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ABSTRAKT 

 

 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP 

kyčelního kloubu 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo komplexní zpracování teoretických poznatků, 

jejich prohloubení a procvičení praktických znalostí souvisejících s diagnózou TEP 

kyčelního kloubu a následné fyzioterapeutické péče. 

 

Shrnutí: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje 

teoretické znalosti anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, dále pak 

poznatky o coxartróze (jako nejčastější příčině nutnosti aloplastiky kyčelního kloubu), 

jejích stádiích, rehabilitaci, operativním přístupu a druzích využívaných endoprotéz. 

Druhá část je věnována konkrétnímu případu pacientky po operaci totální endoprotézy 

kyčelního kloubu, kterou jsem měla možnost po 8 terapií vídat. V závěru této části je 

provedené srovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru a celkové 

zhodnocení efektu terapie.  

 

Klíčová slova: totální endoprotéza, kyčelní kloub, coxartróza, fyzioterapie, 

kazuistika, rehabilitace 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Title: The case interpretation of physiotherapeutic treatment of a patient with total hip 

replacement diagnosis 

 

Aims: The aim of the thesis has been comprehensive arrangement of theoretical 

findings, their deepening and exercising of practical knowledge related to total hip 

replacement diagnosis and subsequent physiotherapeutic treatment. 

 

Summary: The thesis is divided into two parts. The first one includes theoretical 

knowledge of hip joint anatomy and kinesiology, furthermore coxarthrosis findings (the 

most often reason of necessity of hip joint alloplastic surgery), its phases, rehabilitation, 

surgical attitude and kinds of used total hip replacements. 

The other part is dedicated to a particular case of a female patient after the total hip 

replacement surgery, I had an opportunity to visit her during 8 treatments. At the 

end of the part there is a comparison of input and output kinesiological analysis 

and total assessment of the treatment effect. 

 

Key words: total hip replacement, hip joint, coxarthrosis, physiotherapy, case 

interpretation, rehabilitation 
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1.  ÚVOD 
 

Mezi nejčastějšími pacienty na lůžkových rehabilitačních odděleních jsou právě 

pacienti po totální endoprotéze kyčelního či kolenního kloubu a mezi nejčastější důvody 

pro operaci je artróza v příslušných kloubech. Proto jsem se rozhodla věnovat právě této 

problematice. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a speciální část. Cílem 

teoretické části je poskytnout základní informace o anatomii a kineziologii kyčelního 

kloubu, shrnout problematiku coxartrózy, její druhy a stupně. Další kapitoly jsou 

věnovány operativním přístupům, druhům implantátů a následným rehabilitačním 

postupům v časné, následné a dlouhodobé péči. Z fyzikálních terapií jsou blíže popsány 

účinky laseru, biolampy, kryoterapie atd. 

Ve druhé, speciální, části je pozornost věnována konkrétnímu případu pacientky 

po totální endoprotéze kyčelního kloubu, která mi byla přidělena ve Vršovické 

zdravotní a.s. v rámci bakalářské praxe. Součástí této studie je anamnéza pacientky, 

podrobné vstupní kineziologické vyšetření, na které navazovalo 8 terapií. Na poslední 

z nich byla pacientka zaučena pro domácí cvičení (3 cviky jsou podrobně 

popsány a doplněny fotografiemi). Následuje výstupní vyšetření a zhodnocení efektu 

terapie, kde jsou vyhodnoceny výsledky proběhlých terapií. Cílem této části je ověření 

si teoretických znalostí na praktickém příkladě a vypracování podrobné kazuistiky. 

Především je cílem této práce pomoci pacientce H.D. prostřednictvím rehabilitace se 

vrátit do svého běžného života v plné samostatnosti. 
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1  Anatomie a kineziologie kyčelního kloubu 
 

 

2.1.1  Obecná charakteristika stavby kyčelního kloubu a acetabula 
 

Articulacio coxae je kulový omezený kloub spojující stehenní kost s pletencem 

dolní končetiny. (Dylevský, 2009) Stehenní kost se setkává se třemi kostmi tvořícími 

pánev: os illium v zadní části, os ischium v dolní části a os pubis v horní části. 

(Schmidler, 2018) 

Acetabulum má tvar duté polokoule, kloubní plocha je pouze poloměsíčitá – facies 

lunata, je potažena hyalinní chrupavkou. Jamka kyčelní kosti je skloněna zevně, 

dolů a dopředu (toto sklonění je ale silně individuální a odvíjí se i například od pohlaví). 

