či vlnivými pohyby kůže. Díky masáži pahýlu dochází 

k zajištění správného napětí měkkých tkání a ke zlepšení jejich prokrvení. Může se též 

snížit pooperační otok. Péči o pahýl musí pacient věnovat pozornost i po uplynutí 6 

měsíců. Pokud je pahýl celý den uzavřen v protézovém lůžku, kůže se více potí a také 

na ni působí tlak, který ji může poškodit. (Havlíčková, 2017) 

Léčebná tělesná výchova na lůžku je zaměřena na udržení rozsahu pohybu 

v kloubech všech končetin a zvýšení svalové síly těchto segmentů. Zaměřujeme se též 

na cvičení trupového svalstva. Posilování horních končetin se provádí z důvodu přípravy 

na chůzi o berlích či francouzských holích. Terapie vsedě je zaměřena na zlepšení 

stability trupu. Nácvik stoje se snažíme provádět co nejdříve, využívají se při něm 

kompenzační pomůcky jako berle, francouzské hole, nebo chodítka, které pacientovi 

poskytnou nutnou oporu. U starších pacientů začíná nácvik stoje s chodítkem, mladší 

jedinci mohou rovnou začít se dvěma podpažními berlemi, nebo se dvěma francouzskými 

holemi. Pokud pacient zvládá pozici ve stoji, následuje trénink chůze bez protézy. Pacient 

přenese váhu na berle a zhoupnutím se dostane dopředu, kde došlápne na zdravou 

končetinu a předsune kompenzační pomůcku před sebe. Po úspěšném zvládnutí chůze 

po rovině následuje chůze po schodech. Směrem dolů přesune berle o schod níž, přenese 

váhu dopředu a k berlím přisune zdravou končetinu. Nahoru začíná pohyb vykročením 

zdravé končetiny na schod a poté následují berle. (Hromádková, 1999; Jindra, 2015; 

Pejšková, 2010) 

Při péči o pacienta s amputací lze využít i některé procedury z oblasti fyzikální 

terapie. Často používaná je hydroterapie. Kromě střídavého sprchování pahýlu teplou 

a studenou vodou jsou doporučeny celkové uhličité koupele a podvodní či vířivé masáže, 

které mají příznivý vliv na prokrvení pahýlu. V elektroterapii využíváme TENS proudy. 

Ty slouží ke zmírnění fantomových bolestí. (Havlíčková, 2017) 
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2.6  Protetika dolních končetin 

Protetika je jedním z oborů ortopedické protetiky. Zaměřuje se na léčbu pacientů 

pomocí protéz a je nedílnou součástí rehabilitačního procesu. Protéza nahrazuje ztracenou 

část těla jak funkčně, tak kosmeticky. Zajišťuje základní lokomoci pacienta s využitím 

ostatních technických pomůcek, nebo bez nich. Záměrem protetiky je vytvořit pomůcku, 

která se pacientovi přizpůsobí. (Dungl, 2005; Půlpán, 2011) 

U amputací dolních končetin je cílem protetiky úspěšné uchycení protézy na pahýl 

a její použití k dosažení funkční pohyblivosti. Využití protézy má kromě zlepšení 

mobility pacienta vliv i na kvalitu jeho života a opětovné pracovní zařazení. Důležitý je 

též pocit pohodlí při nošení protézy. (Webster, 2012) 

Včasné zhotovení protézy je u amputací dolních končetin velmi důležité. Pacient 

díky tomu není dlouhou dobu odkázán jen na postel a pozici vsedě, která napomáhá 

vzniku flekční kontraktury pahýlu. Proto se za vhodný postup považuje, aby protetik 

bezprostředně po operaci zjistil anatomický stav pahýlu pro tvorbu lůžka protézy. 

(Havlíčková, 2017) 

 

2.6.1  Stavba protéz dolních končetin 

Dle techniky stavby rozdělujeme protézy na exoskeletové a endoskeletové. 

U exoskeletové protézy určuje nosnou funkci a tvar charakter stavebních dílů. Nosnou 

funkci endoskeletové protézy zajišťují stavební moduly a její vnější tvar obstarává 

kosmetický kryt. Exoskeletární protéza obsahuje vnitřní trubkový systém 

a endoskeletární typ je tvořen pláštěm protézy. (Dungl, 2005; Půlpán, 2011)  

Ve funkci protézy dolních končetin dominuje nosná funkce, oproti horní 

končetině, kde převládá funkce úchopová. Konstrukce protézy vychází z výšky 

provedené amputace. (Koudela, 2004) 
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Obr. č.: 6 - Endoskeletový a exoskeletový typ protézy dolních končetin (Dungl, 2005) 

 

Protéza dolní končetiny sestává ze tří základních částí. Těmi jsou pahýlové lůžko 

neboli objímka, trubková konstrukce a chodidlo protézy. Pahýlové lůžko zajišťuje 

pacientovi komfort při nošení protézy a koncová část zabezpečuje její mechanické 

vlastnosti. U amputací vedených v oblasti stehna je třeba ke konstrukci dodat pohyblivý 

kolenní kloub. (Dungl, 2005; Kolář, 2009; Koudela, 2004) 

Existují 3 základní typy pahýlových lůžek – závěsné, semikontaktní a plně 

kontaktní, neboli ulpívající. Zvláštním typem lůžek jsou lůžka silikonová 

a polyuretanová. Lůžka používaná u stehenních protéz jsou podélně nebo příčně oválná. 

Lůžko závěsného typu přibližně odpovídá tvaru amputačního pahýlu. K jeho uchycení je 

třeba ještě přídavné retenční zařízení. Výhodou použití tohoto lůžka je možnost aplikace 

i na pahýl bizarního tvaru. Nevýhoda spočívá ve zhoršené ovladatelnosti lůžka a celé 

protézy.  

Semikontaktní lůžko potřebuje ke své funkci také přídatné závěsné zařízení. U tohoto 

typu je ale lepší kontakt povrchu pahýlu a lůžka, což uživateli umožňuje snadnější 

ovládání protézy.  

Plně kontaktní lůžko nevyžaduje použití závěsného zařízení a díky tomu dochází 

k úplnému kontaktu pahýlu s vnitřním povrchem. 

Silikonová a polyuretanová lůžka jsou uchycena na pahýl díky elastickému napětí po celé 

ploše. (Dungl, 2005) 
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2.6.2  Stupně aktivity 

Indikace a stavba protézy pro pacienta vyplývá z klinického nálezu a také 

z pacientových funkčních schopností. Pro úspěšné zakončení procesu tvorby protézy je 

nezbytné, aby spolu při výrobě komunikovaly všechny zúčastněné strany – pacient, lékař, 

protetik i realizační tým.  

Při předpisu protetické pomůcky je nutné dodržet určitý postup. Ošetřující lékař stanoví 

indikaci, dle konkrétního poškození pacienta. Lze zvolit pomůcku zhotovenou sériově, 

nebo individuálně. Lékař také zvažuje charakter pomůcky. Je důležité ujasnit si, kam až 

má protéza zasahovat, uvážit možnou pohyblivost v kloubu a také budoucí materiál 

kloubu a výstuh. Pro správný postup je třeba, aby lékař pacientovi vystavil tzv. poukaz 

na protetickou pomůcku. (Dungl, 2005) 

Prvním kritériem, které při vyšetření protetik sleduje, je schopnost samostatné 

vertikalizace pacienta s pomocí berlí. Následuje vyšetření rozsahu pohybu jednotlivých 

kloubů. Pokud se vyskytne kontraktura, je třeba ji upravit v rámci rehabilitační intervence 

fyzioterapeuta, protože by znemožňovala použití protézy. Dále zhodnotí svalovou sílu 

končetiny a zajímá ho též hmotnost pacienta, která souvisí s volbou typu kolenního 

kloubu. 

Sazebník zdravotních pojišťoven definuje tzv. funkční indikaci protézy. Ta zahrnuje 

návrh uspořádání protézy dle předpokládaného stupně aktivity uživatele v závislosti na 

jeho zdravotním stavu. Stupeň aktivity uživatele určují fyzické a psychické předpoklady, 

profese a uživatelský prostor. Zjišťují se tak požadavky na technické provedení protézy 

ve smyslu kolenního kloubu a chodidla. (Půlpán, 2011) 

Jednotlivé stupně aktivity dělíme do 5 skupin: 

 stupeň aktivity 0 – nechodící pacient 

 stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele 

 stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele 

 stupeň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele 

 stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky 

Nechodící pacient nemá schopnost bezpečně využít protézu samostatně, nebo s cizí 

pomocí. Cílem je tedy dosažení kosmetického vzhledu. Pokud se pacient rozhodne pro 

protézu, volí se nejjednodušší typy. 
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Interiérový typ má předpoklad pro využití protézy na rovném povrchu a při pomalé 

rychlosti chůze. Doba chůze a její vzdálenost jsou však limitovány zdravotním stavem 

uživatele. Cílem je umožnit stoj v protéze a chůzi v interiéru. 

Limitovaný exteriérový typ používá protézu i pro překonání mírných nerovností a bariér 

ve smyslu nerovného povrchu a schodů. Tempo chůze je pomalé a opět je limitován 

časem a vzdáleností. Tento typ již omezeně využívá protézu v exteriéru. 

Nelimitovaný exteriérový uživatel již vyvine vyšší rychlost při chůzi. Zvládne překonat 

většinu bariér a nerovností a využívá protézu při jiných pohybových aktivitách. Zde je již 

požadavek na hydraulický nebo pneumatický kolenní kloub. 

Uživatel se zvláštními požadavky vykazuje vysokou aktivitu a požaduje výrazné zatížení 

protézy. Do této kategorie řadíme děti, sportovce a vysoce aktivní dospělé jedince. 

(Půlpán, 2011) 

 

2.6.3  Škola chůze po amputaci 

Po kompletním zhojení pahýlu a prvotním vybavení protézou následuje nácvik 

jejího používání v tzv. škole chůze. Tato část terapií probíhá nejčastěji v rehabilitačních 

ústavech. Cvičení může probíhat formou individuální terapie, nebo ve skupině. 

Nejprve se zde pacient učí manipulovat s protézou, aby ji uměl sám nasadit a sundat. Poté 

se trénují první kroky v interiéru. Chůzi nacvičujeme do všech směrů – dopředu, dozadu 

i do stran. Vhodné je v tréninku zpočátku použít bradlový chodník. Důraz je kladen 

na symetrickou délku kroku, na souměrné zatížení obou dolních končetin a udržení 

stability při chůzi. Trénink lze postupně ztížit chůzí po nerovném povrchu, nakloněné 

plošině, překonáváním rozličných překážek či využitím labilních ploch. V interiéru je též 

vhodné zařadit nácvik pádů a následného zvedání ze země. Při nácviku pádů je ale třeba 

uvážit věk pacienta a jeho celkovou kondici, aby u starších pacientů nedošlo 

ke zbytečnému úrazu. Nácvik pádů probíhá od nižších poloh k vyšším. Pokud se pacient 

zvládá pohybovat v interiéru, zařazujeme i chůzi v terénu. Posledním stupněm školy 

chůze je odložení kompenzačních pomůcek a trénink všech předchozích činností bez 

nich. (Hromádková, 1999; Jindra, 2015; Vrablicová, 2008) 
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3  Speciální část 

3.1  Metodika práce 

Tato část bakalářské práce vznikla na základě absolvování souvislé odborné praxe 

v Ústřední vojenské nemocnici Praha na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, která 

probíhala od 14. 1. 2019 do 8. 2. 2019 vždy v dopoledních hodinách. 

Pro bakalářskou práci jsem si vybrala pacienta po amputaci dolní končetiny. Před 

zahájením terapie byl pacient seznámen se zpracováním a použitím osobních informací 

pro účely bakalářské práce a podepsal informovaný souhlas, který byl schválen Etickou 

komisí UK FTVS pod jednacím číslem 39/2018. 

Terapie probíhala v období od 21. 1. 2019 do 1. 2. 2019. Pacient absolvoval 

terapie 2x denně, v dopoledních a odpoledních hodinách. Pod mým vedením proběhlo 10 

terapeutických jednotek, vždy v dopoledních hodinách. Jednotky trvaly přibližně 45 

minut, na vstupní a výstupní vyšetření mi bylo poskytnuto více času. Terapeutické 

jednotky, které probíhaly odpoledne, byly pod vedením ostatních fyzioterapeutů 

přítomných na oddělení. 

