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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po totální endoprotéze 

kolenního kloubu 

 

Cíle: Cílem práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta s totální 

endoprotézou kolenního kloubu, vyhledat teoretické podklady pro danou 

diagnózu a uplatnit je v terapii. 

 

Metody: Práce je tvořena částí obecnou a speciální. Obecná část se zabývá 

anatomií a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou a její léčbou, 

implantací totální endoprotézy kolenního kloubu jako chirurgického 

způsobu léčby osteoartrózy, rehabilitací po implantaci totální endoprotézy 

kolenního kloubu a vhodnými fyzioterapeutickými postupy během péče 

o pacienta po implantaci. Speciální část je vypracována formou kazuistiky 

pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Skládá se 

z anamnézy, vstupního kineziologického vyšetření, záznamů terapeutických 

jednotek, výstupního kineziologického vyšetření a zhodnocení efektu 

terapie. 

     

Výsledky: Během terapií navržených dle podkladů z teoretické části práce 

došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

 

Klíčová slova: Kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, 

fyzioterapie, kazuistika. 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Case study of Physiotherapeutic treatment of a patient after 

implantation of total knee joint replacement  

 

Objectives: The aim of this work was to elaborate a case report of a patient 

with a knee joint replacement, find theoretical background for this diagnosis 

and apply acquired knowledge in therapy. 

 

Methods: The work consists of a theoretical and a special part. The 

theoretical part deals with the anatomy and kinesiology of the knee joint, 

osteoarthritis and its treatment, an implantation of a total knee replacement 

as a surgical method of osteoarthritis treatment, rehabilitation after the 

implantation of the total knee endoprosthesis and appropriate 

physiotherapeutic techniques during patient’s care after the implantation. 

A special part is elaborated in the form of a case study of a patient after an 

implantation of a total knee replacement. It consists of anamnesis, an entry 

kinesiological examination, records of therapeutic units, an outcome 

kinesiological examination and an evaluation of the effect of the therapy. 

 

Results: During the therapies designed according to the acquired knowledge 

from the theoretical part of the thesis, the patient's health status was 

improved. 

Keywords: Knee joint, total replacement, osteoarthritis, physiotherapy, case 

study.  
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce byla vypracována se záměrem teoreticky shrnout 

problematiku stavu před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu pro 

osteoartrózu a vypracovat kazuistiku pacientky s touto diagnózou. V části obecné jsem 

vycházel z dostupné renomované literatury a výzkumných prací. Část speciální 

(kazuistiku pacientky) jsem vypracoval na podkladě terapií provedených v rámci 

bakalářské praxe na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské 

nemocnice Praha.  

V obecné části jsem se rozhodl nastínit anatomii kolenního kloubu, kineziologii 

kolenního kloubu, svaly se vztahem ke kolennímu kloubu a pohyby v kolenním kloubu. 

Dále problematiku, klinický obraz a léčbu osteoartrózy. Jelikož je náhrada kolenního 

kloubu endoprotézou velmi častým řešením u daného onemocnění a jedná se i o téma mé 

speciální části, rozhodl jsem se ji věnovat celou kapitolu, ve které se zabývám 

podmínkami pro implantaci endoprotézy kloubu, jejími typy a rehabilitací po její 

implantaci.  

V části speciální bylo mým hlavním cílem na podkladě teoretických znalostí 

provést, zaznamenat a ověřit účinnost terapie u pacientky po implantaci TEP kolenního 

kloubu. Celkem bylo provedeno sedm terapií, které jsou v praktické části důkladně 

rozepsány. Dále je v ní zaznamenán vstupní a výstupní kineziologický rozbor, 

krátkodobý a dlouhodobý plán terapie, diferenciální rozvaha a celkové shrnutí efektu 

terapie. 
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie a kineziologie kolenního kloubu  

2.1.1 Anatomie 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Jedná se o složený kloub 

tvořený třemi kostmi a dvěma menisky – femurem, tibií, patelou a laterálním a mediálním 

meniskem. Ohraničen je kloubním pouzdrem. Pohyby v kolenním kloubu jsou flexe 

a extenze, které jsou však omezeny uzamčením kloubu v plné flexi i extenzi. 

Při flektovaném kolenním kloubu je možná i jeho rotace. Femur i tibie patří mezi dlouhé 

kosti, svojí délkou jsou pak nejdelšími kostmi v těle. Patela je největší sezamskou kostí.  

Vazivový aparát v kolenním kloubu je tvořen vazy, menisky a kloubním 

pouzdrem. V kolenním kloubu se nachází celkem 12 vazů, jejichž funkcí je zpevnění 

kloubu. Nejdůležitější pro stabilitu kloubu je přední a zadní zkřížený vaz. Menisky 

vyrovnávají povrchy kloubních ploch na tibii tak, aby byly tvarově odpovídající 

kondylům femuru. Při pohybech kloubu se pohybují i menisky, a to směrem dorzálním 

a zpět, aby byly v co nejvýhodnější pozici vůči femuru. Skládají se z tuhého vaziva 

při okrajích (úponech), které přechází do vazivové chrupavky. Dělíme je na meniskus 

mediální (kruhový, méně pohyblivý) a laterální (poloměsíčitý, více pohyblivý). Kloubní 

pouzdro je tvořeno vazivovou vrstvou a synoviální výstelkou, která se nachází na její 

vnitřní straně. Upíná se na okrajích kloubních ploch na patele a tibii, na femuru se upíná 

o něco dále (Čihák, 2016; Hudák, 2015; Bartoníček 2004). 

2.1.2 Kineziologie 

Kolenní kloub nám při pohybu umožňuje měnit vzdálenost trupu od terénu, 

po kterém se pohybujeme. Zajišťuje tak menší energetickou náročnost chůze. Funkčně 

není tak složitý, přestože má nejsložitější strukturu (Véle, 2006; Dylevský, 2009). 

2.1.2.1 Pohyby v kolenním kloubu 

V kolenním kloubu jsou možné tyto pohyby – flexe a extenze, při flektovaném 

kolenním kloubu též vnitřní a vnější rotace. Rozsah pohybu do vnitřní rotace je přibližně 

5-10°, do vnější rotace pak přibližně 40°.  

Maximální aktivní flexe v kolenním kloubu je 120° a pasivní by se měla 

pohybovat kolem 140-150°, v závislosti na stavu m. rectus femoris a objemu stehna. 
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Při extenzi by se mělo koleno uzamknout v 0°. Tento pohyb v sagitální rovině pak dělíme 

do tří fází. První fází je počáteční vnitřní rotace tibie, kterou dochází k uvolnění 

zkřížených vazů a flexi přibližně 5°. První fázi nazýváme též odemčení kolene. Druhá 

fáze je tvořena valivým pohybem kondylů femuru po kloubních plochách na tibii 

a meniskech, rozsah pohybu v této fázi je do 20° flexe. Ve třetí fázi dochází k posuvnému 

pohybu, kdy kondyly femuru spolu s menisky kloužou dozadu po tibii. Během třetí fáze 

je dosáhnuto maximálního rozsahu pohybu.  

Během extenze dochází ke stejným dějům, pouze v opačném pořadí (od třetí fáze 

k první). Na závěr se tibie rotuje zevně a tím se napínají zkřížené vazy a ligamentum 

collaterale tibiaele – tzv. uzamčení kolene (Čihák, 2016; Hudák, 2015; Miller, 2018; 

Véle, 2006). 

2.1.2.2 Svaly kolenního kloubu 

Svaly kolenního kloubu rozlišujeme funkčně na dvě skupiny – flexory 

a extenzory. Mezi nejvýznamnější flexory patří ischiokrurální svaly, které někdy 

souhrnně nazýváme „hamstringy“, tj. m. semimembranosus, m. semitendinosus 

a m. biceps femoris. Nejvýznamnějším flexorem je m. quadriceps femoris (Tichý, 2000, 

Dylevský, 2009). 

Flexory kolenního kloubu 

M. biceps femoris je tvořen krátkou a dlouhou hlavou, které přecházejí 

ve společné bříško. Úponová šlacha přechází přes zevní stranu kolenního kloubu a sval 

se upíná na hlavičku fibuly. Jeho funkcí je, kromě flexe kolenního kloubu, též extenze 

v kloubu kyčelním a vnější rotace flektovaného bérce. Inervován je z nervus ischiadicus. 

M. semitendinosus začíná na tuber ischiadicum a jeho dlouhá úponová šlacha 

směřuje na mediální stranu kolenního kloubu a upíná se pomocí pes anserinus (spolu 

s m. gracillis a m. sartorius) na mediální kondyl tibie. Jeho funkce jsou stejné jako 

u m. biceps femoris s tím rozdílem, že při flektovaném kolenním kloubu provádí vnitřní 

rotaci bérce.  Inervován je z nervus ischiadicus. 

M. semimembranosus začíná na laterální stran tuber ischiadicum a má dlouhou 

počáteční šlachu. Spolu se šlachou m. semitendinosus běží na mediální stranu kolenního 

kloubu. Funkčně je shodný s m. semitendinosus. Je opět inervován z nervus ischiadicus. 
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M. gracilis je štíhlý povrchový sval začínající na os pubis. Primárně se jedná 

o adduktor kyčelního kloubu, díky úponu na mediální kondyl tibie (skrz pes anserinus) 

provádí též flexi kolenního kloubu. Inervován je z nervus obturatorius. 

M. sartorius je dlouhý a štíhlý sval začínající na přední horní spině pánevní 

a vedoucí šikmo přes stehno k mediální straně kolenního kloubu, kde se upíná skrze pes 

anserinus na mediální kondyl tibie. Jeho hlavní funkcí je zevní rotace dolní končetiny, 

provádí však také pomocnou flexi kolenního kloubu a při flektovaném kolenním kloubu 

rotuje bérec vnitřně.  

M. popliteus je drobný sval řadící se do zadní skupiny hlubokých svalů bérce, 

funkčně však náleží ke kolennímu kloubu. Začíná na laterálním kondylu femuru a upíná 

se zadní stranu tibie. Svou činností brání uskřinutí laterálního menisku v kloubní štěrbině, 

dále provádí vnitřní rotaci tibie na počátku flexe kolenního kloubu („odemyká koleno“) 

a při flektovaném kolenním kloubu rotuje bérec dovnitř. Inervuje ho nervus tibialis. 

M. gastrocnemius je tvořen dvěma povrchově uloženými hlavami m. triceps 

surae. Třetí hlava m. triceps surae – m. soleus – nemá na pohyb v kolenním kloubu žádný 

vliv. Mediální hlava m. gastrocnemius začíná na mediálním epikondylu femuru a laterální 

hlava na epikondylu laterálním, počáteční šlachy tak ohraničují dolní část fossa poplitea. 

Obě hlavy se společně s m. soleus upínají pomocí Achillovy šlachy na calcaneus. Hlavní 

funkcí svalu (m. triceps surae jako celku) je plantární flexe v hlezenním kloubu, 

m. gastrocnemius však provádí i pomocnou flexi kolenního kloubu. Inervován 

je z n. tibialis (Čihák, 2016; Hudák, 2015; Véle, 2006; Dylevský 2009). 

Extenzory kolenního kloubu 

M. quadriceps femoris je tvořen čtyřmi částmi – m. rectus femoris, m. vastus 

lateralis, m. vastus intermedius a m. vastus medialis. Jako celek je inervován z nervus 

femoralis. Jeho hlavní funkcí je extendovat kolenní kloub, též se však podílí na kontrole 

flexe v kolenním kloubu, kdy pracuje v režimu excentrické kontrakce. Společnou 

úponovou šlachou všech čtyř částí je ligamentum patellae, ve kterém je zavzata patela, 

a skrze které se sval upíná na tuberositas tibiae. 

M. rectus femoris je jediným dvoukloubovým svalem v m. quadriceps femoris. 

Jako jediná část m. quadriceps femoris se podílí též na flexi v kyčelním kloubu. 

Má ze všech částí největší tendenci ke svalovému zkrácení. 
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M. vastus medialis je mediálně na femuru a při oslabení m. quadriceps femoris 

je nejrychleji a nejvýrazněji atrofovanou částí svalu. M. vastus intermedius leží v hloubce 

stehna a začíná na anteromediální straně femuru. M. vastus latralis se nachází na femuru 

zevně. 