Hluboká jamka je prohloubena vazivovým prstencem labrum acetabulare, které zvyšuje 

kapacitu kloubní jamky. (Dylevský, 2009; Whiting, 1998) 

Díky kyčelnímu kloubu se pohybuje dolní končetina vůči trupu, ale zároveň 

je i nosným a balančním kloubem, který udržuje rovnováhu ve vzpřímeném stoji. 

(Dylevský, 2009)  

 

 

2.1.2  Úhlové parametry kyčelních kloubů 
 

U kyčelních kloubů jsou důležité 3 úhly.  

 

2.1.2.1 AC úhel 

Úhel udávající sklon zátěžové zóny acetabula, je tvořen spojnicí Y chrupavek 

a okrajem acetabula. Ve věku 3 měsíců je norma 25 – 30°. 

2.1.2.2 Wibergův/CE úhel 

Tento úhel je tvořen kolmicí, jež prochází středem hlavice kyčelního kloubu a linií 

spojující střed hlavice a okraj acetabula. Norma je 20°. 
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2.1.2.3 CCD úhel 

Úhel mezi osou diafýzy kosti stehenní a osou jejího krčku, která prochází středem 

hlavice kosti stehenní. (Kolář, 2009) 

  

 

2.1.3  Vazy 
 

Kloubní pouzdro je zesíleno čtyřmi vazy:  

Ligamentum iliofemorale, které má tvar písmene ypsilon a je nejsilnějším vazem 

v lidském těle, začíná pod spina iliaca anterior superior a upíná se na trochanter major. 

Ukončuje extenzi kyčelního kloubu a brání záklonu trupu. 

Ligamentum pubofemorale, které začíná na horním okraji kosti stydké a upíná 

se na stehenní kost. Omezuje zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. 

Ligamentum ischiofemorale je krátký vaz, který začíná na okraji acetabula a upíná 

se na přední stranu trochanter major. Omezuje vnitřní rotaci a addukci kyčelního 

kloubu. 

Zona orbicularis je kruhovitý vaz, podchycuje krček femuru a obtáčí ho. 

(Dylevský, 2009; Sobotta, 1906) 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: CCD úhel (Kolář a kol., 2009) 
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2.1.4  Svaly kyčelního kloubu 
 

2.1.4.1 Přední skupina  

Do této skupiny patří: m. iliacus, m. psoas major (a variabilní m. psoas minor), 

všechny svaly jsou inervované z plexus lumbalis. Funkce přední skupiny svalů 

kyčelního kloubu je flexe dolní končetiny vůči trupu (Čihák, 2009; Girloy, 

2012), ve stoji brání pádu trupu na zad a prohlubuje bederní lordózu, dále pomáhá při 

lateroflexi trupu, addukci a zevní rotaci femuru. (Véle, 2006) 

 

2.1.4.2 Zadní skupina  

Na povrchu je skupina hýžďových svalů: m. gluteus maximus m. gluteus medius, 

m. gluteus minimus, m. tensor fascialatae (m. gluteus ventralis), inervované n. gluteus 

superior et inferior. (Čihák, 2009; Girloy, 2012) Hlavní funkcí m. gluteus maximus je 

vzpřímení trupu ze sedu nebo dřepu, extenze femuru proti pánvi (antagonista proti 

Obrázek 2: Vazy kyčelního kloubu (Sinělnikov, 1980) 
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m. iliopsoas), abdukce a pomocná zevní rotace v kyčelním kloubu. Je velmi významný 

při chůzi do schodů, chůzi po nerovném terénu, ale i výskoku, ve stoji zabraňuje pádu 

trupu dopředu. Fukncí m. gluteus medius je abdukce, extenze a vnitřní i zevní rotace 

v kyčli, umožňuje anteverzi pánve, dále pánev stabilizuje ve frontální rovině, 

hlavně při chůzi. M. gluteus minimus a m. tensor fasciae latae jsou svými funkcemi 

velmi podobni m. gluteu mediu, ale mají menší sílu. (Véle, 2006) 

 

 

 

Obrázek 3: Zadní skupiny kyčelních svalů a dorsální skupina stehenních svalů (Čihák, 2009) 
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2.1.4.3 Zadní skupina  

V hloubce, v bezprostřední blízkosti pánve, je umístěna další skupina zadních svalů 

kyčelního kloubu, často jsou nazývány svaly pelvitrochanterickými: m. piriformis, 

m. gemellus superior, m. gemellus inferior, m. obturatorius internus, m. quadratus 

femoris. Všechny tyto svaly jsou inervovány z plexus sacralis a jejich funkcí je zevní 

rotace kyčelního kloubu. (Čihák, 2009; Girloy, 2012) Dále přitlačují hlavici 

femuru do kloubní jamky a nastavují výchozí pozici hlavice kyčelního kloubu. 