Veškeré terapeutické postupy byly aplikovány neinvazivně. Při vyšetření jsem 

použila tyto pomůcky: krejčovský metr, goniometr a neurologické kladívko. Během 

terapií byly použity tyto metody: techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle 

Jebavé, mobilizace kloubů, PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, LTV na 

podkladě kondičních a analytických metod, PNF dle Kabata, senzomotorická stimulace 

dle Jandy a Vávrové, nácvik lokomoce. Z pomůcek při terapii jsem použila: overball, 

theraband, masážní míček ježek, molitanový míček, 2 kg závaží, čtyřbodové chodítko. 
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3.2  Anamnéza 

Datum: 21. 1. 2019 

Vyšetřovaná osoba:  J. N., muž 

Ročník: 1948 (71 let) 

Diagnóza: 

Základní diagnóza:  I792 – diabetická periferní angiopatie, stp. amputaci PDK 

ve stehně pro syndrom diabetické nohy (9. 1. 2019) 

E115 – diabetes mellitus 2. typu, s periferními oběhovými  

komplikacemi  

Ostatní diagnózy:  I10 – systémová arteriální hypertenze 

                        E78 – hypercholesterolemie 

Rodinná anamnéza:  

Otec zemřel v 65 letech na rupturu aneurysmatu aorty, matka zemřela v 66 letech, 

příčina neznámá. Matka i babička měly obě diagnózu diabetes mellitus II. stupně. Otec 

měl diagnostikovanou hypertenzi. Pacient má 2 zdravé sestry a jednoho bratra. Druhý 

bratr zemřel na karcinom v oblasti páteře ve 34 letech. 

Osobní anamnéza: 

Dřívější onemocnění:  

Pacient prodělal běžné dětské nemoci 

V r. 1993 absolvoval operaci tříselné kýly bilaterálně 

V r. 2004 prodělal infekční žloutenku 

V r. 2014 ruptura Achillovy šlachy vlevo při hře s vnukem 

Nynější onemocnění: 

V srpnu 2018 se u pacienta začaly objevovat defekty na prstech PDK. V září 2018 

byl doporučen do péče podiatra VFN pro zhoršení stavu. Z důvodu postupujícího 

a  nevratného poškození prstů PDK byla 27. 11. 2018 provedena amputace v oblasti nohy. 
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Pro dehiscenci, neboli rozestup rány s následnou infekcí byla 9. 1. 2019 provedena vyšší 

amputace v oblasti stehna. Pacient byl dále předán do péče Ústřední vojenské nemocnice 

v Praze, dne 17. 1. 2019. 

Farmakologická anamnéza: 

Trajenta (perorální antidiabetikum), Telmisartan (antihypertenzivum), Ezetrol 

(cholesterol), Rosumop (cholesterol), Fraxiparine (antikoagulace a prevence TEN), 

Zaldiar (analgetikum), Abasaglar (inzulinoterapie). 

Alergologická anamnéza: 

Alergie na laktózu (mléčný cukr). 

Urologická anamnéza:  

Pacient je bez urologických obtíží, plně kontinentní. 

Pracovní anamnéza:  

Nyní v důchodu, dříve voják z povolání.  

Sociální anamnéza: 

Žije s manželkou v panelovém domě ve 3. patře bez výtahu. 

Abusus:  

Nekuřák, dříve alkohol příležitostně, nyní abstinent. 

Sportovní anamnéza: 

V minulosti se věnoval cyklistice a hrál tenis. 

Předchozí rehabilitace:  

Rehabilitace po operaci tříselné kýly proběhla bez následných komplikací. 

Ruptura Achillovy šlachy byla řešena suturou v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. 

Po  rehabilitaci v ÚVN následně pacient absolvoval dva týdny rehabilitací v Mariánských 

Lázních. 

První nižší amputace PDK byla provedena ve VFN dne 27. 11. 2018. Zde probíhala 

i následná rehabilitace. Kvůli pooperačním komplikacím bylo nutné provést vyšší 

amputaci v oblasti stehna. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

Trajenta 5mg tbl 1-0-0, Telmisartan 80 mg tbl 1-0-0, Ezetrol 10 mg tbl 1-0-0, 

Rosumop 10 mg tbl 1-0-0, Fraxiparine 0,4 ml s. c., Zaldiar 325 mg tbl 1-1-0, Abasaglar 

10 jednotek ve 22 hod. 

Od 8/2018 defekty prstů PDK. V září 2018 předán do péče podiatra VFN. 

Pro nelepšení stavu byla dne 27. 11. 2018 ve VFN provedena amputace v oblasti nohy. 

Následovala dehiscence a infekce rány. Provedena amputace ve stehně 9. 1. 2019. Pacient 

po domluvě předán do Ústřední vojenské nemocnice k další péči. 

Indikace k RHB:  

Rehabilitace po amputaci dolní končetiny. Individuální LTV s důrazem na nácvik 

soběstačnosti a zlepšení celkové fyzické kondice. Vertikalizace do stoje, trénink stability, 

nácvik chůze. Prevence svalových dysbalancí, péče o pahýl a jizvu.  

 

3.3  Diferenciální rozvaha 

S ohledem na nedávno proběhlou amputaci PDK ve stehně očekávám reflexní 

změny v měkkých tkáních, otok operované DK, přítomnost pooperační bolesti v místě 

amputace a nezhojenou jizvu. Vzhledem k diagnóze diabetu druhého typu může být 

průběh hojení jizvy problematický. Diabetes může také ovlivnit čití a šlachookosticové 

reflexy. Dále se mohou objevovat fantomové bolesti a pocity v operované DK. V oblasti 

pahýlu se může jako následek operace vyskytnout neurologický deficit. 

Protože se po předchozí operaci vyskytly komplikace a bylo nutné provést další 

zákrok, lze předpokládat, že pacientova kondice bude snížena. Vzhledem k prodloužené 

době strávené na  lůžku předpokládám úbytek svalové síly ať již DK nebo HK. Lze 

očekávat hypotrofii svalů operované DK v oblasti kyčelního kloubu, zvláště m. gluteus 

maximus. Můžeme též usuzovat na přítomnost zkrácených svalů pahýlu, pravděpodobně 

m. iliopsoas. Vhledem k amputaci ve stehně je riziko rozvoje flekčních a abdukčních 

kontraktur. Očekávám snížení rozsahu pohybu v pravém kyčelním kloubu do extenze. 

Dále předpokládám, že bude narušena stabilita ve stoji a také změněn stereotyp chůze. 

Postura pacienta může být ovlivněna změnou těžiště. Operační zásah do dolní končetiny 

pacienta se pravděpodobně projeví na soběstačnosti a  možnosti samostatně provádět 
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běžné denní aktivity. Z ADL může být zasažena mobilita pacienta, samostatné přesuny 

na toaletu a možnost samostatného provádění hygieny.  

 

3.4  Vstupní kineziologický rozbor 21. 1. 2019 

3.4.1  Status praesens 

Subjektivní – pacient se cítí unavený, v noci ho trápily bolesti v pahýlu a špatně 

spal, na stupnici 0 – 10 hodnotí bolest stupněm 4. Během dne bolesti nepociťuje. Trápí 

ho dlouhá doba strávená v nemocnici z důvodu reamputace končetiny. Stěžuje si 

na celkové snížení fyzické kondice. 

Objektivní – váha před operací 86 kg, výška 178 cm, BMI 27,1 (nadváha). Tep 

73/minutu, bez dušnosti, DF 15/minutu. Dominantní horní končetina pravá. Pacient je 

orientovaný osobou místem i časem, spolupracuje při vyšetření. Jako kompenzační 

pomůcku při stoji a chůzi využívá čtyřbodové chodítko. Při chůzi používá na zdravé dolní 

končetině obuv vhodnou pro diabetiky. 

 

3.4.2  Vyšetření aspekcí  

Vyšetření proběhlo vleže na zádech a vleže na břiše. 

DKK:  

Pravá dolní končetina je po amputaci v oblasti stehna. Na pahýlu PDK je přítomna 

jizva se stehy, probíhající z dorzální strany stehna na ventrální část. Pahýl na lůžku 

spočívá v mírném flekčním postavení, tvar pahýlu je cylindrický. Ve střední a horní části 

je náznak otoku amputované DK. 

Na LDK je viditelná hypotrofie m. quadriceps femoris. Na levé noze je patrný hallux 

valgus. 

Jizvy:  

V pravém a levém třísle jsou přítomné 2 jizvy cca 3 cm dlouhé. Na LDK v oblasti 

Achillovy šlachy je přítomna jizva 12 cm dlouhá. Jizva na operovaném stehně je 18 cm 

dlouhá, přítomny stehy. Jizva je nezhojená, okolí začervenalé, jizva je bez sekrece. 

Dýchání:  

Vleže na zádech je patrný horní hrudní typ dýchání.  
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3.4.3  Vyšetření měkkých tkání dle Lewita 

Kůže: 

Kůže v okolí jizvy pahýlu je začervenalá. Okolí jizvy má vyšší teplotu, než zbylá 

část pahýlu. Protažitelnost kůže v distální části pahýlu bez omezení všemi směry, 

v proximální části je kůže napjatá. Při palpaci pacient nepociťuje bolest. Kůže v místě 

ostatních jizev je protažitelná všemi směry. 

Dermografická zkouška - v oblasti zad je viditelný dermografismus, nejvýraznější v okolí 

pravé lopatky. 

Podkoží: 

Podkoží v okolí jizvy je tuhé. Vyšetření Kiblerovou řasou – v oblasti beder 

bilaterálně lze řasa obtížně nabrat. 

Fascie: 

Omezená protažitelnost stehenní fascie PDK všemi směry. Fascie zad není 

protažitelná v bederní oblasti kaudálním směrem bilaterálně.   

Svaly: 

Palpačně zjištěný hypertonus m. rectus femoris vpravo. Hypertonus m, pectoralis 

major bilaterálně. Hypertonus m. trapezius bilaterálně, vpravo TrP v sestupné části. 

Periostové body: 

Caput fibulae LDK bez patologického nálezu. Pes anserinus LDK bez 

patologického nálezu. Processus mastoideus bilaterálně bez patologického nálezu. 

 

3.4.5  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

V interfalangeálním kloubu palce LDK kloubní vůle omezena dorzálním směrem.  

V metatarzofalangeálním kloubu palce LDK je omezena kloubní vůle dorzálním 

a plantárním směrem. Patela LDK je volně pohyblivá všemi směry. Hlavička fibuly LDK 

je pohyblivá ventrodorzálním směrem. V SI skloubení bilaterálně omezení pohybu 

dorzálním směrem  
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3.4.6  Antropometrie 

Byly vyšetřeny délkové i obvodové míry horních a dolních končetin. Vzhledem 

k amputaci ve stehně u pravé dolní končetiny bylo měření modifikováno a nejsou proto 

uvedeny všechny standardní délkové a obvodové míry. Měření délky pahýlu bylo 

provedeno od SIAS k mediálnímu konci pahýlu, od trochanter major po laterální konec 

pahýlu a od pupku k mediálnímu konci pahýlu. Obvodové míry pahýlu byly měřeny 

v nejužší části pahýlu distálně a dále v nejširším místě pahýlu 15 cm od SIAS. 

 

Tab. č.: 1 – Antropometrické údaje – délky horních končetin ze dne 21. 1. 

HORNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm)  

Horní končetina 88,5 88,5 

Paže a předloktí  67,5 67,5 

Paže  40 40 

Předloktí 27,5 27,5 

Ruka 21 21 

 

Tab. č.: 2 – Antropometrické údaje – obvody horních končetin ze dne 21. 1. 

HORNÍ KONČETINA  L (cm) P (cm) 

Paže (relaxovaná)  32 33,5 

Paže (kontrahovaná) 33 34 

Loketní kloub (30° flexe) 28 28 

Předloktí 27 27 

Zápěstí 18,5 18,5 

Přes hlavičky metakarpů 24 24 
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Tab. č.: 3 – Antropometrické údaje – délky dolních končetin ze dne 21. 1. 

DOLNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm) 

Anatomická 92 Trochanter major – laterální 

konec pahýlu 

39 

Funkční 97,5 SIAS – mediální konec pahýlu 43 

Umbilikální 103,5 Umbilikus – mediální konec 

pahýlu 

54 

Stehno 47  x 

Bérec 45  x 

Noha 25,5  x 

Legenda: x – nelze změřit, neměřeno 

 

Tab. č.: 4 – Antropometrické údaje – obvody dolních končetin ze dne 21. 1. 

DOLNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou 44,5 Nejširší část pahýlu 

proximálně 

49 

Stehno 10 cm nad patellou 41 Distální část pahýlu 40,5 

Kolenní kloub 41,5  x 

Tuberositas tibiae 36,5  x 

Lýtko 35  x 

Kotníky 28  x 

Nárt a pata 34  x 

Hlavičky metatarzů 25  x 

Legenda: x – nelze změřit, neměřeno 
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3.4.7  Goniometrie dle Jandy 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti bylo provedeno pomocí dvouramenného 

plastového goniometru.  

Záznam měření byl proveden dle metody SFTR. 

Flexe v kyčelním kloubu LDK byla provedena s flektovaným kolenem. 

Z důvodu amputace nebylo možné změřit některé rozsahy pohybu v kloubech PDK. 

 

Tab. č.: 5 – Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech HKK ze dne 21. 1. 

Kloub Rovina LHK A LHK P Rovina PHK A PHK P 

Ramenní S 15 - 0 - 150 20 - 0 - 165 S 15 - 0 - 150 20 - 0 - 160 

 F 110 - 0 - 0 150 - 0 - 0 F 110 - 0 - 0 150 - 0 - 0 

 T 10 - 0 -120 20 - 0 -125 T 10 - 0 -120 15 - 0 - 125 

Loketní S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 145 S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 145 

Zápěstní S 65 - 0 - 75 70 - 0 - 90  S 60 - 0 - 75 70 - 0 - 90 

Legenda: S – sagitální, F – frontální, T – transverzální, A – aktivní pohyb, P – pasivní pohyb 

 

Tab. č.: 6 – Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech DKK ze dne 21. 1. 

Kloub Rovina LDK A LDK P Rovina PDK A PDK P 

Kyčelní S 10 - 0 - 110 10 - 0 - 120 S 0 - 0 - 100 5 - 0 - 110 

 F 35 - 0 - 20 40 - 0 - 25 F 30 - 0 - 10 40 - 0 - 20 

 R 40 - 0 - 25 45 - 0 - 35 R x x 

Kolenní S 0 - 0 - 110 0 - 0 - 120 S x x 

Hlezenní S 30 - 0 - 20 35 - 0 - 25 S x x 

Legenda: S – sagitální, F – frontální, R – rotační, A – aktivní pohyb, P – pasivní pohyb, x – neměřeno 
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3.4.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Z důvodu amputované dolní končetiny nebylo možno objektivně vyšetřit některé 

svaly nebo svalové skupiny pravé strany.  

 

Tab. č.: 7 – Vyšetření zkrácených svalů ze dne 21. 1. 

Vyšetřovaný sval Levá Pravá 

M. soleus 0 x 

M. gastrocnemius 0 x 

Ischiokrurální svaly 2 x 

M. iliopsoas 1 1 

M. rectus femoris 0 x 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 1 x 

M. pectoralis major 

č. sternální střední a horní 

1 1 

M. pectoralis major  

č. sternální dolní 

2 2 

M. pectoralis major č. klavikulární 1 1 

M. trapezius horní část 2 2 

M. levator scapulae 1 1 

Legenda: 0 – nejde o zkrácení, 1 – mírné zkrácení, 2 – výrazné zkrácení, x – neměřeno 
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3.4.9  Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno jak na dolních, tak i na horních 

končetinách. Protože pacient k chůzi potřebuje oporu o chodítko, je pro něj důležitá 

i svalová síla horních končetin, ne jen stojné dolní končetiny.  

 

Tab. č.: 8 – Vyšetření síly svalů ze dne 21. 1. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Ramenní kloub flexe 4- 4- 

extenze 3+ 3+ 

abdukce 4- 4- 

Loketní kloub extenze 4- 4- 

flexe s pronací 3 3 

flexe ve středním 

postavení 

4- 4- 

flexe v supinaci 4- 4- 

Předloktí pronace 4 4 

supinace 4 4 

Zápěstí dorzální flexe 4 4 

palmární flexe 4 4 

Kyčelní kloub flexe 5 5 

extenze 4- 3- 

abdukce 4 3 

addukce 4+ 3 

Kolenní kloub flexe 5 x 

extenze 3- x 

Hlezenní kloub dorzální flexe 5 x 

plantární flexe 5 x 

Legenda: 3 – slabý (50 % síly normálního svalu), 4 – dobrý (75 % síly normálního svalu), 5 – normální 

(100 % síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5 – 10 % síly více nebo méně, x – neměřeno 
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3.4.10  Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu 

LDK: Pacient provede abdukci s převahou tensorového mechanismu.  

PDK: Při pohybu lze opět vidět převahu tensorového mechanismu. Pacient má místo 

čistého unožení tendenci flektovat končetinu v kyčelním kloubu. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

LDK: Při extenzi se jako první zapojují ischiokrurální svaly homolaterálně. Dále 

m. gluteus maximus homolaterálně. Dochází k prohloubení bederní lordózy. Následuje 

aktivita bederních vzpřimovačů páteře homolaterální strany. Dále aktivita bederních 

vzpřimovačů páteře kontralaterálně. Následuje aktivita homolaterálních hrudních 

vzpřimovačů páteře a následně kontralaterálních. Svaly pletence ramenního jsou 

inaktivní. 

PDK: Při extenzi se první zapojují homolaterální ischiokrurální svaly. Dále nastává 

aktivita m. gluteus maximus homolaterálně. Poté dochází k aktivitě bederních 

vzpřimovačů páteře kontralaterálně, následují homolaterální. Jako další se zapojují 

kontralaterální bederní vzpřimovače trupu a dále homolaterální. Svaly pletence 

ramenního jsou inaktivní. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Při abdukci se bilaterálně výrazně zapojuje m. trapezius homolaterální strany. Dochází 

k elevaci ramen. Je zachována stabilizační funkce trupových svalů a nedochází k úklonu 

trupu.  

 

3.4.11  Neurologické vyšetření  

Pacient je orientován osobou, místem i časem, při vyšetření spolupracuje a je 

schopen vykonat zadaný pokyn. Řeč je bez patologických nálezů – pacient rozumí 

pokynům a bez problému odpoví na otázku.  

Povrchové čití 

Vyšetření povrchového čití taktilního proběhlo ve všech dermatomech pahýlu. V distální 

části dermatomu L4 pacient cítí dotek méně intenzivně. Citlivost na levé noze je 
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zachována. Pacient ale popisuje pocit, jako kdyby měl nohu v něčem staženou, citlivost 

je tedy snížena v celé oblasti nohy. 

Hluboké čití 

Pohybocit LDK (úhlová rychlost 30°/s). Bez zrakové kontroly rozezná pohyb na 

distálním článku II. a III. prstu dorzálně i ventrálně.  

Šlachookosticové reflexy 

Reflex patellární LDK – normoreflexie. 

Reflex Achillovy šlachy LDK – normoreflexie. 

Reflex medioplantární LDK – normoreflexie.  

Pacient občas zažívá fantomové pocity v oblasti pravé dolní končetiny – popisuje je jako 

brnění prstů a chodidla, někdy jsou pocity intenzivnější, není to ale nesnesitelný bolestivý 

vjem. 

 

3.4.12  Vyšetření posturální stability dle Koláře 

Brániční test 

Při vyšetření se pacientovi nedaří aktivovat dolní část hrudníku a rozšířit tak žebra 

laterálním směrem. Žebra jsou tažena kraniálně. Pacient je s nádechem schopen 

vyklenout břišní stěnu mírně dopředu. Není schopen směřovat dech laterálním směrem. 

 

3.4.13  Vyšetření stoje 

Pacient je zatím schopen stoje jen s pomocí čtyřbodového chodítka s oporou o obě 

horní končetiny a LDK. Do stoje se přesune bez dopomoci ze sedu. Stoj je bez výrazných 

titubací, pacient vydrží stát na místě bez pocitu ztráty rovnováhy. Vyšetření stoje bylo 

provedeno bez obuvi a ponožek. 

Vyšetření stoje na dvou vahách nelze provést. Taktéž vyšetření stoje na jedné dolní 

končetině nelze provést z důvodu nutné opory o HKK. Nelze provést ani Rombergovo 

vyšetření stoje a Trendelenburg-Duchennovu zkoušku. 
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Zezadu 

Zatížení levé paty je více na mediální straně. Mírně valgozní postavení levého kotníku. 

Levá subgluteální rýha výš, tonus levé hýždě větší. Oproti tomu ochablá pravá strana. 

Křivka páteře v ose, bez vybočení ve frontální rovině. Výraznější reliéf m. trapezius 

střední část vpravo. Dolní úhel levé lopatky níž. Postavení hlavy je v ose. 

Zepředu  

Je přítomen hallux valgus LDK, výrazná flexe distálních článků prstců, viditelná hra šlach 

v oblasti levé nohy. Patela míří ventrálně. Koleno je v ose. Pravá klíční kost výš, pravé 

rameno výš. Hlava je v ose.  

Z boku 

Je patrný pokles podélné klenby. Pacient flektuje kolenní kloub stojné končetiny. 

Postavení pánve je v anteverzi. Prominence břišní stěny. Je vidět flekční držení trupu, 

těžiště je přeneseno více dopředu, pacient se mírně předklání. Hrudní kyfóza s vrcholem 

v Th7. Protrakce ramen bilaterálně. Předsunuté držení hlavy. 

 

3.4.14  Palpační vyšetření pánve 

Vyšetření bylo provedeno ve stoji s oporou o čtyřbodové chodítko. 

Cristae iliacae jsou v symetrickém postavení. SIAS jsou bilaterálně níž, než SIPS, pánev 

je v anteverzi. SIAS symetrické. SIPS symetrické. 

 

3.4.15  Vyšetření chůze 

K chůzi pacient využívá čtyřbodové chodítko. Při chůzi je trup ve flekčním držení 

a je vidět výrazná elevace a protrakce ramen. Horní končetiny jsou v oblasti loketního 

kloubu mírně flektované. Došlap je na celou plosku, není patrný odval chodidla. Pacient 

má tendenci směřovat pohled dolů pod nohy. 

Pahýl je při chůzi v mírně flekčním postavení, někdy se dostane do pozice 

abdukce v kyčelním kloubu. 

Pacient ujde přibližně 10 kroků a poté je již zadýchaný a vyčerpaný a musí se 

posadit. Při chůzi pociťuje nejistotu. Chůzi do schodů pacient nezvládá. 
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3.4.16  Funkční vyšetření - Barthel test všedních denních činností 

Tab. č.: 9 – Barthel test ze dne 21. 1. 

 Činnost Provedení Bodové skóre 

1. Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10/5/0 

2. Oblékání Samostatně bez pomoci 10/5/0 

3. Koupání Samostatně nebo s pomocí 5/0 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5/0 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10/5/0 

6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10/5/0 

7. Použití WC S pomocí 10/5/0 

8. Přesun lůžko-vozík S malou pomocí 15/10/5/0 

9. Chůze po rovině Neprovede 15/10/5/0 

10. Chůze po schodech Neprovede 10/5/0 

   Celkem 65 

 

Pacient se zvládá najíst i napít bez pomoci personálu. 

Obléknout se také zvládne bez dopomoci. 

Při hygieně potřebuje pomoc s přesunem do koupelny. 

Je plně kontinentní, pro použití WC opět potřebuje dopomoc personálu při přesunech. 

Přesun z lůžka na vozík zvládne s mírnou dopomocí. 

Ve čtyřbodovém chodítku ujde méně než 50m. 

Chůzi po schodech nezvládne. 
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Vyhodnocení stupně závislosti v základních denních aktivitách:  

0-40 bodů vysoce závislý  

45-60 bodů - závislost středního stupně  

65-95 bodů - lehká závislost  

100 bodů – nezávislý 

 

3.5  Závěr vstupního vyšetření 

Pacient je 12 dní po amputaci v pravém stehnu. Vstupní vyšetření potvrzuje 

některé předpoklady diferenciální rozvahy. Pooperační jizva ještě není zhojená, jsou stále 

přítomné stehy. Bolesti má pacient převážně večer nebo v noci. Amputační pahýl má 

příznivý tvar pro budoucí protézování. 

V amputačním pahýlu je přítomnost reflexních změn na úrovni podkoží a fascií, vhledem 

ke krátké době od operace je tento stav adekvátní. 

Antropometrické vyšetření ukazuje na přítomnost otoku v proximální části pravého 

stehna, obvod se liší od zdravé končetiny o 4,5 cm. 