M. tensor fascie latae je nejventrálnější z gluteálních svalů. Jako pomocný sval 

se účastní flexe, abdukce a vnitřní rotace kyčelního kloubu. Prostřednictvím iliotibiálního 

traktu se však upíná na laterální kondyl tibie, a tak provádí závěrečnou zevní rotaci tibie 

a dokončuje tak extenzi kolenního kloubu - „uzamyká koleno“ (Čihák, 2016; 

Hudák, 2015; Véle, 2006; Fox, 1993; Dylevský, 2009; Trnavský, 2006). 

 

Obrázek č. 1 – Úpony svalů v oblasti kolenního kloubu, pohled z laterální strany 

(Netter, 2016) 
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Obrázek č. 2 – Úpony svalů v oblasti kolenního kloubu, pohled z mediální strany 

(Netter, 2016) 

 

2.2 Osteoartróza 

2.2.1 Etiologie 

Osteoartróza je skupinou kloubních onemocnění, kde chybí rovnováha mezi 

procesy degradace a syntézy jednotlivých složek kloubní chrupavky a subchondrální 

kosti. Jedná se spíše o proces, nikoli o chorobu. Může, ale nemusí, vyústit v klinické 

projevy, kterými jsou bolest a ztráta kloubní funkce (Trnavský, 2002).  

2.2.1.1 Primární osteoartróza 

Primární (idiopatická) osteoartróza se rozvíjí v několika fázích. První fází 

je tzv. fáze patobiochemických změn, kdy nejdříve dochází k degradaci až destrukci 

kloubní chrupavky a následným změnám v syntéze chrupavky nové, kdy dochází k tvorbě 

nekvalitního kolagenu II. typu. Zároveň může být přítomna syntéza kolagenu I. a III. typu, 

který se za normálních okolností v kloubní chrupavce nenalézá.  

V druhé fázi již na chrupavce probíhají změny makroskopické. Dochází k jejímu 

změknutí a změně průhlednosti. Během dalšího vývoje se pak chrupavka fragmentuje, 

dochází k obnažování kloubního povrchu, tvorbě subchondrálních cyst a mikrotraumat 

subchondrální kosti.  
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V důsledku těchto změn ztrácí chrupavka svoji funkci pružného přesunu zátěže 

a hladkého posunu kloubních plošek mezi sebou při pohybu. Tělo pak na situaci reaguje 

tvorbou osteofytů za účelem zpevnění kloubu a snížení bolestivosti. S tvorbou osteofytů 

může též souviset sekundární, iritační, zánětlivá reakce, která je důsledkem podráždění 

synoviální membrány při poškození kloubu. Osteoartróza však na rozdíl od revmatoidní 

artritidy není primárním zánětlivým onemocněním. Jedná se především o onemocnění 

degenerativní a zánět je pouze sekundární komplikací (Trnavský, 2002; Kolář, 2009). 

2.2.1.2 Sekundární osteoartróza 

U sekundární osteoartrózy známe příčiny vzniku degenerace. Příčiny mohou být 

anatomické (způsobené vrozenou stavbou těla), traumatické (zlomeniny, chronické 

přetěžování), metabolické (diabetes mellitus, dna) nebo zánětlivé (revmatoidní artritida). 

V průběhu sekundární osteoartrózy dochází nejdříve k destrukci chrupavky, následně 

k remodelační aktivitě subchondrální kosti a na závěr k tvorbě osteofytů a subchodrálních 

cyst (Kolář, 2009). 

2.2.2 Klinický obraz 

Osteoartróza je onemocnění postihující nejčastěji velké nosné klouby těla – 

kolenní kloub a kyčelní kloub. Dále se můžeme setkat s polyartrózou drobných kloubů 

ruky a kořenového kloubu palce, postižením páteře nebo polyartikulární formou nemoci. 

Důležité je zmínit, že míra obtíží pacienta nemusí odpovídat rentgenovému nálezu 

na daném kloubu. Méně častějšími lokalizacemi je artróza hlezenního kloubu, omartróza, 

artróza loketního kloubu a artróza zápěstí (Trnavský, 2002; Kolář, 2009). 

2.2.2.1 Příznaky 

Hlavním subjektivním příznakem nemoci je námahová bolest kloubu, která 

se s klidem zlepšuje a po odpočinku se postupně znovu objevuje (tzv. „startovací 

charakter bolesti“). Její příčinou je synovialitida, zvýšení nitrokloubního tlaku v důsledku 

růstu osteofytů a hypertonus okolních měkkých tkání. V pokročilejším stádiu nemoci 

se může projevit i bolest klidová, která je vyvolána mimo jiné i zvýšeným tlakem 

v subchondrální kosti. Mezi další příznaky bolesti patří ranní ztuhlost v kloubu trvající 

méně než půl hodiny, omezení rozsahu pohybu v a pocit nestability v kloubu při náhlém 

„podlomení“, způsobeným postupným ochabováním ovládajících svalových skupin 

(giving way fenomén).  
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 Objektivními příznaky jsou změny v pohybových stereotypech, omezení 

pasivního rozsahu hybnosti a změny ve struktuře kloubních ploch (při rentgenovém 

zobrazení). U kolenních kloubů mohou též při onemocnění vzniknout genua vara, 

výjimečně genua valga (Trnavský, 2002; Kolář, 2009; Pokorný, 2000; Kisner; 2007). 

2.2.2.2 Gonartróza 

Gonartrózou nazýváme osteoartrózu kolenního kloubu. V rámci kolenního kloubu 

je nejčastěji postižené mediální femorotibiální skloubení, a to v důsledku největší 

biomechanické zátěže a malému pokrytí meniskem. Často artróza postihuje též skloubení 

femoropatelární, které je abnormálně zatíženo především ve stoji s flektovanými 

kolenními klouby (až osminásobkem tělesné váhy). K postižení laterálního 

femorotibiálního skloubení dochází spíše ojediněle.  

Rozlišujeme dvě klinické formy gonartrózy – primární bilaterální gonartróza, 

především u žen vyššího věku s nadváhou, a sekundární unilaterální gonartróza vzniklá 

v důsledku úrazu kolenního kloubu u mladších lidí, nejčastěji sportovců.  

Při gonartróze jsou významné svalové dysbalance, kdy je patrný hypertonus 

ischiokrurálních svalů a oslabení m. quadriceps femoris. Častá je proto flekční 

kontraktura kolenního kloubu (Trnavský, 2002; Kolář, 2009). 

2.2.3 Epidemiologie a rizikové faktory vzniku osteoartrózy 

2.2.3.1 Epidemiologie 

Osteoartróza je přítomna přibližně u 12–15 % populace. U pacientů nad 75 let 

je výskyt dokonce přes 80 %. Jedná se o nejčastější kloubní onemocnění. Trnavský pak 

ve své publikaci uvádí též Heineho patologicko-anatomický výzkum, během kterého 

objevil přítomnost osteoartrózy téměř ve 100 % případů ve věku nad 65 let 

(Trnavský, 2002; Kolář, 2009). 

2.2.3.2 Rizikové faktory 

Mezi rizikové faktory osteoartrózy patří především věk, pohlaví a genetické 

predispozice. Do 50. roku života je výskyt vyšší u mužů, ve starším věku naopak u žen. 

Je zde možná souvislost se snížením produkce estrogenů, který někdy může způsobit 

rychlý rozvoj artrózy v kloubech ruky. Naopak u pacientek s osteoporózou je výskyt 

osteoartrózy nižší. Genetické predispozice jsou pak přibližně u 50 % pacientů, trpících 
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artrózou kloubů ruky nebo pacientů s artrózou více kloubů v mladším věku. U gonartrózy 

a coxartrózy se genetické predispozice potvrdit nedají. Riziko vzniku osteoartrózy též 

zvyšuje deficit vitamínu C a E (Trnavský, 2002; Hořčička, 2004). 

2.2.4 Vyšetření a léčba osteoartrózy 

2.2.4.1 Vyšetřovací metody 

Pro diagnostiku osteoartrózy se primárně využívá nativní rentgenový snímek, 

na kterém se hodnotí kloubní kresba a deformity v kloubu. U postiženého kloubu dochází 

ke zhrubění kloubní kresby, vzniku rýh na kloubních plochách, otoku měkkých tkání 

a výpotku v kloubu. U vyšších stupňů artrózy dochází též k remodelaci kloubních ploch 

a růstu osteofytů.  

Jako pomocné vyšetření může sloužit sonografie, která pomáhá objasnit stav 

měkkých tkání v okolí kloubu. S jejím využitím se dá odhalit kloubní výpotek, ztenčení 

kloubního pouzdra, probíhající zánět šlach nebo přítomnost Bakerovy cysty 

v podkolenní.  

Laboratorní vyšetření nemají větší význam, protože zatím nedošlo k objevení 

ukazatele, který by jednoznačně svojí přítomností určil probíhající osteoartrózu 

(Trnavský, 2002). 

Klasifikace osteoartrózy při RTG vyšetření: 

Stupeň 1: normální kloubní štěrbina, subchondrální skleróza, přihrocení interkondylické 

eminence, drobné okrajové osteofyty. 

Stupeň 2: možné malé zúžení kloubní štěrbiny, okrajové osteofyty. 

Stupeň 3: jasné zúžení kloubní štěrbiny, výrazné osteofyty, tvorba pseudocyst, možné 

deformity. 

Stupeň 4: výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, hrubé osteofyty, kostní nekróza, 

deformity. 

(Dungl, 2014) 
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Obrázek č. 3 – Osteoartróza kolenního kloubu na RTG snímku (Hořčička, 2004) 

 

2.2.4.2 Léčba  

Léčbu osteoartrózy můžeme rozdělit na léčbu konzervativní (farmakoterapie, 

fyzioterapie, fyzikální terapie, protetika) a léčbu chirurgickou (artroskopie, osteotomie, 

alloplastika kloubu). 

Konzervativní léčba 

V rámci farmakoterapie se užívají především nesteroidní antirevmatika 

a analgetika, která mají rychlý nástup účinku. Dále se využívají k léčbě symptomů 

pomalu působící léky s dlouho trvajícím účinkem, tzv. SYSADOA, které se aplikují 

intraartikulárně (např. kyselina hyaluronová) nebo perorálně (např. glukosaminsulfát). 

Rivera (2016) ve svém výzkumu například uvádí, že až v 75 % případů právě kyselina 

hyaluronová při dlouhodobé aplikaci snižuje bolest, konzumaci analgetik a zlepšuje 

mobilitu pacientů. Účinek při krátkodobé aplikaci či dokonce po jediné aplikaci, stejně 

jako při aplikaci v pokročilé fázi artrózy, není dokázán. Lokálně se užívají nesteroidní 

antiflogistika ve formě masti nebo gelu. Při zánětlivé reakci uvnitř kloubu se též mohou 

použít intraartikulárně kortikosteroidy, jejich účinek je však pouze dočasný. Někdy se 

při bolesti mohou využívat též opioidy, ale jejich účinek je srovnatelný s neopioidními 

analgetiky a vzhledem k vedlejším účinkům se jejich předepisování nedoporučuje.  
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V současné době se též experimentuje s možností intraartikulární aplikací 

kapalných polymerů, jejichž funkce by byla stejná, jako funkce synoviální tekutiny. 

Podobně jako další experimentálními výzkumy se však jedná pouze o ranou fázi projektu.  

Fyzioterapie u pacientů s osteoartrózou má významnou pozici už před indikací 

k chirurgickému řešení. V péči o pacienta rozlišujeme mezi stadiem iritované a stadiem 

kompenzované osteoartrózy. Ve stadiu iritované osteoartrózy provádíme preventivní 

polohování jako prevenci vzniku kontraktur, izometrická cvičení svalů, pasivní pohyby 

v odlehčení a trakce v kloubu. Během přechodu do stadia kompenzované osteoartrózy 

se zaměřujeme na odstranění svalových dysbalancí a na aktivní cvičení v kloubu. Dále 

jsou vhodná cvičení ve vodě a v odlehčení končetiny. Platí zásady nepřetěžovat kloub, 

cvičit pouze do bolesti a vyhýbat se švihovým pohybům. Cvičení a včasná rehabilitace 

může oddálit potřebu chirurgického nebo farmakologického řešení. Předchází též 

sekundárním problémům spojených s hypokinezí pacienta – například nárůstu tělesné 

váhy, svalové atrofii, snížení rozsahu pohybu v kloubech nebo bolestem zad.  