(Véle, 2006) 

 

 

2.1.5  Stehenní svaly 
 

2.1.5.1 Ventrální skupina  

Do této skupiny patří: m. sartorius a m. quadriceps femoris jsou inervovány 

z n. femoris. M. quadriceps femoris je mohutným extensorem kolene, (Čihák, 2009; 

Girloy, 2012) jednou ze čtyř hlav tohoto svalu je m. rectus femoris, který působí flexi 

v kyčelním kloubu a extenzi v kloubu kolenním, jeho funkce jsou závislé na postavení 

kolenního kloubu. M. sartorius provádí flexi s vnější rotací a mírnou abdukcí 

v kyčelním kloubu a v kloubu kolenním provádí flexi spojenou s vnitřní rotací. Jeho 

funkce jsou opět spojené s postavením kolenního kloubu. (Véle, 2006) 

2.1.5.2 Dorsální skupina  

Tato skupina je tvořena: m. biceps femoris, m. semimembranosus 

a m. semitendinosus jsou inervovány z n. ischiadicus. (Čihák, 2009; Girloy, 2012) 

Nazývají se také jako svaly ischiokrurální či „hamstringy“, m. biceps femoris se nachází 

na laterální straně stehna a působí flexi a zevní rotaci v kolenním kloubu, dále extenduje 

a zevně rotuje kyčelní kloub. M. semimembranosus a m. semitendinosus se 

nacházejí na mediální straně stehna, extendují a vnitřně rotují kyčelní kloub a flektují 

a vnitřně rotují kolenní kloub. (Véle, 2006) 

2.1.5.3 Mediální skupina  

Do této poslední skupiny stehenních svalů patří: m. pectineus, m. gracilis, 

m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis a m. obturatorius externus 

jsou inervovány z plexus sacralis, (Čihák, 2009; Girloy, 2012) působí addukci 

v kyčelním kloubu, jsou antagonisté m. gluteus medius a m. tensor fasciae latae. 

M. pectineus, m. adductor longus a m. adductor brevis pomáhají flexi v kyčelním 
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kloubu a mají vnitřně rotační komponentu. Ovlivňují dynamickou stabilizaci chůze, 

jsou téměř neustále aktivní, a proto je u nich častá retrakce podobně jako u m. iliopsoas. 

(Véle, 2006) 

 

 

 

2.1.6  Pohyblivost v kyčelním kloubu 
 

Pohyby v kyčelním kloubu jsou dány tvarem artikulujících kostí a průběhem vazů 

pouzdra. (Dylevský, 2009) 

FLEXE (přednožení) – dopředný pohyb, při extendovaném kolenním kloubu do 90° 

a při flektovaném kolenním kloubu až 150° 

EXTENZE (zanožení) – je zpětný pohyb (v opačném směru) stejného rozsahu jako 

flexe, pokračování až za osu těla je hyperextenze, ta je maximálně možná 25 – 30° 

Obrázek 4: Mediální skupina stehenních svalů (Drake, 2007)  
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ABDUKCE (unožení) – pohyb ve frontální rovině laterálně (ven), který dosahuje 

maximálně 45° 

ADDUKCE (přinožení) – je zpětný pohyb (v opačném směru) stejného rozsahu 

a při překřížení dolních končetin se jedná o hyperaddukci 

VNITŘNÍ ROTACE – fyziologické bariéry lze dosáhnout již při 15 – 20°, celkový 

rozsah pohybu je 35 – 40° 

ZEVNÍ ROTACE – je zpětný pohyb (v opačném směru) s rozsahem 40 – 50° (Véle, 

2006), mezi oběma rotacemi je tedy rozsah asi 90°, obě rotace se zvětšují při současné 

flexi v kyčelním kloubu (Dylevský, 2009) 

 

 

2.1.7  Nervové zásobení dolních končetin 

 

2.1.7.1 Plexus lumbalis 

Tato nervová pleteň odstupuje v úrovni Th1 – Th4 a je uložena v m. psoas 

major. 