Hypertonus je v m. rectus femoris vpravo a dále v m. trapezius bilaterálně, vpravo TrP. 

Omezení joint play bylo prokázáno u SI skloubení dorzálním směrem bilaterálně. Dále 

v drobných kloubech palce. 

Nebylo prokázáno omezení rozsahu pohybu v kloubech horních končetin. Na dolních 

končetinách je omezený rozsah pohybu do extenze v kyčelním kloubu amputované dolní 

končetiny. 

Z vyšetření zkrácených svalů vyplývá zkrácení ischiokrurálních svalů vlevo, m. iliopsoas 

bilaterálně, m. pectoralis major bilaterálně, m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae 

bilaterálně a m. piriformis vlevo. 

Svalová síla je snížena v pohybu do extenze v ramenním a loketním kloubu obou horních 

končetin, dále do extenze, abdukce a addukce v operované dolní končetině. Také je 

snížena svalová síla při extenzi v levém kolenním kloubu. 

Je porušen stereotyp abdukce v kyčelním kloubu bilaterálně, s převahou tensorového 

mechanismu. Dále je narušen stereotyp abdukce v ramenních kloubech, kde je převaha 

m. trapezius s tendencí elevovat pletence ramenní, taktéž bilaterálně. V levém kyčelním 
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kloubu je narušen timing při pohybu do extenze. V pravém kyčelním kloubu se porušení 

stereotypu neprokázalo, vliv může mít odlišná váha končetiny. 

Neurologické vyšetření neukázalo výrazné patologie. Taktilní čití v blízkém okolí jizvy 

je sníženo. Také povrchové čití v oblasti levé plosky je sníženo. Občas se u pacienta 

objeví fantomové pocity v oblasti prstů a nohy amputované končetiny. 

Z vyšetření dle Koláře vyplývá nedostatečná schopnost stabilizace oblasti přechodu Th/L 

páteře. Pacient není schopen zapojit brániční typ dýchání.  

Pacient je na lůžku samostatný, zvládá přesuny na bok i břicho. Sám se posadí a dokáže 

se s pomocí čtyřbodového chodítka postavit.  

Chůze je pro pacienta ještě vyčerpávající, ale zvládne ujít pár kroků. Je třeba provést 

korekci postury při chůzi.  

Funkční vyšetření dle Barthelové ukázalo hraniční hodnotu pro lehkou závislost pacienta 

na dopomoci personálu s 65 body ze 100.  

 

3.6  Krátkodobý terapeutický plán 

Cíle krátkodobého plánu: 

 zlepšení soběstačnosti pacienta 

 podpora resorpce otoku pahýlu 

 zlepšení hojení jizvy 

 odstranění reflexních změn pahýlu a oblasti beder 

 prevence vzniku kontraktur 

 obnovení kloubní vůle palce LDK a SI skloubení bilaterálně 

 snížení napětí hypertonických svalů, odstranění TrP v m. trapezius vpravo  

 protažení zkrácených svalů – flexory kolenního kloubu LDK, m. iliopsoas 

bilaterálně, m. trapezius bilaterálně 

 zvýšit rozsah pohybu do extenze v P kyčelním kloubu 

 zvýšení svalové síly m. triceps brachii bilaterálně, gluteálních svalů bilaterálně, 

m. quadriceps femoris LDK, abduktorové a adduktorové skupiny svalů kyčelního 

kloubu na pahýlu PDK 

 zlepšení stereotypu dechu 

 zlepšení stabilizace trupu 

 zlepšení vnímání čití z oblasti nohy, zlepšení stability ve stoji 
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 zlepšení stereotypu chůze 

 

Návrh terapie: 

 trénink přesunů 

 měkké techniky v oblasti pahýlu zaměřené na podporu resorpce otoku 

 měkké techniky v okolí jizvy 

 uvolnění fascií pahýlu a dorzolumbální fascie 

 polohování pahýlu 

 mobilizace kloubů 

 PIR na hypertonické svaly 

 PIR s protažením na zkrácené svaly, strečink zkrácených svalů 

 aktivní pohyb v kyčelním kloubu do extenze 

 posilování oslabených svalů 

 prvky respirační fyzioterapie 

 nácvik zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému 

 stimulace čití v oblasti plosky a pahýlu, senzomotorická stimulace 

 trénink chůze 

 

3.7 Dlouhodobý terapeutický plán 

 otužování a postupné zatěžování pahýlu 

 ošetření měkkých tkání v oblasti jizvy 

 nácvik stoje u žebřin 

 nácvik chůze o berlích, chůze po schodech 

 škola chůze s protézou – chůze v bradlovém chodníku, chůze přes překážky, po 

schodech, po nakloněné rovině, nácvik pádů 
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3.8  Průběh terapie 

3.8.1  Terapeutická jednotka 1 – 21. 1. 2019 

V této jednotce byl proveden vstupní kineziologický rozbor, viz výše. 

Status praesens:  

Viz vstupní kineziologické vyšetření. 

Cíl terapeutické jednotky:  

Vstupní vyšetření, vertikalizace pacienta, nácvik chůze, prevence TEN. 

Návrh terapie:  

Vertikalizace do sedu a do stoje v chodítku, chůze s oporou o čtyřbodové chodítko, 

edukace pacienta o cvičení v rámci prevence TEN. 

Provedená terapie:  

Pacient se sám přesunul z lehu na boku do sedu a dále se sám postavil s pomocí opory 

o čtyřbodové chodítko.  

Chůze byla provedena s využitím čtyřbodového chodítka bez pomoci, jen s doprovodem.  

Pacient byl instruován k provádění cviků jako prevenci TEN. 

Závěr terapeutické jednotky:  

Bylo provedeno vstupní vyšetření, dále samostatná vertikalizace pacienta do sedu a stoje. 

Pacient zvládl ujít v chodítku 10 kroků s flekčním držením trupu a elevací ramen. 

Na konci terapeutické jednotky se cítil unavený, bolesti v oblasti pahýlu při chůzi neměl. 

Chůzi limituje kromě nevhodné postury také snížená kondice pacienta. Pacient byl 

poučen o provádění cviků v rámci TEN, které je schopen provádět bez nutnosti korekce. 

 

3.8.2  Terapeutická jednotka 2 – 22. 1. 2019 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient se dnes cítí slabý, předchozí den totiž v odpoledních hodinách 

krvácel z operační rány na zadní straně stehna. 

Objektivní: Jizva je sterilně kryta, bez známek opětovného prosakování rány. 
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Cíl terapeutické jednotky:  

Zlepšení pohyblivosti stehenní a dorzolumbální fascie, snížení tuhosti podkoží v oblasti 

beder. Obnovení joint play u kloubů palce a SI skloubení bilaterálně. Protažení 

zkráceného m. iliopsoas bilaterálně. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze v pravém 

kyčelním kloubu. Korekce stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posílení 

m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny kyčelního kloubu vpravo. 

Prevence vzniku flekční kontraktury pahýlu. Zlepšení stereotypu chůze a zlepšení postury 

při chůzi.  

Návrh terapie:  

Techniky měkkých tkání zacílené na fascie a podkoží v oblasti stehna a zad. Mobilizace 

kloubů palce a SI skloubení. PIR s protažením a pasivní protažení zkrácených mm. 

iliopsoas bilaterálně. Aktivní pohyby do extenze v pravém kyčelním kloubu. Aktivní 

pohyby do abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posilování m. quadriceps femoris vlevo 

proti gravitaci. Posilování adduktorů kyčelního kloubu vpravo proti odporu. Edukace 

pacienta o polohování pahýlu s využitím overballu. Chůze s oporou o čtyřbodové 

chodítko.  

Provedená terapie:  

Protažení stehenní fascie všemi směry. Uvolňování podkoží Kiblerovou řasou v oblasti 

zad. Protažení dorzolumbální fascie kaudálním směrem bilaterálně dle Lewita. 

Mobilizace interfalangeálního kloubu palce dorzálně a metatarzofalangeálního kloubu 

palce dorzálně a plantárně. Mobilizace SI skloubení dorzálním směrem dle Lewita 

bilaterálně. 

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně s jednou končetinou visící z lehátka. 

U pahýlu poté ještě pasivní strečink do extenze v kyčelním kloubu vleže na břiše. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na boku s korekcí stereotypu, snaha o korekci 

převládajícího tensorového mechanismu 10x abdukce v kyčelním kloubu.  

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 
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Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Instruktáž pacienta o polohování pahýlu s využitím overballu, jako prevence vzniku 

flekční kontraktury v kyčelním kloubu.   

Nácvik chůze v chodítku s důrazem na zmenšení flexe trupu a elevace ramen.  

Autoterapie:  

Polohování s využitím overballu pod proximální částí pahýlu vleže na zádech, případně 

vleže na břiše polohovat do extenze v kyčelním kloubu opět s mírným podložením 

pahýlu. Bandážování pahýlu provádí personál ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Během terapie došlo ke zlepšení zádové fascie. Zlepšila se pohyblivost podkoží v oblasti 

beder. Byla obnovena joint play mobilizovaných kloubů. Pacient zatím není schopen 

zkorigovat tensorový mechanismus při abdukci v kyčelním kloubu. Při chůzi byl pacient 

dříve unavený, než předchozí jednotku, ušel jen 6 kroků. Kvůli dřívější slabosti během 

chůze se pacient cítí demotivovaný. Nepodařilo se zlepšit držení těla během chůze. 

 

3.8.3  Terapeutická jednotka 3 – 23. 1. 2019 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient je zklamaný a mírně demotivovaný z opětovných komplikací, rána 

předchozí den odpoledne opět začala krvácet na zadní straně při tréninku chůze. 

Objektivní: Pahýl je opět sterilně krytý v místě problematické části jizvy. Pacient vypadá 

sklesle, je na něm vidět špatná nálada.  

Cíl terapeutické jednotky:  

Zlepšení pohyblivosti stehenní fascie. Zlepšení čití pahýlu. Podpora resorpce otoku 

pahýlu. Relaxace m. rectus femoris vpravo. Protažení zkráceného m. iliopsoas bilaterálně, 

protažení zkrácených ischiokrurálních svalů vlevo. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze 

v pravém kyčelním kloubu. Korekce stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. 

Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny svalů kyčelního 

kloubu vpravo. Posílení m. triceps brachii bilaterálně. Zlepšení stereotypu chůze, zlepšení 

postury při chůzi. 
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Návrh terapie:  

Míčkování pahýlu. Techniky měkkých tkání v oblasti fascií a m. rectus femoris vpravo. 

PIR s protažením a pasivní protažení m. iliopsoas bilaterálně. PIR s 

následným protažením na flexory kolenního kloubu vlevo. Aktivní pohyby do extenze 

v pravém kyčelním kloubu. Aktivní a pasivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním 

kloubu. Posilování m. quadriceps femoris vlevo proti gravitaci. Posilování adduktorů 

kyčelního kloubu vpravo proti odporu. Cvičení s pomůckami na posílení m. triceps 

brachii bilaterálně. Trénink přechodů ze stoje do podřepu. Chůze v chodítku. 

Provedená terapie:  

Míčkování od periferní části pahýlu kraniálně s vyloučením oblasti stehů. Protažení 

stehenní fascie všemi směry. Tlaková masáž pahýlu zacílená na relaxaci m. rectus femoris 

vpravo. Dále využití jemného tlaku molitanového míčku na přední plochu stehna od 

distální části k proximální. 

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. U svalů pahýlu prolongovaný strečink do 

extenze v kyčelním kloubu vleže na břiše a v poloze na levém boku. PIR s protažením 

dle Jandy zacílená na flexory kolenního kloubu vlevo, výchozí pozice vleže na zádech. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Nejprve pasivní provedení pohybem do abdukce v kyčelním kloubu 5x pro uvědomění si 

pohybu. Poté samostatné aktivní pohyby pahýlu vleže na boku do abdukce v kyčelním 

kloubu, snaha o korekci tensorového mechanismu 10x.  

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Posilování m. triceps brachii s využitím therabandu v sedě – z maximální flexe 

v loketním kloubu do extenze v loketním kloubu se zapažením proti odporu therabandu, 

10x na každou stranu. 

Stoj v chodítku. Trénink přenášení váhy do podřepu na levé dolní končetině 3x. Snaha, 

aby zpět do stoje byl pohyb veden převážně dolní končetinou a ne odtlačením o horní 

končetiny.  
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Trénink chůze v chodítku s korekcí postury.  