Z metod fyzikální terapie můžeme použít ve fázi iritace analgetické elektroléčebné 

procedury nevyvolávající hyperémii. Ve stádiu chronickém se může aplikovat pozitivní 

termoterapie (krátkovlnná diatermie), myorelaxační elektroléčba nebo vířivé koupele. 

Z dalších metod se může použít tejpování nebo metoda suché jehly v rámci terapie 

reflexních změn, které s osteoartrózou souvisí.  

Pacient musí dodržovat režimová opatření, z nichž nejdůležitějším je odlehčovat 

kloub (buď za pomoci protetického vybavení nebo redukcí váhy). Pacient v péči protetika 

tedy může obdržet speciální ortopedickou obuv, vložky do bot, vycházkovou nebo dvě 

francouzské hole. V případě sekundárních nestabilit v kloubu se indikují ortézy 

(Trnavský, 2002; Kolář, 2009; McKay, 2019, Krebs 2018; Skou, 2018; Rivera, 2018). 

Chirurgická léčba 

 Nejmenším chirurgickým zákrokem je artroskopie. Můžeme ji využít k ošetření 

defektu chrupavky (tzv. shaving), k odstranění drobných volných nitrokloubních tělísek 

(tzv. debridement) a k zásahům do subchondrální kosti, jako je například vkládání štěpů 

zdravé chrupavky z méně zatížených částí kloubu (mozaikoplastika). 

 Dalším výkonem je osteotomie. Tento výkon slouží k vyrovnání osových 

odchylek, jako například genua valga či vara, které způsobují nerovnoměrné zatížení 
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kloubu. Při výkonu nejčastěji dochází k vytětí nebo k vložení kostního klínu na distálním 

femuru nebo proximální tibii (Trnavský, 2002). 

 Pacienti s osteoartrózou jsou nejčastější indikační skupinou pro implantaci 

kloubní náhrady (alloplastiky). Nejčastěji nahrazovanými klouby jsou kloub kyčelní 

a kloub kolenní. Jelikož při nahrazení kloubu endoprotézou dojde k odstranění změn 

vzniklých osteoartrózou, měl by tento výkon přinést výrazné zlepšení oproti stavu 

před operací. Přesto je až 30 % pacientů se svým stavem po implantaci endoprotézy 

nespokojeno, proto se doporučuje pacienta důkladně poučit o možnostech a limitacích 

života s endoprotézou (Canovas, 2018; Vuorenmaa, 2008). 

 

Obrázek č. 4 – RTG snímek endoprotézy kolenního kloubu (Koudela, 2016) 
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2.3 Endoprotéza kolenního kloubu 

2.3.1 Indikace a kontraindikace implantace endoprotézy kolenního 

kloubu 

Alloplastika je indikována v případě nesnesitelné bolesti kloubu při artróze, 

při destrukci kloubu nebo při revmatických onemocněních. Mezi další indikace mohou 

patřit nádorová onemocnění kostí v okolí kloubu. Před operačním výkonem klademe 

důraz na pečlivé radiodiagnostické vyšetření. To též slouží ke kontrole usazení 

endoprotézy po operaci.  

Mezi absolutní kontraindikace patří aktivní infekce v těle (zvláště pak v místě 

operačního zásahu), závažná kardiopulmonární onemocnění, těžká ischemická choroba 

dolních končetin nebo závažné postižení centrálního nervového systému, které 

znemožňuje následnou spolupráci během rehabilitace a nácviku sebeobsluhy 

(Vavřík, 2005; Dungl, 2014; Koudela, 2016). 

2.3.2 Druhy implantátů 

Kloubní implantáty kolenního kloubu můžeme rozdělit na totální a částečné 

(hemiartroplastika). Dále můžeme dělit implantáty na cementované a necementované.  

Hemiartroplastika (též unikompartmální náhrada) je implantát nahrazující pouze 

nejvíce zátěží opotřebovanou část kloubu. V dnešní době je jejich užití spíše omezené. 

Její výhodou je menší operační výkon a rychlejší rekonvalescence. Nevýhodou je potřeba 

dokonale provedeného výkonu operatérem, kratší životnost a menší odolnost. 

Dále nezabraňuje pokračující destrukci ostatních částí kloubu.  

Častěji používaným typem implantátu je totální endoprotéza kolenního kloubu. 

Ten je tvořen dvěma komponentami a nahrazuje kloubní plochy na tibii a femuru. Patela 

zůstává většinou zachována. Výhodou je zastavení destrukce kloubu, nevýhodou větší 

operační výkon. 

Cementované kloubní implantáty jsou ukotveny pomocí kostního cementu (rychle 

tuhnoucí speciální hmota). Zajišťuje dobrou, rychlou a dlouhodobou fixaci implantátu 

v kosti. Snižuje krevní ztráty při výkonu a v případě potřeby dovoluje už velmi časnou 

zátěž kloubu. Nevýhodou je dočasné snížení odolnosti kosti v důsledku termického 

poškození.  
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Necementované kloubní implantáty jsou určeny k přímému vrostu do kosti. Ten je 

zajištěn speciálním porézním povrchem implantátu. Je nezbytné ukotvení implantátu 

do kosti. Zároveň tento typ kloubní náhrady vyžaduje kvalitní kostní lůžko. Nevýhodami 

jsou náročnější operační zákrok, delší doba hojení a rekonvalescence, vyšší cena a vyšší 

ztráta krve během operačního výkonu.  

Většina kloubních implantátů se svým tvarem snaží co nejblíže napodobit 

skloubení mezi tibií a femurem, nazýváme je anatomické (nebo nestištěné). 

Ve výjimečných případech se užívají též protézy stištěné, které umožňují pohyb pouze 

v rovině sagitální. Kloubní plocha pately se obvykle nenahrazuje (Vavřík, 2005; 

Dungl, 2014; Kolář 2009; Chaloupka, 2001). 

2.3.3 Rehabilitace u implantace endoprotézy kolenního kloubu 

Rehabilitaci u alloplastik rozdělujeme do několika fází: předoperační, časná 

pooperační, rehabilitace během hospitalizace, lázeňská léčba a domácí ošetřování. 

Za součást rehabilitace můžeme považovat též úpravu životosprávy a dodržování 

režimových opatření.  

Předoperační fáze je zaměřena na ošetření postiženého kloubu, převážně 

odstranění svalových dysbalancí a kontraktur. Dále je vhodné nacvičit chůzi v odlehčení 

operované končetiny, nacvičit sebeobsluhu a pohyby na lůžku, edukovat pacienta 

o důležitosti rehabilitace v pooperačním období a zlepšit celkovou kondici pacienta.  

Během pooperačního období provádíme respirační fyzioterapii, prevenci 

tromboembolické nemoci, izometrické posilování svalů (především m. quadriceps 

femoris) a terapii otoku (např. kryoterapie).  Je též nutné vyšetřit, zda během operace 

nedošlo k poškození nervů nebo změně délky končetiny. V rámci prevence 

tromboembolické nemoci je důležitá včasná vertikalizace pacienta. Vhodné je i využití 

motodlahy ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubu. 

Během hospitalizace se zaměřujeme na zvětšení rozsahu v kloubu, nácvik chůze 

a péči o jizvu po odstranění stehů (techniky měkkých tkání). Důležité je posílení 

ochablých svalů, protažení svalů zkrácených a snížení reflexních změn v tkáních 

souvisejících s kolenním klubem. Snažíme se předcházet sekundárním obtížím, jako jsou 

bolesti zad a šíjových svalů. Cvičení je možné nejen v lehu na zádech, ale i na boku 

a břiše. Důraz klademe na získání plné extenze v kolenním kloubu a získání alespoň 

90° do flexe kolenního kloubu. 
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Po propuštění pacienta z nemocnice může a nemusí následovat komplexní 

lázeňská terapie, popř. pobyt v dalším rehabilitačním zařízení. Záleží na celkovém 

zdravotním i psychickém stavu pacienta. V průběhu této rehabilitace můžeme zařadit 

komplexnější terapii. V těchto zařízeních se provádějí kromě fyzioterapie také fyzikální 

terapie (vodoléčba, elektroterapie, sonoterapie, laserová terapie), skupinová cvičení 

včetně cvičení ve vodě, ergoterapie a další lázeňské procedury, např. masáže. Komplexní 

lázeňská péče je indikována u pacientů po operačním výkonu na kloubu do jednoho roku 

od provedení.  

Důležitou součástí následné rehabilitace jsou autoterapie, úprava životosprávy 

a dodržování režimových opatření. Pacient by měl být po skončení ústavní rehabilitace 

edukován k domácím cvičení, poučen o aktivitách, které nejsou vhodné po implantaci 

endoprotézy kolenního kloubu, a režimových opatřeních. U náhrady kolenního kloubu 

to jsou kontraindikované pohyby jako hluboký dřep, klek, rotace v kolenním kloubu 

a poskoky. Dále by pacient měl pokračovat v odlehčování operované končetiny 

dle pokynů operatéra. Plná zátěž je většinou povolena v rozmezí tří až šesti měsíců 

po operaci (Kolář, 2009; Dungl, 2014; Hromádková, 1999; Hugate, 2012; 

Chaloupka, 2001; Magee, 2011; Koudela, 2016). 

2.3.3.1 Fyzioterapeutické metody vhodné po TEP kolenního kloubu 

Techniky měkkých tkání slouží k terapii reflexních změn kůže, podkoží a fascií. 

Kůži a podkoží obvykle ošetřujeme společně za použití Küblerovy řasy, kterou 

protáhneme a počkáme na fenomén tání, který nám signalizuje uvolnění tkání. Pokud je 

v měkkých tkáních přítomen otok, je možné provést též manuální lymfodrenáž 

od periferie k srdci. K terapii fascií využíváme opět fenomén tání, kdy danou fascii 

protáhneme a čekáme na její uvolnění. Ovlivnit můžeme jak fascie povrchové, 

tak hluboké. Povrchové se nacházejí mezi podkožím a svalem, hluboké mezi svalem 

a kostí. Pokud jsou fascie stažené, mohou negativně ovlivňovat činnost svalu, který 

obalují. U fascií zad je vhodné využít též dechové synkinéze.  

Mobilizační a manipulační techniky slouží k obnovení kloubní vůle (joint play) 

a díky tomu k obnově plné pohyblivosti v kloubu. Při mobilizaci periferního skloubení 

provádíme distrakci a repetitivně uvolňujeme ve směru omezení, dokud nedojde 

k obnovení kloubní vůle. Při manipulaci využíváme nárazové techniky za účelem 

dosažení stejného cíle. 
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Metoda postizometrické relaxace slouží k ovlivnění reflexních změn 

ve svalech – tj. hypertonus, spasmus, spoušťové body (trigger points). Nejprve 

maximálně protáhneme daný sval (popř. svalovou skupinu), následně pacient klade mírný 

izometrický odpor. Když dojde ke zhoršení kvality izometrické kontrakce, pacient 

s výdechem uvolní, aby nedošlo k přetížení svalu. Následuje fáze relaxace, kdy by mělo 

dojít k uvolnění svalu. Postup opakujeme, dokud se daný sval uvolňuje.  

Metoda senzomotorické stimulace je využívána k terapii funkčních poruch 

pohybového aparátu. V rámci dané diagnózy je vhodný nácvik tzv. malé nohy, kdy lze 

díky zvýšené aferentaci proprioreceptorů a exteroreceptorů na plantě působit na zapojení 

jednotlivých svalů nohy. Díky motorickému učení pak v ideálním případě dochází 

ke zlepšení koordinace svalů, zlepšení kvality svalové kontrakce a zlepšení stability 

ve stoji a při chůzi. Metoda se dá též využívat u poruch rovnováhy nebo propriorecepce.  