Z plexu vystupuje nervus iliohypogastricus, který probíhá laterokaudálně 

za ledvinami. Tento nerv inervuje motoricky m. obliquus internus a m. transversus 

Obrázek 5: Nervy dolní končetiny zpředu a zezadu (Feneis, 1981) 



19 
 

abdominis, senzitivně inervuje kůži v oblasti kyčelního kloubu, kaudální části břicha 

a v regio pubica. 

Nervus ilioinguinalis prochází paralelně s nervus iliohypogastricus jen o něco 

kaudálněji, jde po přední straně břišní a prochází inguinálním kanálem. Senzitivně 

inervuje kůži na vnitřní straně stehna, v oblasti třísla a zevního genitálu – rammi 

scrotales/ labiales anteriores. Motoricky inervuje m. obliquus internus abdominis 

a m. transversus abdominis. 

Nervus genitofemoralis se odděluje z plexus lumbalis a odstupuje směrem 

dopředu až po ligamentum inguinale. Postupně se dělí na ramus genitalis, který 

sestupuje do tříselného kanálu a motoricky inervuje m. cremaster. Senzitivně inervuje 

u muže kůži scrota a u ženy kůži velkých stydkých pysků. Ramus femoralis je druhý 

odstupující a prochází tříselným vazem až na přední stranu stehna, kde senzitivně 

inervuje kůži. 

Nervus cutaneus femoralis lateralis odstupuje ve výši crista iliaca a kříží se 

s m. iliacus, senzitivně inervuje anterolaterální plochu kůže stehna až po kolenní kloub. 

Nervus femoralis je silný nerv, který prochází skrze lacuna musculorum a dělí se 

na další nervové větve. Rammi musculares, které motoricky inervují m. pectineus, 

m. iliopsoas, m. pectineus a m. quadriceps femoris. Další jsou rammi cutanei anteriores, 

které díky 5 větvím senzitivně inervují kůži distálních ¾ přední strany stehna až 

po patelu. Nervus saphénus je dlouhý senzitivní nerv, který sestupuje až po přední 

Obrázek 6: Plesxus lumbosacralis (Bommas-Elbert, 2011) 
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vnitřní straně bérce k vnitřnímu kotníku až po os naviculare, kde se dále dělí. Senzitivně 

inervuje přední vnitřní stranu kolene a mediální stranu bérce. 

Nervus obturatorius je silný smíšený nerv, který vystupuje mediálně 

od m. iliopsoas a dělí se na ramus anterior a ramus posterior. Ramus anterior motoricky 

inervuje m. adductor longus, m. gracilis a m. pectineus a senzitivně inervuje distální 2/3 

vnitřní strany stehna. Ramus posterior motoricky inervuje obturatorius externus, 

adductor magnus a brevis, senzitivně inervuje pouzdro kolenního kloubu. (Čihák, 2016; 

Stadring, 2014) 

 

2.1.7.2 Plexus sacralis 

Tato pleteň je největší v lidském těle, vystupuje z obratlů L4, L5, S1 – S5 a os 

coccygeus a dále se dělí. 

Nervus gluteus superior je motorický nerv, který prochází skrz foramen 

suprapiriforme. Inervuje m. gluteus medius, m. gluteus minimus a m. tensor fasciae 

latae. 

Nervus gluteus inferior prochází foramen infrapiriforme, motoricky inervuje 

m.gluteus maximus a senzitivně zadní stranu pouzdra kyčelního kloubu.  

Nervus cutaneus femoris lateralis je senzitivní nerv, který prochází foramen 

infrapiriforme a dále se dělí. Nerví clunium inferiores jsou 2 – 3 nervy, které senzitivně 

inervují kůži v oblasti hýždí. Rammi perineales senzitivně inervují kůži v oblasti hráze, 

u muže scrota a u ženy labia majora. Poslední větví jsou rammi cutanei, které senzitivně 

inervují kůži v regio femoris posterior. 