Autoterapie: Polohování pahýlu v rámci prevence vzniku flekční kontraktury. 

Posilování m. triceps brachii bilaterálně s odporem therabandu. Opakování posilovacího 

cviku na m. quadriceps femoris z dnešní terapie. Bandážování pahýlu provádí personál 

ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Hypertonus v oblasti přední strany stehna vpravo stále přetrvává. Pacient je schopen 

mírně korigovat pohyb do abdukce v pravém kyčelním kloubu, ale i nadále se objevuje 

tensorový mechanismus. Trénink podřepů byl pro pacienta poměrně náročný, ale snažil 

se provést pohyb bez výrazné opory o horní končetiny. Opět se nepodařilo zvýšit počet 

kroků při chůzi, postura se také nedaří zkorigovat, pacientovi se nezdá stojná končetina 

dostatečně silná pro oporu a cítí se po pár krocích nejistý a slabý. 

 

3.8.4  Terapeutická jednotka 4 – 24. 1. 2019 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient má radost, že pahýl již znovu nekrvácel, těší se na terapii, rád by 

dostal k zapůjčení činky pro posílení svalů horních končetin. 

Objektivní: Pacient vypadá odpočatý a lépe naladěný, než předchozí terapii. Přetrvává 

hypertonus trapézových svalů a m. rectus femoris vpravo. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zlepšení pohyblivosti stehenní fascie. Zlepšení čití a zlepšení resorpce otoku pahýlu. 

Relaxace m. rectus femoris vpravo. Protažení zkráceného m. iliopsoas bilaterálně, 

protažení zkrácených flexorů kolenního kloubu vlevo. Relaxace m. trapezius bilaterálně, 

odstranění TrP v m. trapezius vpravo. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze v pravém 

kyčelním kloubu. Zlepšení stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. Aktivace 

hýžďových svalů. Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny 

kyčelního kloubu vpravo. Posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. Zvýšení míry 

soběstačnosti. Zlepšení stability ve stoji. Zlepšení stereotypu chůze. 
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Návrh terapie:  

Míčkování na oblast pahýlu. Techniky měkkých tkání v oblasti stehenní fascie. Měkké 

techniky na m. rectus femoris vpravo. PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. 

Protažení ischiokrurálních svalů vlevo. PIR na m. trapezius bilaterálně. Aktivní pohyby 

do extenze v pravém kyčelním kloubu. Aktivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním 

kloubu. Posilování hýžďových svalů. Posilování m. quadriceps femoris vlevo proti 

gravitaci. Posilování adduktorů kyčelního kloubu vpravo proti odporu. Cvičení 

s pomůckami na posílení m. biceps a m.  triceps brachii bilaterálně. Trénink přesunu 

z lůžka na vozík a zpět. Trénink přechodů ze stoje do podřepu. Chůze s oporou 

o chodítko. 

Provedená terapie:  

Míčkování všech stran pahýlu disto-proximálním směrem. Protažení stehenní fascie 

všemi směry. Tlaková masáž m. rectus femoris vpravo. Jemný tlak míčkem na průběh m. 

rectus femoris.  

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. U svalů pahýlu prolongovaný strečink 

do extenze v kyčelním kloubu vleže na břiše. PIR s následným protažením dle Jandy 

zaměřená na flexory kolenního kloubu vlevo, výchozí pozice vleže na zádech. Edukace 

pacienta, jak má sám končetinu protahovat s pomocí therabandu.  

PIR dle Lewita na m. trapezius bilaterálně, presura TrP v m. trapezius vpravo. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na boku s korekcí stereotypu, snaha o korekci 

převládajícího tensorového mechanismu 10x abdukce v kyčelním kloubu.  

„Bridging“ vleže na zádech. Zdvihání pánve s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. Důraz 

kladen na udržení aktivity hýžďových svalů směrem nahoru i dolů a plynulý pohyb pánve 

bez naklápění na jednu stranu. 10 opakování. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 
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Posilování se závažím 2kg vsedě zaměřené na flexory loketního kloubu a m. triceps 

brachii bilaterálně. Předloktí v supinaci, pronaci a ve středním postavení, 5 opakování, 

m. triceps brachii 10 opakování. 

Ve spolupráci s ergoterapeutkou proběhl nácvik přesunů z lůžka na vozík a zpět. 

Stoj v chodítku. Trénink podřepů na levé dolní končetině 3x.  

Chůze v chodítku. 

Autoterapie: Polohování pahýlu, protahování flexorů kolenního kloubu s pomocí 

therabandu. Posilování svalů horních končetin s činkami. Bandážování pahýlu provádí 

personál ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky:  

Zlepšení posunlivosti stehenní fascie. Došlo ke snížení hypertonu v m. rectus femoris 

vpravo. TrP v m. trapezius vpravo byl odstraněn, hypertonus se nepodařilo odstranit. 

Pacient byl schopen s mírnou korekcí při bridgingu udržet pánev stabilně v rovině, 

hýžďové svaly se také zapojovaly. Pacient po předchozí instruktáži sám několikrát zvládl 

přesun na vozík a zpět. Podřep je stále pro pacienta náročný, ale pohyb nahoru je veden 

hlavně dolní končetinou. Podařilo se zvýšit počet kroků, pacient ušel zhruba 20 kroků, 

než cítil potřebu se posadit. 

 

3.8.5  Terapeutická jednotka 5 – 25. 1. 2019 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na bolest v přední části pahýlu, která se zvětšuje při 

pokrčování pahýlu. Bolest hodnotí stupněm 6 na stupnici od 0 do 10 a bolest je přítomna 

i v klidu. Předchozí den byl na kontrole na chirurgii a dlouhou dobu seděl. 

Objektivní: Přední strana pravého stehna je v hypertonu, v horní části nad jizvou je cítit 

výrazná tuhost a místo je palpačně citlivé.  

Cíl terapeutické jednotky: 

Snížení bolestivosti pahýlu. Relaxace m. trapezius bilaterálně. Relaxace mm. pectorales 

bilaterálně. Protažení zkrácených ischiokrurálních svalů vlevo. Posílení m. quadriceps 

femoris vlevo. Aktivace hýžďových svalů bilaterálně. Korekce dechového stereotypu 

a nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému. Posílení svalů horních končetin. 
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Návrh terapie:  

Techniky měkkých tkání na pahýl, míčkování pahýlu. PIR na m. trapezius bilaterálně. 

PIR na mm. pectorales bilaterálně. PIR s protažením flexorů kolenního kloubu. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo proti gravitaci. Izometrie gluteálních svalů. 

Respirační fyzioterapie. Aktivace m. transversus abdominis. Technika PNF na horní 

končetiny. 

Provedená terapie:  

Vzhledem k bolestivosti pacienta nebyl zařazen trénink chůze, ani cvičení horních 

končetin vsedě, protože bolest pahýlu byla ještě více provokována flexí v kyčelním 

kloubu a aktivními pohyby pahýlu. Proto byla také terapie vedena vleže na zádech.  

Masáž v oblasti přední strany pahýlu od distální části k proximální. Jemné tahy 

molitanový míčkem tak, aby tlak nezhoršoval bolest. Uvolňování podkoží v oblasti nad 

jizvou. 

PIR dle Lewita na m. trapezius bilaterálně. PIR dle Lewita na prsní svaly bilaterálně. PIR 

s následným protažením dle Jandy na flexory kolenního kloubu vlevo.  

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Izometrické zapojení hýžďových svalů vleže na zádech. Stahování hýždí 10x. 

Nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech s pokrčenou LDK. Snaha o nádech 

do stran proti mírnému odporu dlaní rukou terapeuta. Rozšiřování žeber a břišní stěny 

laterálním směrem. Směřování dechu i do dorzální strany. 

Nácvik aktivace m. transversus abdominis vleže na zádech, LDK pokrčená a opřená celou 

ploskou o podložku. Snaha pacienta o oploštění břišní stěny a aktivaci m. transversus 

abdominis. Udržení kaudálního postavení žeber a aktivity HSS s nádechem a výdechem. 

PNF dle Kabata 1. flekční a 1. extenční diagonála na horní končetiny. Využití techniky 

opakované kontrakce. Zacíleno na m. triceps brachii a m. biceps brachii bilaterálně.  

Autoterapie: Pokud to nebude zvyšovat bolest, tak zkoušet polohování pahýlu. Vyhnout 

se sedu a nenamáhat pravou dolní končetinu pohyby do flexe v kyčelním kloubu. 

Opakování cviku zaměřeného na rozvíjení distálních žeber do stran. Bandážování pahýlu 

provádí personál ÚVN. 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Bolestivost pacienta se po intervenci snížila. Klidová bolest se zmírnila, bolest při 

aktivním pohybu přetrvává, s mírným zlepšením. Napětí v oblasti prsních svalů 

a m. trapezius se snížilo. Pacient byl schopen během jednotky mírně rozšiřovat spodní 

žebra do stran, do dorzální strany se dech nepodařilo směřovat. Pacient je schopen 

aktivovat m. transversus abdominis, ale není schopen udržet jeho aktivitu při dýchání. 

 

3.8.6  Terapeutická jednotka 6 – 28. 1. 2019 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí odpočatý a silnější, bolest přední strany stehna při pokrčování 

pahýlu hodnotí stupněm 1-2 na stupnici od 0 do 10. Klidové bolesti v této oblasti nemá. 

Má radost z možnosti využívání vozíku a ze snížení závislosti na pomoci personálu 

při použití toalety. 

Objektivní: Palpačně vyšetřen pahýl, kraniálně od jizvy se snížila tuhost měkkých tkání 

stehna oproti minulé jednotce, bolestivé místo již není tolik citlivé na dotek.  

Cíl terapeutické jednotky: 

Snížení bolestivosti a resorpce otoku pahýlu. Protažení zkráceného m. iliopsoas 

bilaterálně, protažení zkrácených flexorů kolenního kloubu vlevo. Protažení zkrácených 

prsních svalů bilaterálně. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Zlepšení stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posílení hýžďových svalů. 

Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny kyčelního kloubu 

vpravo. Posílení hýžďových svalů. Posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. 

Korekce dechového stereotypu a nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému. 

Zvýšení aferentace z plosky LDK. Zlepšení stereotypu chůze. 

Návrh terapie:  

Míčkování oblasti pahýlu. PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. PIR s protažením 

na ischiokrurální svaly vlevo. Aktivní pohyby do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posilování hýžďových svalů. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo. Posilování adduktorů kyčelního kloubu vpravo. 

Cvičení s pomůckami na posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. Respirační 
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fyzioterapie. Aktivace m. transversus abdominis. Senzomotorická stimulace levé plosky. 

Chůze s oporou o chodítko. 

Provedená terapie:  

Míčkování pahýlu disto-proximálním směrem. 

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. Prolongovaný strečink pahýlu do extenze 

v kyčelním kloubu vleže na břiše. PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního 

kloubu vlevo. PIR s protažením dle Jandy na prsní svaly v pozici ve vzpažení a dále v 90° 

abdukci v ramenním kloubu.  

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyb pahýlu vleže na boku 10x s korekcí tensorového mechanismu. 

Mostování vleže na zádech. Zdvihání pánve s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. Důraz 

kladen na udržení aktivity hýžďových svalů směrem nahoru i dolů a plynulý pohyb pánve 

bez poklesu pánve na jednu stranu. 10 opakování. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Posilování se závažím 2kg vsedě zaměřené na flexory loketního kloubu a m. triceps 

brachii bilaterálně. Předloktí v supinaci, pronaci a ve středním postavení, 5 opakování, 

m. triceps brachii 10 opakování. 

Trénink lokalizovaného dýchání vleže na zádech s pokrčenou LDK. Snaha směřovat 

nádech do stran proti mírnému odporu dlaní rukou terapeuta. Rozšiřování žeber a břišní 

stěny do stran. Směřování dechu i do dorzální strany. 

Nácvik aktivace m. transversus abdominis vleže na zádech, LDK pokrčená a opřená celou 

ploskou o podložku. Snaha pacienta o oploštění břišní stěny a aktivaci m. transversus 

abdominis. Udržení kaudálního postavení žeber a aktivity HSS s nádechem a výdechem. 

Stimulace levé plosky masážním ježkem a následný nácvik malé nohy s aktivací 

tříbodové opory vsedě. 