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) se především 

používá u pacientů s poruchou centrální nebo periferní nervové soustavy. Některé 

postupy se však dají použít i pacientů po implantacích TEP kolenního nebo kyčelního 

kloubu. Metoda využívá pohyby v diagonálách, se vztahem k běžným aktivitám 

v průběhu života, u kterých dochází k zapojení velkého množství svalů. Silné svaly 

pak svojí aktivitou podporují aktivitu svalů oslabených. U ortopedických diagnóz 

musíme dbát na kontraindikované pohyby, stále je však možné cvičit pouze s distální částí 

těla nebo využít některou z posilovacích technik. 

Respirační fyzioterapie je vhodná u pacientů se zhoršenou funkcí dýchacího 

ústrojí. Za předpokladu, že zhoršená funkce dýchacího ústrojí by mohla zkomplikovat 

celkovou rehabilitaci pacienta, je důležité, aby nebyla respirační fyzioterapie 

fyzioterapeutem opomenuta.  

Analytické posilování je založeno na Jandově svalovém testu. Ten se primárně 

užívá k ozřejmění rozsahu léze periferního motorického nervu, zároveň nám ale 

umožňuje získat představu o síle daného svalu. Díky tomu pak můžeme konkrétní sval 

posilovat s ohledem na jeho svalovou sílu a přizpůsobit tomu jak výchozí polohu, 

tak odpor (s vyloučením gravitace, proti gravitaci, proti odporu). 

Terapie zkrácených svalů využívá buď prostého protahování svalu, 

kdy dosáhneme maximální délky svalu a čekáme na uvolnění způsobené protažením 

retrahovaného vaziva, nebo kombinaci protažení svalu a postizometrické relaxace, 
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kdy v maximálním protažení svalu pacient klade izometrický odpor jako u PIR, ale 

ve fázi relaxace se snažíme sval pasivně protáhnout (celé pak opakujeme). 

Léčebná tělesná výchova je jednou ze základních metod používaných 

fyzioterapeutem. Jejím cílem je udržet nebo zlepšit tělesný stav pacienta, především pak 

svalovou sílu, rozsahy pohybů v kloubech, koordinaci pohybů a například i psychický 

stav nebo funkci vnitřních orgánů pacienta. Jedná se komplexnější cviky se zapojením 

různých částí těla nebo s možným využitím pomůcek. (Kolář, 2009; Hromádková, 1999; 

Holubářová, 2017; Lewit, 2003) 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce  

Souvislá odborná praxe se konala v termínu od 7. 1. 2019 do 1. 2. 2019 v Ústřední 

vojenské nemocnici Praha. Probíhala na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pod 

dohledem supervizorky Bc. Evy Hankovcové a za vedení Mgr. Jitky Hanzalové. 

Na pracovišti jsem byl přítomen od 8 do 12 hodin. 

V rámci bakalářské praxe jsem si vybral pacientku po implantaci totální 

endoprotézy kolenního kloubu vlevo pro pokročilou artrózu. Pacientka souhlasila 

a na oplátku bylo pro její terapii vyhrazeno více času. Standardní terapeutická jednotka 

trvala 45 minut, první a poslední pak hodinu z důvodu provádění vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru.  

Během terapie nebylo využito žádných invazivních metod (ani v rámci vyšetření, 

ani v rámci terapie). Všechny terapie probíhaly ve cvičebně pod dohledem některého 

z fyzioterapeutů. Během terapií byly využity následující metody: techniky měkkých tkání 

dle Lewita, míčkování dle Jebavé, mobilizace dle Lewita, protahování zkrácených svalů, 

PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, aktivní a pasivní pohyby, izometrické 

posilování, posilování proti odporu, PNF dle Kabata a metoda senzomotorické stimulace. 

Dále bylo využito těchto pomůcek: overball, gymnastický míč, molitanový míček, 

theraband. 

Bakalářská práce byla zahájena až po podepsání informovaného souhlasu 

pacientkou a byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 042/2019. 
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3.2 Anamnéza 

Datum: 22. 1. 2019 

Pacient: I. H., žena 

Rok narození: 1942 

Diagnóza: 

M170) Primární gonartróza (oboustranná, st. 3), st. p. po implantaci totální endoprotézy 

kolenního kloubu vlevo (16. 1. 2019).  

I10) Arteriální systémová hypertenze 

E119) Diabetes mellitus II. Typu 

E789) Hyperlipidémie 

Rodinná anamnéza: 

Otec zemřel v 84 letech z blíže neupřesněných příčin, matka v 75 letech 

na carcinom mammae s diseminací. Oba trpěli ve stáří silnými bolestmi kloubů.  

Osobní anamnéza: 

 Prodělala běžné dětské nemoci. V roce 1985 provedena cholecystektomie 

pro litiázu, v roce 1996 operace polypů dělohy. 2006 totální tyreoidektomie 

pro polynodosní strumu. V roce 2009 diagnostika, následná resekce a radioterapie 

carcinomu mammae vpravo. 2011 operace bazaliomu hlavy. V roce 2012 operace 

adenomu hypofýzy s nadprodukcí STH. 2016 karcinom rekta s následnou resekcí. 

V září 2017 operace totální endoprotézy kyčelního kloubu vpravo. Květen 2018 operace 

meningeomu páteře v úrovni Th 10 s následnými revizemi kvůli hematomům. 

Na podzim 2018 provedena extirpace lipomu z oblasti pravého ramene, bez sekundárních 

potíží.  

Nynější onemocnění: 

 Dne 16.1. podstoupila v Ústřední vojenské nemocnici Praha implantaci totální 

endoprotézy kolenního kloubu vlevo pro pokročilou gonartrózu. Pooperační průběh byl 

bez komplikací. Na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny přesunuta 21. 1. 2019 

z oddělení ortopedie. 
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Gynekologické anamnéza: 

 Dva úspěšné porody, žádný potrat. Menopauza od 50 let. 

Alergie:  

 Nemocniční náplast. 

Farmakologická anamnéza:  

 Januvia    1-0-0 (ráno-poledne-večer) 

 Metformin 500 mg  1-0-1 

 Prestarium neo   1-0-0 

 Torvazin   0-0-1  

 Euthyrox   1-0-0 

 Vigantol   9-0-0 (2x týdně, v kapkách) 

 Neurol 0,25   dle potřeby 

 Paracetamol   dle potřeby 

 Clexane injekčně 0,4 ml 1-0-0 (při přeložení na oddělení) 

Abusus: 

 Neguje. 

Pracovní anamnéza: 

 Pracovní sestra v důchodu. 

Sociální anamnéza: 

 Žije s manželem v přízemním rodinném domě. Před domem několik schodů, které 

ovšem nečiní potíže při chůzi. Pobírá starobní důchod. Fyzická aktivita – denní venčení 

psa, v poslední době kvůli bolestem kloubů omezila. 

Status preaesens: 

 Subjektivní: pacientka se cítí celkem dobře, koleno ji v klidu bolí – stupeň 3 

(na VAS), při pohybu stupeň 4-5 a ostrou bolest na mediální straně pod kolenem.  

 Objektivní: plně orientována časem, osobou i prostorem. Vertikalizována do stoje, 

při chůzi užívá 2 francouzské hole, zátěž levé dolní končetiny na 30 %. Plně spolupracuje, 



29 

 

sebeobsluhu i přesuny na lůžku a z lůžka do stoje zvládá. Rána se svorkami, bez defektů 

a zánětu. Otok levé dolní končetiny patrný. Váha: 72 kg, výška 165 cm, BMI 26,45. 

Krevní tlak 120/80 mmHg, tep 70/min, dechová frekvence 12/min, teplota 36,2 °C.  

Předchozí rehabilitace:  

 V roce 2009 ambulantně po resekci karcinomu pravého prsu, dále po operaci 

endoprotézy kyčelního kloubu v roce 2017, ale bez následné rehabilitace v rehabilitačním 

či lázeňském zařízení. 2018 rehabilitace během pobytu v nemocnici po operaci 

meningeomu páteře. Průběh všech rehabilitací byl úspěšný, pacientka trpí pouze občas 

mírnými bolestmi zad. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

 Ze zdravotní dokumentace byla převzata přesná diagnóza, farmakologická 

anamnéza a aktuální údaje o krevním tlaku, tepové frekvenci a teplotě. Dále jsem využil 

rentgenologického nálezu k zapsání stupně artrózy. 

Indikace k rehabilitaci: 

 Indikována k rehabilitaci byla po implantaci totální endoprotézy v ÚVN Praha 

místním rehabilitačním lékařem. Denní indikací v pracovní dny byla 2x individuální 

léčebná jednotka s fyzioterapeutem o délce 30 minut a 2x motodlaha o délce 15 minut. 

O víkendech probíhala terapie formou skupinového cvičení pod dohledem 

fyzioterapeuta. 

3.2.1 Diferenciální rozvaha 

S přihlédnutím k dané diagnóze, a získaným anamnestickým datům, můžeme 

předpokládat, že v místě operačního zákroku (levá dolní končetina) bude otok, snížená 

pohyblivost v kolenním kloubu, zvýšená bolestivost a v reakci na operační zásah též 

reflexní stažení okolních tkání, zejména stehenní fascie, fascie lýtka a svalů souvisejících 

s funkcí kolenního kloubu. Konkrétně m. rectus femoris, m. gracillis, ischiokrurální 

svaly, tensor fascie latae a m. gastrocnemius, u kterých se dá předpokládat i svalové 

zkrácení. Dále můžeme naleznout sníženou kloubní vůli pately, hlavičky fibuly, 

hlezenního kloubu a popřípadě drobných kloubů nohy na operované končetině. Svalová 

síla končetiny jako celku bude snížená, nejvíce pravděpodobně u m. quadriceps femoris.  

Vzhledem k pokročilé gonartróze na pravé končetině se dají očekávat podobné 

změny oboustranně (pravděpodobně vyjma otoku a snížení svalové síly), kdy by reflexní 
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změny byly způsobeny právě pokročilou artrózou. Vezmeme-li v úvahu celkový stav 

pacientky, můžeme předpokládat celkové snížení kondice. Z důvodu operace hrudníku 

by se též mohly vyskytovat změny ve stereotypu dýchání. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (22. 1. 2019) 

Vyšetření trupu aspekcí 

Stoj: stabilní, o dvou francouzských holích (zátěž na operované 30 %), patrný 

otok LDK v oblasti kolenního kloubu, stehna i lýtka. Jizva se svorkami, zarudlé okolí 

operační rány.  

Pohledem zezadu:  

- lehký úklon vpravo (z důvodu odlehčení levé dolní končetiny) 

- báze širší, lehké vytáčení špiček vně (pravá více) 

- kotníky valgózní, pravý více 

- mírná asymetrie kontur Achillových šlach z důvodu otoku LDK 

- levý kolenní kloub více ve flexi 

- pravá subgluteální rýha lehce výše  

- páteř bez zakřivení ve frontální rovině, jizva po operaci v oblasti dolní 

hrudní páteře 

- levé rameno výše 

- hlava ve středním postavení 

Pohledem z pravého boku: 

- pravá dolní končetina bez plné extenze v kolenním kloubu 

- zhojená jizva po implantaci TEP kyčelního kloubu laterálním 

přístupem 

- patrná anteverze pánve a lehká prominence břišní stěny 

- zmenšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramene 

- protrakce hlavy 

Pohledem z levého boku: 

- levá dolní končetina v lehkém semiflekčním postavení v kolenním 

kloubu 

- levé rameno mírně před pravým 
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Pohledem zepředu: 

- valgozita hlezenních kloubů oboustranně (vpravo více) 

- valgozita kolenních kloubů (u PDK více) 

- na levém kolenním kloubu čerstvá pooperační jizva se svorkami 

- pupek ve střední ose těla 

- pravá tajle ostřejší 

- levé rameno výše 

- hlava ve středním postavení 

- snížená pohyblivost hrudníku při dýchání, dechová vlna fyziologická 

- převažuje břišní dýchání 

Chůze: pacientka používá při chůzi dvě francouzské hole a třídobý typ chůze, 

při kterém by měla odlehčovat operovanou končetinu na 30 % zátěže. Chůze je stabilní, 

pacientka se výrazně soustředí, chyby nedělá. Zvládá chůzi do i ze schodů, zatím pouze 

pod dohledem, pamatuje si správně vč. mnemotechnických pomůcek. Délka kroku pravé 

dolní končetiny je lehce delší, u obou končetin bez plné extenze kolenních kloubů 

(levá výrazněji), absence extenze v kyčelním kloubu a potíže s flexí levého kolenního 

kloubu. Při chůzi zevně rotační postavení v kyčelních kloubech oboustranně. Došlap 

na patu, odvíjení chodidla při nášlapu pouze po hlavičky metatarsů. Typ chůze dle Jandy 

proximální. 