Chůze v chodítku s korekcí postavení trupu. 
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Autoterapie: Polohování pahýlu. Opakování posilovacího cviku na m. quadriceps 

femoris. Bandážování pahýlu provádí personál ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti nad jizvou. Pacient je schopen lépe směřovat 

dech laterálním směrem. Zvýšila se překonaná vzdálenost při chůzi, pacient ušel 20 

kroků. Pacient je při chůzi klidnější, neunaví se tak rychle. Postavení těla se zlepšilo, 

stojná noha se mu zdá silnější a ve stoji již nemá tolik pokrčené koleno. Flekční držení 

trupu ale přetrvává. 

 

3.8.7  Terapeutická jednotka 7 – 29. 1. 2019 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, nyní je již bez bolesti při pokrčování pahýlu. 

Objektivní: Palpačně vyšetřen pahýl, kraniálně od jizvy přetrvává mírná tuhost měkkých 

tkání. 

Cíl terapeutické jednotky:  

Zlepšení čití a resorpce otoku pahýlu. Protažení zkráceného m. iliopsoas bilaterálně, 

protažení zkrácených flexorů kolenního kloubu vlevo. Protažení zkrácených prsních 

svalů bilaterálně. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Zlepšení stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posílení hýžďových svalů. 

Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny kyčelního kloubu 

vpravo. Posílení hýžďových svalů. Posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. 

Korekce dechového stereotypu a nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému. 

Zvýšení aferentace z plosky LDK. Zlepšení stereotypu chůze. 

Návrh terapie:  

Míčkování oblasti pahýlu. PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. PIR s protažením 

na ischiokrurální svaly vlevo. Aktivní pohyby do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posilování hýžďových svalů. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo. Posilování adduktorů kyčelního kloubu vpravo. 

Cvičení s pomůckami na posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. Respirační 
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fyzioterapie. Aktivace m. transversus abdominis. Senzomotorická stimulace levé plosky. 

Chůze s oporou o chodítko. 

Provedená terapie:  

Míčkování pahýlu disto-proximálním směrem. 

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. Prolongovaný strečink pahýlu do extenze 

v kyčelním kloubu vleže na břiše. PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního 

kloubu vlevo. PIR s protažením dle Jandy na prsní svaly v pozici ve vzpažení a dále v 90° 

abdukci v ramenním kloubu. Edukace pacienta k samostatnému protahování prsních 

svalů. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyb pahýlu vleže na boku 10x s korekcí tensorového mechanismu. 

Mostování vleže na zádech. Zdvihání pánve s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. Důraz 

kladen na udržení aktivity hýžďových svalů směrem nahoru i dolů a plynulý pohyb pánve 

bez poklesu pánve na jednu stranu. 10 opakování. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Posilování se závažím 2kg vsedě zaměřené na flexory loketního kloubu a m. triceps 

brachii bilaterálně. Předloktí v supinaci, pronaci a ve středním postavení, 5 opakování, 

m. triceps brachii 10 opakování. 

Trénink lokalizovaného dýchání vleže na zádech s pokrčenou LDK. Snaha směřovat 

nádech do stran proti mírnému odporu dlaní rukou terapeuta. Rozšiřování žeber a břišní 

stěny do stran. Směřování dechu i do dorzální strany. 

Nácvik aktivace m. transversus abdominis vleže na zádech, LDK pokrčená a opřená celou 

ploskou o podložku. Snaha pacienta o oploštění břišní stěny a aktivaci m. transversus 

abdominis. Udržení kaudálního postavení žeber a aktivity HSS s nádechem a výdechem. 

Stimulace levé plosky masážním ježkem a následný nácvik malé nohy s aktivací 

tříbodové opory vsedě. 

Chůze v chodítku s korekcí postavení trupu. 
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Autoterapie: Polohování pahýlu. Protahování prsních svalů ve vzpažení a v upažení 

s flektovaným loktem. Bandážování pahýlu provádí personál ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky: Došlo ke zmírnění tuhosti měkkých tkání na přední straně 

P stehna. Pacient ušel stejnou vzdálenost jako předchozí den. Stále přetrvává flekční 

držení trupu při chůzi, ale je vidět mírné zlepšení. 

 

3.8.8  Terapeutická jednotka 8 – 30. 1. 2019 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, ráno pociťoval fantomovy pocity v podobě brnění 

končetiny. Těší se na terapii. 

Objektivní: Pahýl beze změn oproti minulé jednotce. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zlepšení čití a resorpce otoku pahýlu. Protažení zkráceného m. iliopsoas bilaterálně, 

protažení zkrácených flexorů kolenního kloubu vlevo. Protažení zkrácených prsních 

svalů bilaterálně. Zvýšení rozsahu pohybu do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Zlepšení stereotypu abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posílení hýžďových svalů. 

Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení adduktorové skupiny kyčelního kloubu 

vpravo. Posílení hýžďových svalů. Posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. 

Korekce dechového stereotypu a nácvik aktivace hlubokého stabilizačního systému. 

Zvýšení aferentace z plosky LDK. Zlepšení stability ve stoji. Zlepšení stereotypu chůze. 

Návrh terapie:  

Míčkování oblasti pahýlu. PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. PIR s protažením 

na ischiokrurální svaly vlevo. Aktivní pohyby do extenze v pravém kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním kloubu. Posilování hýžďových svalů. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo. Posilování adduktorů kyčelního kloubu vpravo. 

Cvičení s pomůckami na posílení m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. Respirační 

fyzioterapie. Aktivace m. transversus abdominis. Senzomotorická stimulace levé plosky. 

Přenášení váhy na špičku a patu ve stoji. Chůze s oporou o chodítko. 

Provedená terapie:  

Míčkování pahýlu disto-proximálním směrem. 
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PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. Prolongovaný strečink pahýlu do extenze 

v kyčelním kloubu vleže na břiše. PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního 

kloubu vlevo. PIR s protažením dle Jandy na prsní svaly v pozici ve vzpažení a dále v 90° 

abdukci v ramenním kloubu. Edukace pacienta k samostatnému protahování prsních 

svalů. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyb pahýlu vleže na boku 10x s korekcí tensorového mechanismu. 

Mostování vleže na zádech. Zdvihání pánve s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. Důraz 

kladen na udržení aktivity hýžďových svalů směrem nahoru i dolů a plynulý pohyb pánve 

bez poklesu pánve na jednu stranu. 10 opakování. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Posilování se závažím 2kg vsedě zaměřené na flexory loketního kloubu a m. triceps 

brachii bilaterálně. Předloktí v supinaci, pronaci a ve středním postavení, 5 opakování, 

m. triceps brachii 10 opakování. 

Trénink lokalizovaného dýchání vleže na zádech s pokrčenou LDK. Snaha směřovat 

nádech do stran proti mírnému odporu dlaní rukou terapeuta. Rozšiřování žeber a břišní 

stěny do stran. Směřování dechu i do dorzální strany. 

Nácvik aktivace m. transversus abdominis vleže na zádech, LDK pokrčená a opřená celou 

ploskou o podložku. Snaha pacienta o oploštění břišní stěny a aktivaci m. transversus 

abdominis. Udržení kaudálního postavení žeber a aktivity HSS s nádechem a výdechem. 

Stimulace levé plosky masážním ježkem a následný nácvik malé nohy s aktivací 

tříbodové opory vsedě. 

Přenášení váhy na špičku a na patu ve stoji s oporou o chodítko. 

Chůze v chodítku s korekcí postavení trupu.  

Autoterapie: Polohování pahýlu. Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem. 

Protahování prsních svalů ve vzpažení a v upažení s flektovaným loktem. Bandážování 

pahýlu provádí personál ÚVN. 
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Závěr terapeutické jednotky: Přenášení váhy na špičku bylo pro pacienta jednodušší, 

než přenášení váhy na patu. Přesto ale nebyl stoj stabilní, pacient si výrazně dopomáhal 

oporou o chodítko při přenášení váhy oběma směry. Pacient ušel větší vzdálenost, nebyl 

tak brzy unavený z chůze. 

 

3.8.9  Terapeutická jednotka 9 – 31. 1. 2019 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, má radost, protože mu včera vyndali první dva stehy 

na přední straně stehna a vše proběhlo bez komplikací. 

Objektivní: Na přední straně pahýlu jizva po extrakci dvou počátečních stehů, jizva je bez 

sekrece, nekrvácí.  

Cíl terapeutické jednotky: 

Zlepšení prokrvení jizvy v oblasti bez stehů. Zlepšení čití a resorpce otoku pahýlu. 

Protažení zkráceného m. iliopsoas bilaterálně, protažení zkrácených flexorů kolenního 

kloubu vlevo. Protažení zkrácených prsních svalů bilaterálně. Zvýšení rozsahu pohybu 

do extenze v pravém kyčelním kloubu. Zlepšení stereotypu abdukce v pravém kyčelním 

kloubu. Posílení hýžďových svalů. Posílení m. quadriceps femoris vlevo. Posílení 

adduktorové skupiny kyčelního kloubu vpravo. Posílení hýžďových svalů. Posílení 

m. biceps a m. triceps brachii bilaterálně. Korekce dechového stereotypu a nácvik 

aktivace hlubokého stabilizačního systému. Zvýšení aferentace z plosky LDK. Zlepšení 

stability ve stoji. Zlepšení stereotypu chůze. 

Návrh terapie:  

Měkké techniky na jizvu v oblasti bez stehů. Míčkování pahýlu. PIR s protažením na m. 

iliopsoas bilaterálně. PIR s protažením na ischiokrurální svaly vlevo. Aktivní pohyby do 

extenze v pravém kyčelním kloubu. Aktivní pohyby do abdukce v pravém kyčelním 

kloubu. Posilování hýžďových svalů. Posilování m. quadriceps femoris vlevo. Posilování 

adduktorů kyčelního kloubu vpravo. Cvičení s pomůckami na posílení m. biceps 

a m. triceps brachii bilaterálně. Respirační fyzioterapie. Aktivace m. transversus 

abdominis. Senzomotorická stimulace levé plosky. Přenášení váhy na špičku a patu 

ve stoji. Chůze s oporou o chodítko. 
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Provedená terapie:  

Tlaková masáž jizvy v oblasti bez stehů. Míčkování pahýlu disto-proximálním směrem. 

PIR s protažením na m. iliopsoas bilaterálně. Prolongovaný strečink pahýlu do extenze 

v kyčelním kloubu vleže na břiše. PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního 

kloubu vlevo. PIR s protažením dle Jandy na prsní svaly v pozici ve vzpažení a dále v 90° 

abdukci v ramenním kloubu. Edukace pacienta k samostatnému protahování prsních 

svalů. 

Aktivní pohyby pahýlu vleže na břiše 15x – extenze v kyčelním kloubu. 

Aktivní pohyb pahýlu vleže na boku 10x s korekcí tensorového mechanismu. 

Mostování vleže na zádech. Zdvihání pánve s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. Důraz 

kladen na udržení aktivity hýžďových svalů směrem nahoru i dolů a plynulý pohyb pánve 

bez poklesu pánve na jednu stranu. 10 opakování. 

Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem pod kolenem – extenze v kolenním 

kloubu 20x. 

Posilování adduktorů kyčelního kloubu pahýlu s odporem overballu – stlačování 

overballu 15x mezi stehny. 

Posilování se závažím 2kg vsedě zaměřené na flexory loketního kloubu a m. triceps 

brachii bilaterálně. Předloktí v supinaci, pronaci a ve středním postavení, 5 opakování, 

m. triceps brachii 10 opakování. 

Trénink lokalizovaného dýchání vleže na zádech s pokrčenou LDK. Snaha směřovat 

nádech do stran proti mírnému odporu dlaní rukou terapeuta. Rozšiřování žeber a břišní 

stěny do stran. Směřování dechu i do dorzální strany. 

Nácvik aktivace m. transversus abdominis vleže na zádech, LDK pokrčená a opřená celou 

ploskou o podložku. Snaha pacienta o oploštění břišní stěny a aktivaci m. transversus 

abdominis. Udržení kaudálního postavení žeber a aktivity HSS s nádechem a výdechem. 

Stimulace levé plosky masážním ježkem a následný nácvik malé nohy s aktivací 

tříbodové opory vsedě. 

Přenášení váhy na špičku a na patu ve stoji s oporou o chodítko. 

Chůze v chodítku s korekcí postavení trupu. 
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Autoterapie: Polohování pahýlu. Posilování m. quadriceps femoris vlevo s overballem. 

Protahování prsních svalů ve vzpažení a v upažení s flektovaným loktem. Bandážování 

pahýlu provádí personál ÚVN. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Jizva se prokrvila, došlo k jejímu zčervenání v zasahované oblasti. Tlak na jizvu pacient 

nepociťoval jako bolestivý. Přenášení váhy na špičku a patu je stále pro pacienta náročné 

na stabilitu. Pacient pociťuje, že pro stojnou nohu již chůze není tak náročná, jako 

v počátcích. 

 

3.9  Výstupní kineziologický rozbor 1. 2. 2019 

 

3.9.1  Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, nemá bolesti pahýlu. Je spokojený, že mu předchozí 

den vyndali zbytek stehů. Ve srovnání s první terapií má pocit větší energie a síly a víc si 

věří při chůzi. 

Objektivní: Pahýl bez stehů, jizva nekrvácí, nejeví známky rozestupu rány. Tep 

72/minutu, bez dušnosti, DF 14/minutu. Jako kompenzační pomůcku při stoji a chůzi 

využívá čtyřbodové chodítko. Při chůzi používá na zdravé dolní končetině obuv vhodnou 

pro diabetiky. 

 

3.9.2  Vyšetření aspekcí  

Vyšetření proběhlo vleže na zádech a vleže na břiše. 

DKK:  

Na pahýlu PDK je přítomna jizva bez stehů, probíhající z dorzální strany stehna 

na ventrální část. Tvar pahýlu je cylindrický. V horní části je náznak otoku amputované 

DK. 

Jizva:  

Jizva na operovaném stehně je 18 cm dlouhá, po extrakci stehů. Jizva je nezhojená. 

Na dorzální straně je jizva vtažená směrem dovnitř.  
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Dýchání:  

Vleže na zádech je převažuje horní hrudní typ dýchání.  

3.9.3  Vyšetření měkkých tkání dle Lewita 

Kůže: 

Průběh jizvy je začervenalý. Jizva bez teplotních změn oproti jiným částem pahýlu. Kůže 

pahýlu je protažitelná, v oblasti jizvy je přisedlá. 

Dermografická zkouška - v oblasti zad je viditelný dermografismus, nejvýraznější v okolí 

pravé lopatky. 

Podkoží: 

Podkoží jizvy je tuhé, nejvíce ve střední části. Vyšetření Kiblerovou řasou – v oblasti 

beder bilaterálně lze řasa obtížně nabrat. 

Fascie: 

Stehenní fascie PDK bez známek patologické bariéry. Fascie zad hůře protažitelná 

v bederní oblasti kaudálním směrem bilaterálně.   

Svaly: 

Přetrvává hypertonus m. rectus femoris vpravo. Hypertonus m. trapezius bilaterálně. 

Periostové body: 

Caput fibulae LDK bez patologického nálezu. Pes anserinus LDK bez patologického 

nálezu. Processus mastoideus bilaterálně bez patologického nálezu. 

 

3.9.4  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Drobné klouby nohy bez omezení kloubní vůle. 

Patela LDK je volně pohyblivá všemi směry. Hlavička fibuly LDK je pohyblivá 

ventrodorzálním směrem.  

 

3.9.5  Antropometrie 

Byly vyšetřeny délkové i obvodové míry horních a dolních končetin. Vzhledem 

k amputaci ve stehně u pravé dolní končetiny bylo měření modifikováno a nejsou proto 

uvedeny všechny standardní délkové a obvodové míry. Měření délky pahýlu bylo 
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provedeno od SIAS k mediálnímu konci pahýlu, od trochanter major po laterální konec 

pahýlu a od pupku k mediálnímu konci pahýlu. Obvodové míry pahýlu byly měřeny 

v nejužší části pahýlu distálně a dále v nejširším místě pahýlu 15 cm od SIAS. 

 

Tab. č.: 10 – Antropometrické údaje – délky horních končetin ze dne 1. 2. 

HORNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm)  

Horní končetina 88,5 88,5 

Paže a předloktí  67,5 67,5 

Paže  40 40 

Předloktí 27,5 27,5 

Ruka 21 21 

 

Tab. č.: 11 – Antropometrické údaje – obvody horních končetin ze dne 1. 2. 

HORNÍ KONČETINA  L (cm) P (cm) 

Paže (relaxovaná)  32,5 34 

Paže (kontrahovaná) 33,5 34,5 

Loketní kloub (30° flexe) 28 28 

Předloktí 27 27 

Zápěstí 18,5 18,5 

Přes hlavičky metakarpů 24 24 
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Tab. č.: 12 – Antropometrické údaje – délky dolních končetin ze dne 1. 2. 

DOLNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm) 

Anatomická 92 Trochanter major – laterální 

konec pahýlu 

39 

Funkční 97,5 SIAS – mediální konec pahýlu 43 

Umbilikální 103,5 Umbilikus – mediální konec 

pahýlu 

54 

Stehno 47  x 

Bérec 45  x 

Noha 25,5  x 

Legenda: x – nelze změřit, neměřeno 

 

Tab. č.: 13 – Antropometrické údaje – obvody dolních končetin ze dne 1. 2. 

DOLNÍ KONČETINA  L (cm)  P (cm) 

Stehno 15 cm nad patellou 45 Nejširší část pahýlu 

proximálně 

47,5 

Stehno 10 cm nad patellou 42,5 Distální část pahýlu 40,5 

Kolenní kloub 41,5  x 

Tuberositas tibiae 36,5  x 

Lýtko 35  x 

Kotníky 28  x 

Nárt a pata 34  x 

Hlavičky metatarzů 25  x 

Legenda: x – nelze změřit, neměřeno 
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3.9.6  Goniometrie dle Jandy 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti bylo provedeno pomocí dvouramenného 

plastového goniometru.  

Záznam měření byl proveden dle metody SFTR. 

Flexe v kyčelním kloubu LDK byla provedena s flektovaným kolenem. 

Z důvodu amputace nebylo možné změřit některé rozsahy pohybu v kloubech PDK. 

 

Tab. č.: 14 – Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech HKK ze dne 1. 2. 

Kloub Rovina LHK A LHK P Rovina PHK A PHK P 

Ramenní S 15 - 0 - 160 20 - 0 - 170 S 15 - 0 - 160 20 - 0 - 165 

 F 110 - 0 - 0 150 - 0 - 0 F 110 - 0 - 0 150 - 0 - 0 

 T 10 - 0 -120 20 - 0 -125 T 10 - 0 -120 15 - 0 - 125 

Loketní S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 145 S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 145 

Zápěstní S 65 - 0 - 75 70 - 0 - 90  S 60 - 0 - 75 70 - 0 - 90 

Legenda: S – sagitální, F – frontální, T – transverzální, A – aktivní pohyb, P – pasivní pohyb 

 

Tab. č.: 15 – Kloubní pohyblivost ve vybraných segmentech DKK ze dne 1. 2. 

Kloub Rovina LDK A LDK P Rovina PDK A PDK P 

Kyčelní S 10 - 0 - 110 15 - 0 - 120 S 5 - 0 - 100 10 - 0 - 110 

 F 35 - 0 - 20 40 - 0 - 25 F 35 - 0 - 15 40 - 0 - 20 

 R 40 - 0 - 25 45 - 0 - 35 R x x 

Kolenní S 0 - 0 - 110 0 - 0 - 120 S x x 

Hlezenní S 30 - 0 - 20 35 - 0 - 25 S x x 

Legenda: S – sagitální, F – frontální, R – rotační, A – aktivní pohyb, P – pasivní pohyb, x – neměřeno 
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3.9.7  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Z důvodu amputované dolní končetiny nebylo možno objektivně vyšetřit některé 

svaly nebo svalové skupiny pravé strany.  

 

Tab. č.: 16 – Vyšetření zkrácených svalů ze dne 1. 2. 

Vyšetřovaný sval Levá Pravá 

M. soleus 0 x 

M. gastrocnemius 0 x 

Ischiokrurální svaly 1 x 

M. iliopsoas 0 0 

M. rectus femoris 0 x 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 1 x 

M. pectoralis major 

č. sternální střední a horní 

1 1 

M. pectoralis major  

č. sternální dolní 

1 1 

M. pectoralis major č. klavikulární 1 1 

M. trapezius horní část 1 1 

M. levator scapulae 1 1 

Legenda: 0 – nejde o zkrácení, 1 – mírné zkrácení, 2 – výrazné zkrácení, x – neměřeno 
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3.9.8  Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno jak na dolních, tak i na horních 

končetinách. Protože pacient k chůzi potřebuje oporu o chodítko, je pro něj důležitá 

i svalová síla horních končetin, ne jen stojné dolní končetiny.  

 

Tab. č.: 17 – Vyšetření síly svalů ze dne 1. 2. 

Vyšetřovaný segment Pohyb Levá Pravá 

Ramenní kloub flexe 4 4 

extenze 3+ 3+ 

abdukce 4 4 

Loketní kloub extenze 4 4 

flexe s pronací 3 3 

flexe ve středním 

postavení 

4- 4- 

flexe v supinaci 5- 5- 

Předloktí pronace 4 4 

supinace 4 4 

Zápěstí dorzální flexe 4 4 

palmární flexe 4 4 

Kyčelní kloub flexe 5 5 

extenze 4- 4- 

abdukce 4 3+ 

addukce 4+ 4 

Kolenní kloub flexe 5 x 

extenze 4 x 

Hlezenní kloub dorzální flexe 5 x 

plantární flexe 5 x 

Legenda: 3 – slabý (50 % síly normálního svalu), 4 – dobrý (75 % síly normálního svalu), 5 – normální 

(100 % síly normálního svalu), znaménka + a - hodnotí o 5 – 10 % síly více nebo méně, x – neměřeno 



 

 67  

  

3.9.9  Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu 

LDK: Pacient provede abdukci s převahou tensorového mechanismu. 

PDK: Pacient je schopen občas korigovat tensorový mechanismus, ale tensorový 

mechanismus stále přetrvává. 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

LDK: Při extenzi se jako první zapojují ischiokrurální svaly homolaterálně. Dále 

m. gluteus maximus homolaterálně. Dochází k prohloubení bederní lordózy. Následuje 

aktivita bederních vzpřimovačů páteře homolaterální strany. Dále aktivita bederních 

vzpřimovačů páteře kontralaterálně. Následuje aktivita homolaterálních hrudních 

vzpřimovačů páteře a následně kontralaterálních. Svaly pletence ramenního jsou 

inaktivní. 

PDK: Při extenzi se první zapojují homolaterální ischiokrurální svaly. Dále nastává 

aktivita m. gluteus maximus homolaterálně. Poté dochází k aktivitě bederních 

vzpřimovačů páteře kontralaterálně, následují homolaterální. Jako další se zapojují 

kontralaterální bederní vzpřimovače trupu a dále homolaterální. Svaly pletence 

ramenního jsou inaktivní. 

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu 

Při abdukci se bilaterálně výrazně zapojuje m. trapezius homolaterální strany. Dochází 

k elevaci ramen. Je zachována stabilizační funkce trupových svalů a nedochází k úklonu 

trupu.  

 

3.9.10  Neurologické vyšetření  

Pacient je orientován osobou, místem i časem, při vyšetření spolupracuje a je 

schopen vykonat zadaný pokyn. Řeč je bez patologických nálezů – pacient rozumí 

pokynům a bez problému odpoví na otázku.  

Povrchové čití 

Vyšetření povrchového čití taktilního proběhlo ve všech dermatomech pahýlu. V distální 

části dermatomu L4 pacient cítí dotek méně intenzivně. Citlivost na levé noze je 
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zachována. Pacient ale popisuje pocit, jako kdyby měl nohu v něčem staženou, citlivost 

je tedy snížena v celé oblasti nohy. 

Hluboké čití 

Pohybocit LDK (úhlová rychlost 30°/s). Bez zrakové kontroly rozezná pohyb 

na distálním článku II. a III. prstu dorzálně i ventrálně.  

Šlachookosticové reflexy 

Reflex patellární LDK – normoreflexie. 

Reflex Achillovy šlachy LDK – normoreflexie. 

Reflex medioplantární LDK – normoreflexie.  

Pacient občas zažívá fantomové pocity v oblasti pravé dolní končetiny – popisuje je jako 

brnění prstů a chodidla, někdy jsou pocity intenzivnější, není to ale nesnesitelný bolestivý 

vjem. Fantomové bolesti nepociťuje.  