Vyšetření palpací: 

 Stoj:  

- snížená klenba obou chodidel 

- levá crista iliaca výše 

- levá SIAS i SIPS výše 

  

Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

Kůže: snížená posunlivost, zarudnutí v okolí operační rány, znatelný otok LDK 

od hlezenního kloubu až do poloviny stehna. Bolestivost mediálně pod levým kolenem. 

Podkoží: horší posunlivost v oblasti otoku na LDK. 

Fascie: horší protažitelnost s tuhou bariérou od stehna až po lýtko LDK, na PDK 

též snížená protažitelnost v dolní části stehna 
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Svaly: bilaterálně na dolních končetinách hypertonus m. tensor fascie latae, 

ischiokrurálních svalů, m. triceps surae, adduktorů kyčelního kloubu (zejména pak 

m. gracillis) a m. rectus femoris. Trigger points v oblasti ischiokrurálních svalů 

a m. trapezius bilat. 

Jizva: se svorkami, 16 cm délka, bolestivá, bez infekce, horká, se strupy  

Neurologické vyšetření:  

 Pacientka plně orientovaná, bez kognitivního deficitu. Hlavové nervy vyšetřeny 

orientačně a bez patologie. Povrchové čití (tepelné, diskriminační, algické) bilaterálně 

v pořádku. Taktilní čití lehce snížené na bříškách prstců dolních končetin. Pohybocit 

i polohocit bilaterálně v pořádku. Taxe bez patologie. Reflex Achillovy šlachy 

oboustranně normoreflexie. Laseguova zkouška negativní oboustranně. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Tabulka č. 1 – antropometrické vyšetření dolních končetin (vstupní) 

Délky (v cm) PDK  LDK 

Funkční délka 88 88 

Anatomická 80 80 

Obvody (v cm) PDK LDK 

15 cm nad patelou 43 46 

10 cm nad patelou 42,5 45 

Přes patelu 37,5 42,5 

Přes tuberositas 34 36 

Lýtko 33 34 

Přes malleoly 25 24 

Přes patu 31 32 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy:  

Tabulka č. 2 – goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin (vstupní) 

 Provedení Levý Pravý 

Kyčelní kloub 

Aktivně 

S: 10-0-115 

F: 35-0-35 

R: 40-0-35 

S: 5-0-90 

F: 30-0-0 

(ADD neměřena) 

R: neměřeny 

Pasivně 

S: 10-0-125 

F: 40-0-40 

R: 45-0-40 

S: 10-0-90 

F: 35-0-0 

(ADD neměřena) 

R: neměřeny 

Kolenní kloub 
Aktivně S: 0-15-65 S: 0-0-120 

Pasivně S: 5-15-70 S: 0-0-130 

Hlezenní kloub 

Aktivně S: 20-0-30 S: 20-0-35 

Pasivně S: 20-0-40 S: 20-0-40 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Tabulka č. 3 – vyšetření zkrácených svalů dolních končetin (vstupní) 

Sval Strana Stupeň zkrácení 

Adduktory kyčelního kl. bilaterálně 2 

m. iliopsoas 
Vlevo 2 

Vpravo 1 

m. tensor fascie latae bilaterálně 2 

m. triceps surae bilaterálně 1 

Flexory kolenního kl. 

Vlevo 1 

Vpravo 2 

m. rectus femoris 
Vlevo 2 

Vpravo 1 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy:  

Vyšetřováno v polohách svalového testu dle Jandy. Jedinou modifikovanou 

polohou bylo vyšetření m. triceps surae sinistra v leže na zádech, kdy z důvodu omezení 

flexe kolenního kloubu jsme nemohli zaujmout výchozí polohu, tudíž se jedná spíše 

o hodnocení orientační.  

Tabulka č. 4 – vyšetření svalové síly (vstupní) 

Sval/svalová skupina Levá strana Pravá strana 

Extenzory kyčelního kl. 3+ 3+ 

Abduktory kyčelního kl. 3 3+ 

Flexory kolenního kl. 3 5 

Extenzory kolenního kl. 3 4+ 

m. triceps surae 4 5 

Břišní svaly (flexe trupu) 3 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita:  

Omezení kloubní pohyblivosti bylo nalezeno u následujících skloubení: 

Tabulka č. 5 – vyšetření kloubní vůle (vstupní) 

Skloubení Strana Směr omezení 

Hlavička fibuly bilaterálně ventrodorzálně 

Patela vlevo kraniokaudálně 

Talokrurální kloub vlevo dorzálně 

III. a IV.  

tarzo-metatarzální kloub 
vlevo dorzálně 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:  

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu 

Zapojení svalů v čase: 

Vpravo: 

1. ischiokrurální svaly + extenzory L páteře bilaterálně, 2. m. gluteus maximus, 

3. + 4. extenzory Th páteře bilaterálně 

Vlevo:  

1. ischiokrurální svaly + extenzory L páteře bilaterálně, 2. m. gluteus maximus, 

3. + 4. extenzory Th páteře bilaterálně 

Z důvodu časné aktivace extenzorů bederní páteře dochází k její lordotizaci 

a zapření se pánví o lehátko. Zapojení v čase i zapření se o lehátko je shodné na obou 

stranách, pravá strana je však mírně lepší. Stereotyp celkově však hodnotím jako 

nesprávný. 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu 

Vyšetřeno pouze vlevo. 

Převaha m. tensor fascie latae nad m. gluteus medius et minimus. Zároveň kontrakce 

m. iliopsoas a m. rectus femoris → tzv. „tensorový mechanismus.“ 
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Barthel index 95/100 (lehká závislost) 

Tabulka č. 6 – Barthel index (vstupní)  

 
1. Najedení a napití  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
2. Oblékání  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
3. Koupání  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

5 bodů 

S dopomocí  0 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
4. Osobní hygiena  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

5 bodů  

Neprovede  0 bodů 

 
5. Kontinence moči  

 

 

Plně kontinentní  

 

10 bodů  

Občas inkontinentní  5 bodů 

Inkontinentní  0 bodů 

 
6. Kontinence stolice  

 

 

Plně kontinentní  

 

10 bodů 

Občas inkontinentní  5 bodů 

Inkontinentní  0 bodů 

 
7. Použití WC  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
8. Přesun lůžko – židle  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

15 bodů 

S mírnou dopomocí  10 bodů 

Vydrží sedět  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
9. Chůze po rovině  

 

 

S pomocí 50 m  

 

10 bodů  

Samostatně nad 50 m  15 bodů 

Na vozíku 50 m  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 
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Závěr 

Pacientka pět dní po operaci totální endoprotézy pro artrózu kolenního kloubu 

vlevo. Jizva je uzavřená svorkami. Končetina oteklá v místě operačního zásahu, v mírném 

flekčním postavení v kolenním i kyčelním kloubu. Je výrazně omezená extenze i flexe 

v kolenním kloubu, jsou přítomny reflexní změny v okolních tkáních, omezená kloubní 

vůle (patela, hlavička fibuly, talokrurální kloub), zkrácené svaly (m. iliopsoas, m. rectus 

femoris, ischiokrurální svaly, adduktory kyčelního kloubu) a oslabené svaly 

(m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus, medius et minimus). Pacientka je bez 

neurologického deficitu, zároveň i bez deficitu kognitivního.  

Stoj je stabilní, s odlehčením levé končetiny na 30 % zátěže. Ve stoji snížená 

klenba nožní, valgozita kotníků, změna v postavení pánve (kvůli odlehčení končetiny), 

protrakce ramen a hlavy, oploštění hrudní páteře a snížená dynamika hrudního koše 

při dýchání. Chůze trojdobá o dvou francouzských holích, stabilní, bez závažnějších 

patologií, zvládá do schodů i ze schodů. Kvůli bolesti zatím pouze kratší vzdálenosti. 

V testu dle Barthelové obdržela 95 bodů ze 100, což je hodnoceno jako lehká závislost. 

V současném prostředí je však zcela soběstačná, ztráta byla způsobena nutností 

doprovázet ji při chůzi, během následujícího dne by však již měla chodit samostatně. 

Celková fyzická kondice je snížená, pacientka je však motivována, význam 

rehabilitace i autoterapie sama zná díky dřívější implantaci totální endoprotézy kyčelního 

kloubu. Počítá též s následným pobytem v lázeňsko-rehabilitačním zařízení. Průběh 

předchozí rehabilitace byl bezproblémový, prognóza je tedy dobrá. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Kontrola stereotypu chůze s francouzskými holemi po rovině 

a do schodů 

- Snížení bolestivosti a otoku operovaného kolene 

- Zvětšení rozsahu pohybu operovaného kloubu do flexe i extenze 

- Odstranění reflexních změn v oblasti dolních končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení oslabených svalů (hlavně na LDK) 

- Mobilizace hlavičky fibuly, pately, talokrurálního skloubení, III. a IV. 

tarzo-metatarzálního kloubu  
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- Péče o jizvu + edukace pacienta (především po vyndání svorek) 

- Edukace k autoterapii, režimovým opatřením 

3.4.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Celkové zlepšení kondice pacientky 

- Posílení svalů a předcházení svalových dysbalancí na PDK (z důvodu 

plánované endoprotézy) 

- Stabilizace kolenních a hlezenních kloubů (až bude povolena plná 

zátěž)  

- Přiměřené posilování a protahování svalů v závislosti na aktuální 

potřebě 

- Dodržování režimových opatření 

3.4.3 Návrh terapie 

- Nácvik chůze, vč. chůze do schodů a ze schodů 

- Prevence TEN 

- Míčkování (relaxace hypertonických svalů a ovlivnění otoku) 

- Techniky měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu  

- Aktivní pohyby LDK v kolenním i kyčelním kloubu s důrazem 

do krajních poloh 

- Kondiční cvičení 

- PIR nebo PIR s protažením 

- Mobilizační techniky dle Lewita 

- Protahování zkrácených svalů 

- Izometrické posilování svalů dolních končetin (hlavně LDK) 

- Rytmická stabilizace kolenního kloubu 

- Nácvik v rámci metodiky senzomotorické stimulace (malá noha) 

- Motodlaha  

- Instruktáž k autoterapii 
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 Terapie č. 1 (22. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka se subjektivně cítí po přemístění z ortopedie lépe, v klidu 

bolest minimální až žádná, při pohybu a zátěži stupeň 4 z 10 dle stupnice VAS. 

Lokalizace bolesti mediálně pod kolenem. 

Objektivní: Výrazný otok LDK od stehna až po lýtko, vyšší teplota LDK, oblast 

operační rány zarudlá, jizva se svorkami, bez zánětlivého výpotku, větší strup v oblasti 

tuberositas tibiae, omezený rozsah pohybu kolenního kloubu vlevo do flexe i extenze, 

snížená svalová síla LDK, chůze o dvou francouzských holích.  

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloubu 

- Obnovení kloubní vůle zablokovaných kloubů na levé dolní končetině 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Korekce stereotypu chůze 

- Instruktáž k autoterapii 

Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- Mobilizace dle Lewita (patela, hlavička fibuly, talokrurální kloub, III. 

a IV. tarzo-metatarzální kloub)  

- PIR hypertonických svalů v oblasti kolenního kloubu  

- Aktivní cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu  

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního 

kloubu 

- Instruktáž k autoterapii 

- Korekce a nácvik chůze 
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Průběh terapie: 

Opakování základní sestavy cviků z oblasti tromboembolické prevence – 

plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, cirkumdukce v hlezenních kloubech 

a izometrie svalů dolní končetiny – m. quadrieps femoris, flexorů kolenního kloubu, 

m. tibialis anterior, m. triceps surae (zacvičena z oddělení ortopedie), míčkování 

za účelem snížení otoku a relaxace hypertonické tkáně v oblasti kolenního kloubu, 

techniky měkkých tkání na kůži a podkoží v oblasti kolenního kloubu, včetně protažení 

fascií stehna a lýtka. Mobilizace pately kraniokaudálně, mobilizace hlavičky fibuly 

ventrodorzálně, mobilizace talokrurálního kloubu dorzálně, mobilizace III. a IV. tarzo-

metatarzálního kloubu dorzálně (nůžkový hmat). PIR s protažením na m. rectus femoris, 

ischiokrurální svaly a adduktory kyčelního kloubu (především m. gracillis), vše v leže 

na zádech. Aktivní cvičení do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu s overballem 

v leže na zádech (15x). Izometrické posilování m. quadriceps femoris (10x) a extenzorů 

kolenního kloubu (10x), obojí v leže na zádech s využitím overballu. Instruktáž 

k autoterapii – aktivní cvičení na lůžku, ledování otoku, protahování ischiokrurálních 

svalů a dodržování režimových opatření. Na závěr korekce stereotypu chůze (třídobá 

chůze o dvou francouzských holích), opakování zásad pro chůzi do schodů a ze schodů.  

Výsledek terapie: 

Obnovení kloubní vůle výše zmíněných kloubů na LDK, snížení hypertonu 

m. rectus femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu (extenzory 

a adduktory též protaženy. Reflexní změny v oblasti kolenního kloubu přetrvávají, došlo 

ovšem k mírnému uvolnění kůže a podkoží. Zvětšení pasivního i aktivního rozsahu 

do extenze kolenního kloubu o 5° a pasivního rozsahu do flexe též o 5°. Pohyb je omezen 

bolestivostí, v maximálním rozsahu tvrdá bariéra. Aktivní rozsah pohybu do flexe 

kolenního kloubu se nezměnil.   

Závěr terapie: 

 Pacientka lehce unavená, udává mírné zvýšení bolestivosti operovaného kloubu 

v klidu (1-2/10 dle VAS), subjektivně udává „volnější operovanou nohu“. Při terapii jsme 

se nejprve zaměřili na uvolnění reflexních změn a zmenšení svalových dysbalancí LDK, 

za účelem maximální možné obnovy fyziologických poměrů na dolní končetině. Teprve 

následně byla terapie směrována na zvětšení rozsahu pohybu kolenního kloubu a posílení 

(zatím izometrické) flexorů a extenzorů kolenního kloubu.  
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3.5.2 Terapie č. 2 (23. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka spokojená, cítí se dobře, bolest pouze při zátěži (3/10). 

Lokalizace bolesti mediálně pod kolenem. 

Objektivní: Otok LDK beze změny, teplota LDK se mírně oproti předchozí terapii 

snížila, oblast operační rány stále zarudlá, ale dochází ke zlepšování. Jizva se svorkami 

a v pořádku. Omezený rozsah pohybu kolenního kloubu vlevo do flexe i extenze, 

odpovídá stavu po včerejší terapii. Zablokovaná hlavička fibuly. 

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Obnovení kloubní vůle hlavičky fibuly  

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- Mobilizace dle Lewita (hlavička fibuly)  

- PIR s protažením zkrácených svalů v oblasti kolenního kloubu  

- Aktivní cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu (vč. využití 

pomůcek) 

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního 

kloubu 

Průběh terapie: 

Opakování základní sestavy cviků prevence TEN, míčkování za účelem snížení 

otoku a relaxace hypertonické tkáně v oblasti kolenního kloubu, techniky měkkých tkání 

na kůži a podkoží v oblasti kolenního kloubu (zvláště z mediální strany kolenního 

kloubu), včetně protažení fascií stehna a lýtka. Mobilizace hlavičky fibuly 

ventrodorzálně. PIR s protažením na m. rectus femoris, ischiokrurální svaly a adduktory 
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kyčelního kloubu (především m. gracillis), vše v leže na zádech. Aktivní cvičení 

do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu s overballem v leže na zádech (15x). 

Izometrické posilování m. quadriceps femoris (10x) a extenzorů kolenního kloubu (10x), 

obojí v leže na zádech s využitím overballu. Dynamické střídání flexe a extenze v sedě 

na lehátku.  

Výsledek terapie: 

Obnovení kloubní vůle hlavičky fibuly, snížení hypertonu a protažení m. rectus 

femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu. Částečné uvolnění 

reflexních změn v oblasti levého kolenního kloubu. Zvětšení rozsahu pohybu v kloubu 

do flexe na 70° aktivně, pasivně stále 75°, ale snížení bolestivosti. Pohyb omezuje tuhá 

bariéra. Do plné extenze stále chybí 10° aktivně i pasivně.    

Závěr terapie: 

 Pacientka udává, že se bolest oproti stavu před terapií nezměnila, subjektivně 

se cítí „unaveně, ale dobře.“ Po terapii přechází na motodlahu, rozsah nastaven na 75° 

do flexe, na žádost lékařky na pokoj zapůjčen overball pro samostatné cvičení.   

3.5.3 Terapie č. 3 (24. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Cítí se trochu nemocně, občas kašle, jinak ale v pořádku. 

Objektivní: Otok LDK aspekcí menší, teplota LDK nižší oproti předešlému dni. 

Jizva v pořádku. Omezený rozsah pohybu kolenního kloubu vlevo do flexe i extenze 

o něco horší než po předchozí terapii.  

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Posílení břišních a hýžďových svalů 

- Instruktáž pacientky pro cvičení na lůžku s overballem 
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Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- PIR s protažením zkrácených svalů v oblasti kolenního kloubu  

- Aktivní cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu  

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního 

kloubu (vč. využití pomůcek) 

- Bridging pánve 

Průběh terapie: 

Opakování základní sestavy cviků prevence TEN, míčkování za účelem snížení 

otoku a relaxace hypertonické tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, techniky 

měkkých tkání na kůži a podkoží v oblasti levého kolenního kloubu (zvláště z mediální 

strany kolenního kloubu). PIR s protažením na m. rectus femoris, ischiokrurální svaly 

a adduktory kyčelního kloubu (především m. gracillis), vše v leže na zádech. Aktivní 

cvičení do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu v leže na zádech (2x10). 

Izometrické posilování m. quadriceps femoris (15x) a extenzorů kolenního kloubu (12x) 

s využitím overballu v leže na zádech + instruktáž pacientky ke cvičení na lůžku 

s využitím overballu. Bridging pánve s fixací aker dolních končetin.  

Výsledek terapie: 

Částečné uvolnění reflexních změn v oblasti levého kolenního kloubu, snížení 

hypertonu a protažení m. rectus femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního 

kloubu. Zvětšení rozsahu pohybu v kloubu do flexe na 75° aktivně, pasivně 80°. Pohyb 

omezuje tuhá bariéra, v maximálním rozsahu bolestivé (3-4/10 dle VAS). Do plné 

extenze chybí 10° aktivně, pasivně pak 5°.    

Závěr terapie: 

 Pacientka se cítí unaveně, je ráda pro zvětšení rozsahu pohybu a zmenšení otoku. 

Na motodlaze nastaven rozsah 80°, během nácviku chůze mimo moji terapii překonala 

vzdálenost 150 metrů bez přestávky. 
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3.5.4 Terapie č. 4 (25. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Cítí se nemocně, kašle. 

Objektivní: Pacientka lehce nemocná, ke cvičení zatím indikována. Zmenšení 

otoku i snížení teploty LDK. Jizva v pořádku. Rozsah pohybu odpovídá 70° do flexe 

a chybějícím 10° do extenze levého kolenního kloubu. 

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Posílení břišních a hýžďových svalů 

- Kontrola chůze  

Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- PIR s protažením zkrácených svalů v oblasti kolenního kloubu  

- Aktivní cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu (s nižší 

intenzitou) 

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního 

kloubu (s využitím pomůcek) 

- Bridging pánve 

- Nácvik chůze o dvou francouzských holích po chodbě 

Průběh terapie: 

Cvičení od aker končetin za účelem prevence TEN, míčkování za účelem snížení 

otoku a relaxace hypertonické tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, techniky 

měkkých tkání na kůži a podkoží v oblasti levého kolenního kloubu (zvláště z mediální 

strany kolenního kloubu a pod kolenem). PIR s protažením na m. rectus femoris, 

ischiokrurální svaly a adduktory kyčelního kloubu (především m. gracillis), vše v leže 
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na zádech. Aktivní cvičení do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu v leže 

na zádech (2x10). Izometrické posilování m. quadriceps femoris (15x) a extenzorů 

kolenního kloubu (12x) s využitím gymnastického míče. Bridging pánve s fixací aker 

dolních končetin. Chůze po chodbě přibližně 100 metrů.  

Výsledek terapie: 

Protažení m. rectus femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního 

kloubu, snížení hypertonu tkání v oblasti kolenního kloubu. Dosaženo stejného rozsahu 

pohybu v kloubu jako při poslední terapii – do flexe na 75° aktivně, pasivně 80°. Pohyb 

omezuje tuhá bariéra, v maximálním rozsahu bolestivé (3-4/10 dle VAS). Do plné 

extenze chybí 10° aktivně, pasivně pak 5°.    

Závěr terapie: 

 Přestože dnes byla zvolena nižší intenzita cvičení, se pacientka cítí unaveně, 

z části z důvodu počínající nemoci. Preventivní zopakování cviků k autoterapii 

po skončení cvičební jednotky s důrazem na zvyšování extenze v kolenním kloubu.  

26.–29. 1. 2019  

- cvičení kontraindikováno pro nemoc pacientky (chřipka) 

3.5.5 Terapie č. 5 (30. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Lehce unavená po nemoci, jinak se již cítí zdráva. 

Objektivní: Pacientka slabší. Otok LDK výrazně menší, teplota končetiny téměř 

normální. Jizva v pořádku. Rozsah pohybu odpovídá 75° do flexe a chybějícím 5° 

do extenze levého kolenního kloubu. 

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Posílení břišních a hýžďových svalů 
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Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- protažení zkrácených svalů  

- PIR s protažením na m. rectus femoris  

- Aktivní cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu  

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního 

kloubu (s využitím pomůcek) 

- Bridging pánve 

- Trénink chůze 

Průběh terapie: 

Cvičení od periferie v rámci prevence TEN, míčkování za účelem snížení otoku 

a relaxace hypertonické tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, techniky měkkých tkání 

na kůži a podkoží v oblasti levého kolenního kloubu (zvláště z mediální strany kolenního 

kloubu a pod kolenem), protažení fascií stehna a lýtka. Protažení ischiokrurálních svalů 

v leže na zádech bilaterálně, protažení adduktorů kyčelního kloubu v lehu na zádech 

bilaterálně. PIR s protažením na m. rectus femoris v leže na břiše, aktivní cvičení 

do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu v leže na břiše (2x8). Izometrické 

posilování m. quadriceps femoris (15x) a extenzorů kolenního kloubu (10x) s využitím 

gymnastického míče. Bridging pánve s fixací aker dolních končetin. Chůze po chodbě 

přibližně 200 metrů.  

Výsledek terapie: 

Protažení m. rectus femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního 

kloubu, snížení hypertonu tkání v oblasti kolenního kloubu. Rozsah pohybu do flexe 

se zvětšil na 80° aktivně, pasivně 85°. Pohyb je omezen tuhou bariérou, v maximálním 

rozsahu bolestivé (2-3/10 dle VAS), v klidu nebolestivé. Do plné extenze chybí pasivně 

i aktivně 5°.    
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Závěr terapie: 

 Pacientka se cítí velmi dobře, i když unaveně, je spokojena se znovu zapojením 

do rehabilitace. Obecně došlo ke zmenšení otoku i bolestivosti, reflexní změny i zkrácení 

svalů se postupně zmenšují. I přes výpadek terapie se nám povedlo zvětšit rozsah pohybu 

v operovaném kloubu. 

3.5.6 Terapie č. 6 (31. 1. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Cítí se dobře, těší se na cvičení. 

Objektivní: Na pacientce již není prodělaná nemoc znatelná. Oproti začátkům 

terapie je u pacientky znatelné zlepšení i v chůzi a během pohybů na lůžku. Rozsah 

do flexe odpovídá 80° aktivně a 85° pasivně. Do plné extenze chybí 5°. 