 

3.9.11  Vyšetření posturální stability dle Koláře 

Brániční test 

Při vyšetření je pacient schopen mírně zaktivovat dolní část hrudníku a rozšířit žebra 

laterálním směrem. Břišní stěna se s nádechem vyklenuje dopředu. 

 

3.9.12  Vyšetření stoje 

Pacient je zatím schopen stoje jen s pomocí čtyřbodového chodítka s oporou o obě 

horní končetiny a LDK. Do stoje se přesune bez dopomoci ze sedu. Stoj je bez výrazných 

titubací, pacient vydrží stát na místě bez pocitu ztráty rovnováhy. Vyšetření stoje bylo 

provedeno bez obuvi a ponožek. 

Vyšetření stoje na dvou vahách nelze provést. Taktéž vyšetření stoje na jedné dolní 

končetině nelze provést z důvodu nutné opory o HKK. Nelze provést ani Rombergovo 

vyšetření stoje a Trendelenburg-Duchennovu zkoušku. 
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Zezadu 

Zatížení levé paty je více na mediální straně. Mírně valgozní postavení levého kotníku. 

Levá subgluteální rýha výš, tonus levé hýždě větší. Oproti tomu ochablá pravá strana. 

Křivka páteře v ose, bez vybočení ve frontální rovině. Výraznější reliéf m. trapezius 

střední část vpravo. Dolní úhel levé lopatky níž. Postavení hlavy je v ose. 

Zepředu  

Je přítomen hallux valgus LDK, výrazná flexe distálních článků prstců, viditelná hra šlach 

v oblasti levé nohy. Patela míří ventrálně. Koleno je v ose. Pravá klíční kost výš, pravé 

rameno výš. Hlava je v ose.  

Z boku 

Je patrný pokles podélné klenby. Kolenní kloub stojné končetiny je v extenzi. Postavení 

pánve je v anteverzi. Prominence břišní stěny. Je vidět flekční držení trupu, těžiště je 

přeneseno více dopředu, pacient se mírně předklání. Hrudní kyfóza s vrcholem v Th7. 

Protrakce ramen bilaterálně. Předsunuté držení hlavy. 

 

3.9.13  Palpační vyšetření pánve 

Vyšetření bylo provedeno ve stoji s oporou o čtyřbodové chodítko. 

Cristae iliacae jsou v symetrickém postavení. SIAS jsou bilaterálně níž, než SIPS, pánev 

je v anteverzi. SIAS symetrické. SIPS symetrické. 

 

3.9.14  Vyšetření chůze 

K chůzi pacient využívá čtyřbodové chodítko. Při chůzi přetrvává flekční držení 

trupu. Pacient se opírá o horní končetiny, lokty jsou při chůzi propnuté. Došlap je na celou 

plosku, není patrný odval chodidla. Pahýl je při chůzi v mírně flekčním postavení, již 

nevyvažuje do abdukce v kyčelním kloubu. 

Pacient ujde přibližně 30 kroků a poté se potřebuje posadit. Při chůzi cítí větší 

jistotu stojné končetiny, nebojí se o ni opřít a má pocit větší stability a síly. Chůzi 

po  schodech pacient nezvládá. 
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3.9.15  Funkční vyšetření - Barthel test všedních denních činností 

Tab. č.: 18 – Barthel test ze dne 1. 2. 

 Činnost Provedení Bodové skóre 

1. Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10/5/0 

2. Oblékání Samostatně bez pomoci 10/5/0 

3. Koupání Samostatně nebo s pomocí 5/0 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5/0 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10/5/0 

6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10/5/0 

7. Použití WC Samostatně bez pomoci 10/5/0 

8. Přesun lůžko-vozík Samostatně bez pomoci 15/10/5/0 

9. Chůze po rovině Na vozíku 50 metrů 15/10/5/0 

10. Chůze po schodech Neprovede 10/5/0 

   Celkem 80 

 

Pacient se zvládá najíst i napít bez pomoci personálu. 

Obléknout se také zvládne bez dopomoci. 

Při hygieně již nepotřebuje pomoc s přesunem do koupelny. 

Je plně kontinentní, na WC se již zvládne pomocí vozíku dopravit sám. 

Přesun z lůžka na vozík zvládne bez dopomoci. 

Ve čtyřbodovém chodítku ujde méně než 50m, ale je schopen samostatné jízdy na vozíku, 

na kterém nemá problém překonat vzdálenost 50m. 

Chůzi po schodech nezvládne. 
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Vyhodnocení stupně závislosti v základních denních aktivitách:  

0-40 bodů vysoce závislý  

45-60 bodů - závislost středního stupně  

65-95 bodů - lehká závislost  

100 bodů – nezávislý 

 

3.10  Závěr výstupního vyšetření 

Zacelení pooperační rány umožnilo extrakci stehů. Ta proběhla bez komplikací. 

V dorzální části jizvy je patrné mírné vtažení jizvy směrem dovnitř. Jizva prozatím není 

posunlivá do všech stran, podkoží je tuhé, zvlášť ve střední části. Jizva ale nejeví známky 

zánětu nebo infekce. 

V průběhu terapií se zlepšila protažitelnost stehenní fascie do všech směrů. 

Protažitelnost zádové fascie se opět zhoršila. Hypertonus m. rectus femoris v oblasti 

pahýlu stále přetrvává.  

Zvětšila se obvodová míra horní končetiny v oblasti obou paží. Došlo k ústupu 

otoku pahýlu o 1,5 cm. Na levé DK se zvětšil obvod stehna pravděpodobně v důsledku 

nárůstu svalové hmoty. 

Došlo ke zvětšení rozsahu aktivního i pasivního pohybu do flexe v ramenním 

kloubu bilaterálně. Podařilo se zvětšit rozsah pohybu v oblasti kyčelního kloubu pahýlu 

směrem do extenze, abdukce i addukce. 

Došlo ke zlepšení u zkrácených ischiokrurálních svalů vlevo, dále došlo 

k protažení m. iliopsoas bilaterálně, m. pectoralis dolní sternální část bilaterálně a m. 

trapezius bilaterálně.  

Zlepšila se svalová síla při flexi a abdukci v ramenním kloubu. Dále při flexi 

v loketním kloubu v supinované pozici. Došlo ke zvýšení svalové síly svalů pahýlu při 

pohybech do extenze, abdukce a addukce v kyčelním kloubu. Stupeň svalové síly se 

zlepšil také v pohybu do extenze levého kolenního kloubu. 

Hybný stereotyp při abdukci pahýlu v kyčelním kloubu s převahou tensorového 

mechanismu přetrvává, ale pacient je schopen ho lépe korigovat. 
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Neurologické vyšetření neprokázalo významné patologie. Porušení taktilního čití 

v oblasti pahýlu dále přetrvává. 

Pacient je schopen korigovat dechový stereotyp vleže na zádech, při bráničním 

testu vykazuje mírný pokrok v zapojení pohyblivosti žeber laterálním směrem. 

Ve stoji došlo ke zlepšení postavení kolenního kloubu, pravděpodobně v důsledku 

zvýšení svalové síly stojné končetiny. Pacient se lépe opírá o chodítko, ale stále přetrvává 

flekční držení trupu. Zvýšila se též vzdálenost, kterou pacient ujde. Sám pacient má 

z chůze lepší pocit a má pocit větší jistoty. 

Soběstačnost pacienta je dle testu Barthelové v oblasti lehké závislosti, ale došlo 

k významné změně z 65 na 80 bodů. Zlepšení soběstačnosti v rámci přesunů po oddělení 

přispělo k větší psychické pohodě a sebedůvěře pacienta. 

 

3.11  Zhodnocení efektu terapie 

Cílem krátkodobého terapeutického plánu bylo dosáhnout zlepšení soběstačnosti 

pacienta, redukce otoku, zlepšení hojení jizvy, odstranění reflexních změn v oblasti beder 

a pahýlu, zabránit vzniku kontraktur pahýlu, obnovit kloubní vůli drobných kloubů nohy 

a SI skloubení bilaterálně. Dále jsem se snažila ovlivnit napětí hypertonických svalů, 

protáhnout zkrácené svaly, zvýšit rozsah pohybu v kyčelním kloubu pahýlu do extenze. 

Terapie byla také cílená na zvýšení svalové síly horních i dolních končetin. Věnovala 

jsem se též korekci dechového stereotypu a zlepšení stabilizačních schopností v oblasti 

trupu. Snažila jsem se ovlivnit posturu pacienta ve stoji pomocí zlepšení aferentace 

z oblasti plosky. V neposlední řadě bylo mým cílem ovlivnit chůzi pacienta ve smyslu 

korekce jejího stereotypu a navýšení vzdálenosti, kterou bude schopen při chůzi překonat. 

Kvůli přítomnosti stehů v ráně téměř do konce našich terapií nemohla probíhat 

péče o jizvu. Není tudíž zatím posunlivá do všech směrů a měkké tkáně nejsou uvolněny. 

Jizvu hodnotím dle výstupního vyšetření kladně s ohledem na krátkou dobu od zákroku 

a s přihlédnutím k diagnóze pacienta. 

Během terapií se podařilo zredukovat otok pahýlu o 1,5 cm. Při pokračování 

v bandážování a následné péči fyzioterapeutů v této oblasti předpokládám další 

zlepšování. 
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Důsledným polohováním a posilováním svalů pahýlu se nám podařilo docílit příznivého 

postavení pravé dolní končetiny vzhledem k případné budoucí protéze. 

Podařilo se též obnovit kloubní vůli na periferii stojné dolní končetiny a dále v SI 

skloubení bilaterálně. 

Nepodařilo se docílit relaxace m. rectus femoris PDK, pravděpodobně v důsledku 

pooperačních reflexních změn. Ke zmírnění hypertonu došlo u pektorálních svalů 

a m. trapezius bilaterálně. Tím také došlo k jejich lepšímu protažení, který nyní hodnotím 

stupněm 1. Protažení zkrácených svalů jsem docílila i u ischiokrurálních svalů LDK 

a dále u m. iliopsoas bilaterálně. 

Posilováním svalů se podařilo docílit zvýšením svalové síly v oblasti horních i dolních 

končetin. 

Díky nácviku stereotypu dechu je pacient lépe schopný korigovat dýchání tak, aby 

zapojoval i dolní hrudní a břišní část.  

Postavení při chůzi a ve stoji se během terapií zlepšilo, nicméně stále se nepodařilo 

odstranit flekční postavení trupu. Zlepšení chůze se projevilo překonáním větší 

vzdálenosti a vyšší sebedůvěrou pacienta. 

Pacient byl spolupracující a motivovaný na sobě pracovat. Vzhledem k tomu, 

že  se nám během naší spolupráce dařilo plnit dílčí cíle terapií, považuji jeho prognózu 

za příznivou. Sám pacient má během následujících týdnů v plánu poradit se s ortotikem, 

ohledně následného protézování. Z mého pohledu bude po zhojení jizvy a otužení pahýlu 

končetina vhodná pro protézování. S přihlédnutím k věku a fyzické kondici pacienta 

předpokládám, že bude ohodnocen maximálně stupněm aktivity 2, tedy jako limitovaný 

exteriérový typ uživatele. Pacient bude zatím k překonání delších vzdáleností využívat 

vozík. Dále již pacient řešil s ergoterapeutkou možnost pořízení pojízdné schodišťové 

plošiny do domácnosti, kvůli bariéře do bytu v podobě schodiště. 
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4  Závěr 

Diabetes mellitus je závažné onemocnění, jehož komplikace mohou vyústit až 

v nutnost amputace některé z částí dolní končetiny. V dnešní době není v rozvinutých 

zemích diagnóza diabetu neobvyklá a lze proto předpokládat i narůstající počet amputací 

dolních končetin. Konkrétně v české republice jsou amputace z vaskulárních příčin velmi 

časté a podílí se na nich právě i diabetická angiopatie. 

Amputace je složitý zákrok, který významně ovlivní budoucí život pacienta jak 

po stránce fyzické, tak i psychické. Stav po amputaci proto vyžaduje komplexní 

rehabilitační přístup, ve kterém má své důležité místo právě i fyzioterapie. Myslím si, že 

včasná a správně zvolená fyzioterapeutická intervence může výrazně zlepšit kvalitu 

života pacienta po amputaci. 

Zpracování této bakalářské práce mi poskytlo možnost podílet se na terapii 

u amputovaného pacienta, což pro mě bylo novou zkušeností a domnívám se, že získané 

teoretické i praktické poznatky jistě v budoucnu využiji. 
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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 
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