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Stabilizace kolenního kloubu 

- Aktivace drobných svalů nohy 

- Posílení břišních a hýžďových svalů 

Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu (mimo oblast jizvy) 

- protažení zkrácených svalů s důrazem na m. rectus femoris 

- PIR s protažením na m. rectus femoris Aktivní cvičení do flexe 

a extenze kolenního kloubu  

- Posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního kloubu 

(s využitím pomůcek) 
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- Rytmická stabilizace kolenního kloubu  

- Nácvik malé nohy 

- Bridging pánve 

Průběh terapie: 

Cvičení od periferie v rámci prevence TEN, míčkování za účelem snížení otoku 

a relaxace hypertonické tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, techniky měkkých tkání 

na kůži a podkoží v oblasti levého kolenního kloubu (zvláště mediálně pod kolenem), 

protažení fascií stehna a lýtka. Protažení ischiokrurálních svalů a adduktorů kyčelního 

kloubu v leže na zádech bilaterálně. Prolongovaný strečink m. rectus femoris v leže na 

břiše, aktivní cvičení do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu v leže na břiše 

(2x8). Posilování m. quadriceps femoris (15x) a extenzorů kolenního kloubu (10x) v leže 

na břiše s pomocí therabandu. Rytmická stabilizace kolenního kloubu v leže na zádech, 

kolenní kloub přibližně 80° ve flexi. Bridging pánve s fixací aker dolních končetin. 

Cvičení do flexe a extenze kolenního kloubu v leže na zádech s použitím therabandu. 

Nácvik malé nohy v sedě na lehátku. 

Výsledek terapie: 

Protažení m. rectus femoris, flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního 

kloubu, snížení hypertonu tkání (kůže, podkoží, fascie) v oblasti kolenního kloubu 

a lýtka. Rozsah pohybu do flexe je 85° aktivně i pasivně. Pohyb omezuje tuhá bariéra, 

v maximálním rozsahu bolestivé (2/10 dle VAS), klidová bolest není. Do plné extenze 

chybí pasivně i aktivně 5°.    

Závěr terapie: 

 Pacientka je unavená, ale cítí se dobře. Měly by ji být dnes odstraněny stehy. 

O omezeném rozsahu do extenze tvrdí, že odpovídá stavu před operací. Poučena, že před 

příští terapií nemá jizvu mazat. 

3.5.7 Terapie č. 7 (1. 2. 2019) 

Status praesens:  

Subjektivní: Pacientka je spokojená z důvodu odstranění svorek, těší se domů 

a do lázní. Bolest ani únavu neudává. 
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Objektivní: Chůze jistá a stabilní, z jizvy odstraněny svorky, jizva v pořádku. 

Rozsah do flexe stále odpovídá 80° aktivně a 85° pasivně. Do plné extenze chybí 5°. 

Cíl terapie: 

- Tromboembolická prevence 

- Zmenšení otoku levé dolní končetiny 

- Uvolnění jizvy 

- Uvolnění reflexních změn v oblasti operovaného kolenního kloub 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů levé dolní končetiny 

- Zvětšení rozsahu operovaného kolenního kloubu do flexe i extenze 

- Stabilizace kolenního kloubu 

- Posílení břišních a hýžďových svalů 

- Instruktáž pacientky k autoterapii na doma (vč. péče o jizvu) 

Návrh terapie: 

- Cvičení od periferie v rámci prevence TEN 

- Péče o jizvu 

- Míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu  

- protažení zkrácených svalů s důrazem na m. rectus femoris 

- PIR s protažením na m. rectus femoris Aktivní cvičení do flexe 

a extenze kolenního kloubu  

- Posilování m. quadriceps femoris a extenzorů kolenního kloubu 

(s využitím pomůcek) 

- Rytmická stabilizace kolenního kloubu  

- Bridging pánve 

- Instruktáž k autoterapii 

Průběh terapie: 

Cvičení od periferie v rámci prevence TEN, míčkování za účelem snížení otoku 

a relaxace hypertonické tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, péče o jizvu a okolí, 

protažení fascií stehna a lýtka. Instruktáž k uvolňování jizvy. Protažení ischiokrurálních 

svalů v leže na zádech bilaterálně, protažení adduktorů kyčelního kloubu v lehu na zádech 

bilaterálně. Prolongovaný strečink m. rectus femoris v leže na břiše, aktivní cvičení 
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do maximální flexe a extenze v kolenním kloubu v leže na břiše (2x10). Posilování 

m. quadriceps femoris (15x) a extenzorů kolenního kloubu (10x) v leže na břiše s pomocí 

therabandu. Rytmická stabilizace kolenního kloubu v leže na zádech. Bridging pánve 

s fixací aker dolních končetin. Instruktáž k autoterapii na doma, opakování cviků a péče 

o jizvu. 

Výsledek terapie: 

Protažení zkrácených svalů, snížení hypertonu tkání (kůže, podkoží, fascie) 

v oblasti kolenního kloubu a lýtka. Uvolnění jizvy. Rozsah pohybu do flexe je 85° aktivně 

i pasivně. Rozsah pohybu kolenního kloubu omezuje tuhá bariéra, bolest pacientka udává 

v maximálním rozsahu mediálně pod kolenem. V klidu bez bolesti. Do plné extenze chybí 

pasivně i aktivně 5°.   

Závěr terapie: 

 Pacientka instruována k domácímu cvičení. Je motivována vzhledem 

k přetrvávajícímu omezení rozsahu pohybu. Plánuje si zažádat do lázní k následné 

rehabilitaci.    

  



51 

 

3.6 Výstupní kineziologické vyšetření (1. 2. 2019) 

Vyšetření postury aspekcí 

Stoj: stabilní, o dvou francouzských holích (zátěž na operované 30 %), patrný 

otok LDK v oblasti kolenního kloubu, stehna i lýtka. Jizva se svorkami, zarudlé okolí 

operační rány.  

Pohledem zezadu:  

- lehký úklon vpravo (z důvodu odlehčení levé dolní končetiny) 

- báze širší, lehké vytáčení špiček vně  

- kotníky valgózní, pravý více 

- levý kolenní kloub mírně ve flexi 

- pravá subgluteální rýha lehce výše  

- páteř bez zakřivení ve frontální rovině, jizva po operaci v oblasti dolní 

hrudní páteře 

- levé rameno lehce výše 

- hlava ve středním postavení 

Pohledem z pravého boku: 

- pravá dolní končetina bez plné extenze v kolenním kloubu 

- zhojená jizva po implantaci TEP kyčelního kloubu laterálním 

přístupem 

- patrná anteverze pánve a lehká prominence břišní stěny 

- zmenšená hrudní kyfóza 

- protrakce ramene 

- protrakce hlavy 

Pohledem z levého boku: 

- levá dolní končetina v lehkém semiflekčním postavení v kolenním 

kloubu 

- levé rameno mírně před pravým 

Pohledem zepředu: 

- valgozita hlezenních kloubů oboustranně (vpravo více) 

- valgozita kolenních kloubů (u PDK více) 
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- na levém kolenním kloubu jizva po implantaci TEP, bez svorek, 

čerstvě zhojená 

- pupek ve střední ose těla 

- levé rameno výše 

- hlava ve středním postavení 

Chůze: pacientka používá při chůzi dvě francouzské hole a třídobý typ chůze. 

Operovanou končetinu odlehčuje na 30 % zátěže. Chůze je stabilní, bez chyb. Zvládá 

chůzi do i ze schodů, pamatuje si správně vč. mnemotechnických pomůcek. Délka kroku 

pravé dolní končetiny je lehce delší, u obou končetin bez plné extenze kolenních kloubů. 

Chybí extenze v kyčelních kloubech. Omezený rozsah do flexe levého kolenního kloubu 

ji při chůzi nelimituje. Pacientka má zevně rotační postavení v kyčelních kloubech 

oboustranně. Došlapuje na patu, odvíjení chodidla při nášlapu pouze po hlavičky 

metatarsů. Typ chůze dle Jandy proximální. 

Vyšetření palpací: 

 Stoj:  

- snížená klenba obou chodidel 

- levá crista iliaca výše 

- levá SIAS i SIPS výše 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

Kůže: na levém kolenním kloubu volná, lehké zarudnutí v okolí jizvy 

po odstranění svorek (vč. drobných strupů). Bolestivost mediálně pod kolenem. Mírný 

otok levé dolní končetiny. 

Podkoží: horší posunlivost v oblasti otoku na LDK. 

Fascie: snížená protažitelnost na dolní části stehna oboustranně. 

Svaly: bilaterálně na dolních končetinách hypertonus m. tensor fascie latae, 

ischiokrurálních svalů, adduktorů kyčelního kloubu, Tr. P. v oblasti ischiokrurálních 

svalů bilat. Hypertonus m. trapezius bilat. 

Jizva: zhojená, obsahuje strupy, čerstvě po odstranění svorek, citlivá, nebolestivá.  
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Neurologické vyšetření:  

 Pacientka plně orientovaná, bez kognitivního deficitu. Hlavové nervy vyšetřeny 

orientačně a bez patologie. Povrchové čití (tepelné, diskriminační, algické) bilaterálně 

v pořádku. Taktilní čití lehce snížené na bříškách prstců dolních končetin. Pohybocit 

i polohocit bilaterálně v pořádku. Taxe bez patologie. Reflex Achillovy šlachy 

oboustranně normoreflexie. Laseguova zkouška negativní oboustranně. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Tabulka č. 7 – antropometrické vyšetření dolních končetin (výstupní) 

Délky (v cm) PDK LDK 

Funkční délka 88 88 

Anatomická 80 80 

Obvody (v cm) PDK LDK 

15 cm nad patelou 43 45 

10 cm nad patelou 42,5 43,5 

Přes patelu 37,5 40 

Přes tuberositas 34 35 

Lýtko 33 33 

Přes malleoly 25 24 

Přes patu 31 31 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy:  

Tabulka č. 8 – goniometrické vyšetření kloubů dolních končetin (výstupní) 

 Provedení Levý Pravý 

Kyčelní kloub 

Aktivně 

S: 10-0-115 

F: 35-0-35 

R: 40-0-35 

S: 5-0-90 

F: 30-0-0 

(ADD neměřena) 

R: neměřeny 

Pasivně 

S: 10-0-125 

F: 40-0-40 

R: 45-0-40 

S: 10-0-90 

F: 35-0-0 

(ADD neměřena) 

R: neměřeny 

Kolenní kloub 
Aktivně S: 0-5-85 S: 0-0-120 

Pasivně S: 0-5-85 S: 0-0-130 

Hlezenní kloub 

Aktivně S: 20-0-30 S: 20-0-35 

Pasivně S: 20-0-40 S: 20-0-40 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Tabulka č. 9 – vyšetření zkrácených svalů dolních končetin (výstupní) 

Sval Strana Stupeň zkrácení 

Adduktory kyčelního kl. bilaterálně 1 

m. iliopsoas bilaterálně 1 

m. tensor fascie latae 
vlevo 1 

vpravo 2 

m. triceps surae bilaterálně 1 

Flexory kolenního kl. 

vlevo 1 

vpravo 1 

m. rectus femoris 
vlevo 2 

vpravo 1 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy:  

Vyšetřováno v polohách svalového testu dle Jandy. 

Tabulka č. 10 – vyšetření svalové síly (výstupní) 

Sval/svalová skupina Levá strana Pravá strana 

Extenzory kyčelního kl. 4 3+ 

Abduktory kyčelního kl. 3 3+ 

Flexory kolenního kl. 4+ 5 

Extenzory kolenního kl. 4 4+ 

m. triceps surae 4 5 

Břišní svaly (flexe trupu) 3+ 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita:  

Omezení kloubní pohyblivosti: 

Tabulka č. 11 – vyšetření kloubní vůle (výstupní) 

Skloubení Strana Směr omezení 

Hlavička fibuly 

Bez omezení Patela 

Talokrurální kloub 

III. a IV.  

tarzo-metatarzální kloub 
Vlevo dorzálně 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:  

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu (beze změny) 

Zapojení svalů v čase: 

Vpravo: 

1. ischiokrurální svaly + extenzory L páteře bilaterálně, 2. m. gluteus maximus,  

3. + 4. extenzory Th páteře bilaterálně 

Vlevo:  

1. ischiokrurální svaly + extenzory L páteře bilaterálně, 2. m. gluteus maximus,  

3. + 4. extenzory Th páteře bilaterálně 

Z důvodu časné aktivace extenzorů bederní páteře dochází k její lordotizaci 

a zapření se pánví o lehátko. Zapojení v čase i zapření se o lehátko je shodné na obou 

stranách, pravá strana je však mírně lepší. Jedná se o stereotyp chybný. 

Stereotyp abdukce v kyčelním kloubu (beze změny) 

Vyšetřeno pouze vlevo. 

Převaha m. tensor fascie latae nad m. gluteus medius et minimus. Zároveň kontrakce 

m. iliopsoas a m. rectus femoris → tzv. „tensorový mechanismus“ 
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Barthel index 100/100  

Tabulka č. 12 – Barthel index (výstupní) 

 
1. Najedení a napití  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
2. Oblékání  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
3. Koupání  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

5 bodů 

S dopomocí  0 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
4. Osobní hygiena  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

5 bodů  

Neprovede  0 bodů 

 
5. Kontinence moči  

 

 

Plně kontinentní  

 

10 bodů  

Občas inkontinentní  5 bodů 

Inkontinentní  0 bodů 

 
6. Kontinence stolice  

 

 

Plně kontinentní  

 

10 bodů 

Občas inkontinentní  5 bodů 

Inkontinentní  0 bodů 

 
7. Použití WC  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

10 bodů 

S dopomocí  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
8. Přesun lůžko – židle  

 

 

Samostatně bez pomoci  

 

15 bodů 

S mírnou dopomocí  10 bodů 

Vydrží sedět  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 

 
9. Chůze po rovině  

 

 

Samostatně nad 50 m  

 

15 bodů  

S pomocí 50 m  10 bodů 

Na vozíku 50 m  5 bodů 

Neprovede  0 bodů 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Zhodnocení efektu terapie jsem se rozhodl pro lepší přehlednost rozdělit do dvou 

částí. V části první porovnávám stav pacienta před a po terapii (včetně využití tabulek), 

v části druhé pak popisuji přínos konkrétních terapeutických metod. Terapie obsahovala 

celkem sedm cvičebních jednotek o délce 45-60 minut.  

3.7.1 Zhodnocení změn zdravotního stavu pacienta 

 Během celkového průběhu terapie jsme dosáhli většiny vytyčených cílů 

krátkodobého plánu. Podařilo se nám zvýšit rozsah pohybu levé dolní končetiny jak 

do flexe, tak extenze. Pro nemoc pacientky jsme však z důvodu kratšího trvání 

rehabilitace nedosáhli plných 90° flexe ani aktivně, ani pasivně. Extenze operovaného 

kolenního kloubu též není plná, odpovídá však stavu před operací.  

V průběhu terapie došlo ke snížení otoku levé dolní končetiny a k částečnému 

odstranění reflexních změn vzniklých příčinnou operace. Obecně se během rehabilitace 

zvýšila svalová síla levé dolní končetiny a lehce se zlepšilo i zapojení břišního svalstva. 

Podařilo se nám snížit svalové zkrácení obou dolních končetin, především pak 

ischiokrurálních svalů, adduktorů kyčelního kloubu a m. rectus femoris. Část zkrácených 

svalů tak můžeme hodnotit stupněm 1 oproti stupni 2 na začátku terapie. Jizva se zhojila 

bez větších problémů, je relativně volná. Nejnižší posunlivost jizvy je v její dolní třetině 

v oblasti tuberositas tibiae. Chůzi o dvou francouzských berlích pacientka bez problémů 

zvládá, včetně chůze do a ze schodů. Na závěr terapie byla pacientka instruována 

k autoterapii, cviky si pamatuje a celkový smysl dalšího cvičení chápe.  

Vzhledem k plánovanému pokračování terapie v lázeňském zařízení je prognóza 

dobrá a můžeme očekávat zvýšení aktivního rozsahu v kolenním kloubu mírně nad 90°. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny nejdůležitější změny vzniklé v průběhu terapie 

(tj. mezi 22. lednem a 1. únorem roku 2019).  

  



59 

 

Tabulka č. 13 – obvody levé dolní končetiny (zhodnocení efektu terapie) 

Obvody (LDK, v cm) Před terapií Po terapii 

15 cm nad patelou 46 45 

10 cm nad patelou 45 43,5 

Přes patelu 42,5 40 

Přes tuberositas 36 35 

Lýtko 34 33 

Přes malleoly 24 24 

Přes patu 32 31 

Během terapie se podařilo výrazně zredukovat otok dolní končetiny, převážně pak 

v oblasti kolenního kloubu a dolní části stehna. Snížení otoku končetiny nám umožnilo 

zvýšit rozsah pohybu v kloubu.  

 

Tabulka č. 14 – svalová síla levé dolní končetiny (zhodnocení efektu terapie) 

Sval/svalová skupina Před terapií Po terapii 

Extenzory kyčelního kl. 3+ 4 

Abduktory kyčelního kl. 3 3 

Flexory kolenního kl. 3 4+ 

Extenzory kolenního kl. 3 4 

m. triceps surae 4 4 

Břišní svaly (flexe trupu) 3 3+ 

V průběhu terapie se svalová síla dolních končetin pacientky zlepšila či alespoň zůstala 

zachována. Též došlo i ke zlepšenému zapojení svalů břišní stěny. 
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Tabulka č. 15 – goniometrie levého kolenního kloubu (zhodnocení efektu terapie) 

Kloub  Provedení Před terapií Po terapii 

Kolenní kloub 

 

Aktivně S: 0-15-65 S: 0-5-85 

Pasivně S: 5-15-70 S: 0-5-85 

Rozsah pohybu v kloubu se oproti stavu před terapií zvětšil až o 30°, důležité bylo 

především zvětšení rozsahu do extenze. Díky zvětšenému rozsahu je pacientka nyní 

schopna bez obtíží i chůze do schodů.  

 

Tabulka č. 16 – svalového zkrácení (zhodnocení efektu terapie) 

Sval Strana Před terapií Po terapii 

Adduktory 

kyčelního kl. 
Bilaterálně 2 1 

m. iliopsoas 

Vlevo 2 1 

Vpravo 1 1 

m. tensor fascie 

latae 

Vlevo 2 1 

Vpravo 2 2 

m. triceps surae Bilaterálně 1 1 

Flexory 

kolenního kl. 

Vlevo 1 1 

vpravo 2 1 

m. rectus 

femoris 

vlevo 2 2  

vpravo 1 1 

Během terapie jsme se zaměřovali především na protažení m. rectus femoris vlevo, 

flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně. V tabulce je ukázáno, 

že zatímco u skupin flexorů kolenního kloubu a adduktorů kolenního kloubu došlo 

ke zlepšení včetně změny stupně zkrácení, u m. rectus femoris je protažení svalu 

limitováno omezením rozsahu pohybu v kloubu, a tudíž se jedná stále o stupeň 2.  
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3.7.2 Přínos použitých terapeutických metod 

V rámci terapie bylo použito několik terapeutických metod. V této kapitole 

se pokusím shrnout jejich přínos během terapie, popř. zdůvodním proč byly dané metody 

pro pacientku vhodné či nevhodné. 

Na začátku každé terapeutické jednotky jsme se snažili ovlivnit měkké tkáně, 

uvolnit kloubní blokády a vytvořit tak co nejvhodnější podmínky pro další terapii. Během 

terapie bylo nutné se zaměřit především na redukci otoku měkkých tkání. K terapii otoku 

jsem použil metodu míčkování dle Jebavé. Prokázal se její efekt díky výraznému 

zmenšení otoku, jako vedlejší pak uvádím přínos při celkovém uvolnění měkkých tkání 

v oblasti dolní končetiny. Techniky měkkých tkání pak pomohly uvolnit především 

retrahované podkoží a fascie. Pokud to situace vyžadovala, použil jsem mobilizační 

postupy dle Lewita k obnovení kloubní vůle. Úspěšně jsem tak zmobilizoval patelu, 

hlavičku fibuly i talokrurální skloubení na operované končetině.  

Následně probíhala terapie zkrácených svalů dolních končetin. Jelikož byl 

ve všech cílových skupinách svalů přítomen též hypertonus, zvolil jsem PIR s následným 

protažením zkrácených svalů. Tato metoda se osvědčila především u zkráceného 

m. rectus femoris, kdy se nám díky ní podařilo zvětšit též flexi v kolenním kloubu.  

Teprve po protažení a uvolnění hypertonických a zkrácených svalů byly 

posilovány svaly oslabené. Díky tomu nedocházelo k přebíraní funkce hypertonickými 

svalovými skupinami. Pokud to zdravotní stav pacientky dovoloval, snažili jsme se 

posilovat komplexněji více než analyticky. Jako vhodné cvičení bych zmínil 

tzv. „bridging“, kdy dochází k posilování svalů hýžďových (m. gluteus maximus), 

břišních i m. quadriceps femoris. Naopak flexory kolenního kloubu jsou v této poloze 

utlumeny a m. iliopsoas společně s m. rectus femoris dokonce protahován.  

 Během terapie byl proveden též nácvik malé nohy v rámci metody 

senzomotorické stimulace. Pro pacientku se však projevil jako složitý, jelikož nedokázala 

udržet výchozí polohu nastavenou terapeutem a v tříbodové opoře bylo výrazně snížené 

zatížení na malíkové straně. Přesto se domnívám, že v další terapii by bylo vhodné nácvik 

zintenzivnit a po souhlasu ortopeda využít i cviků vycházejících z korigovaného stoje. 

Naopak využití prvku z PNF se ukázalo jako vhodné, pacientka dokázala lépe zapojit 

oslabené svalové skupiny na dolní končetině během použití techniky rytmické stabilizace. 

V průběhu další terapie bych PNF využil výrazně více, především pak 1. flekční 
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 a 1. extenční vzorec pro dolní končetinu s extenzí v kolenním kloubu (pouze na levé 

dolní končetině).  

 Použití složitějších terapeutických metod jako PNF nebo metody senzomotorické 

stimulace bylo bohužel během terapie limitováno potřebou zvětšit rozsah v operovaném 

kloubu. Bylo by vhodné jejich podíl v následné terapii zvýšit a využít tak jejich možnost 

komplexnějšího ovlivnění zdravotního stavu pacienta.   
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4 Závěr 

Na podkladě teoretických informacích uvedených v obecné části jsem vypracoval 

kazuistiku terapeutické péče u pacientky s totální endoprotézou kolenního kloubu. 

Pracoval jsem s podklady z anatomie, biomechaniky a kineziologie kolenního kloubu. 

Též jsem využil znalosti o osteoartróze, která je hlavní příčinou implantací endoprotéz 

kolenního kloubu, a informací o endoprotézách kolenního kloubu. Snažil jsem se v terapii 

vycházet z obecných zásad fyzioterapeutické péče u pacientů s touto diagnózou a využít 

některé konkrétní metody, které jsem též popsal v rámci obecné části.  

Ve speciální části je popsáno všech sedm terapií, vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor a celkové zhodnocení efektu terapie.  

Naplnil jsem jak cíl teoretické části práci, kdy jsem teoreticky shrnul poznatky 

o endoprotézách kolenního kloubu, příčinách jejich implantací a popsal kineziologii 

kolenního kloubu, tak cíl části speciální, kterým bylo na podkladě těchto teoretických 

znalostí vytvořit vhodnou terapii a ověřit její účinnost. Po provedených terapiích došlo 

ke zvětšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu, posílení oslabených svalů, protažení 

zkrácených svalů, zmírnění otoku a reflexních změn v okolí kolenního kloubu, zlepšení 

kloubní vůle pately a celkovému zlepšení fyzické kondice pacientky. Bohužel pro nemoc 

byla terapie kratší o dvě terapeutické jednotky, tudíž celkový pokrok mohl být ještě větší. 

Vzhledem ke stavu pacientky by byla vhodná ještě další rehabilitace.  

Důležité je zmínit, že během celé rehabilitace pacientka vzorně a pečlivě 

spolupracovala. Kladně též hodnotila její celkový výsledek. Během bakalářské praxe 

jsem já osobně získal další praktické znalosti a informace, zvláště pak k této diagnóze, 

a pevně věřím, že je dokáži využít v dalším studiu. 
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