Nervus ischiadicus je největším nervem v lidském těle, prochází skrz foramen 

Obrázek 7: Plexus sacralis (Hudák a Kachlík., 2017) 
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infrapiriforme, pokračuje zevně od tuber ischiadicum, vstupuje pod dlouhou hlavu 

m. biceps femoris, sestupuje podél stehenní kosti až k fossa poplitea. Dělí se na nervus 

tibialis a na nervus fibularis communis. Nervus tibialis motoricky inervuje m. triceps 

surae, m. popliteus, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a m. tibialis 

posterior. Senzitivně inervuje hlezenní kloub, kůži v oblasti lýtka a paty. Z nervus 

tibialis odstupují další drobné nervové větve jako nervus plantaris medialis a nervus 

plantaris lateralis. Nervus fibularis communis senzitivně inervuje kolenní, tibiofibulární 

kloub a fibulární stranu lýtka. Dále se dělí na nervus fibularis superficialis a profundus. 

Nejkaudálnějším z této pleteně je nervus pudendus, který jde skrze foramen 

infrapiriforme. Motoricky inervuje svaly pánevního dna, senzitivně inervuje okolí 

análního otvoru. (Čihák, 2016; Stadring, 2014) 

 

 

2.2  Coxartróza 
 

 

2.2.1  Definice coxartrózy 
 

Jedná se o běžné degenerativní onemocnění chrupavky kyčelního kloubu spojené 

s hypertrofickými změnami kostní hmoty. (Sinusas, 2012) Chrupavka je kloubní tkáň 

bez cévního a nervového zásobení. (Šťastný, 2017) 

Primární coxartróza vzniká na podkladě dysregulace metabolismu kloubní 

chrupavky a není u ní známa příčina vzniku. (Kolář, 2009)  

Sekundární coxartróza je poruchou funkce organismu, která vede ke strukturálním 

změnám v oblasti kyčelního kloubu. K diagnózám, které často coxartróze předcházejí, 

řadíme: coxa vara adolescentium, dysplazie kyčelních kloubů, kloubní traumata (luxace, 

neadekvátní sportovní zátěž), diabetes mellitus, dna, (Kolář, 2009) aseptická nekróza, 

například morbus Perthes, revmatoidní artritida a Bechtěrovova choroba. (Pilný, 2011) 

Nejčastějšími pacienty, kteří jsou indikováni pro totální endoprotézu kyčle, jsou lidé 

ve věku 50 – 80 let. (Foran, 2015) Ve věku 65 let je v USA postiženo 80 % populace. I 

když se výskyt osteoartrózy zvyšuje s věkem, tento stav není normální součástí procesu 

stárnutí. (Swagerty, 2001) 
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2.2.2  Subjektivní příznaky 
 

Hlavním limitujícím faktorem pro pacienta je bolest, která je způsobena zvýšeným 

nitrokloubním tlakem, zánětlivou sinovialitidou, odchlípením periostu, zvýšeným 

napětím svalů a šlach a kostní hyperémií. Bolest je hlavně námahová, typický 

je startovací charakter, (Kolář, 2009) v klidu se bolest zlepšuje, (Swagerty, 2001) šíří se 

od inguiny po vnitřní straně stehna až ke kolennímu kloubu.  V pokročilých stádiích se 

objevuje i bolest klidová. (Kolář, 2009) Charakteristická je i ranní ztuhlost, která může 

trvat až hodiny v závislosti na závažnosti onemocnění. (Swagerty, 2001) 

Dalším faktorem je omezení rozsahu kloubní pohyblivosti, instabilita kloubu 

a omezení chůze. (Kolář, 2009) 

 

 

2.2.3  Objektivní příznaky 
 

 Dochází k omezení rozsahu pasivního pohybu, poruše pohybových stereotypů, 

zhrubění kloubní kresby, otoku měkkých tkání. Dále se objevuje relativní zkrácení dolní 

končetiny a anteverze pánve, změna statiky páteře. Při oslabení abduktorů kyčelního 

kloubu se objevuje kachní typ chůze. 

Při vyšetření je pozitivní Trendelenburgova zkouška, omezení pohyblivosti 

do vnitřní rotace, extenze a abdukce, adduktory jsou v hypertonu. (Kolář, 2009) 

 

 

2.2.4  Stupně coxartrózy 
 

Dle Kellgrena a Lawrence (1957) dělíme artrózu na 4 stupně: 

I. stádium – kloubní štěrbina je zúžena mediálně, počátek tvorby osteofytů 

II. stádium – kloubní štěrbina je zúžena inferomediálně, znatelné osteofyty 

III. stádium – kloubní štěrbina výrazně zúžena, deformace tvaru hlavice 

i acetabula 

IV. stádium – vymizení kloubní štěrbiny, pokročilá deformace (Diviš, 2010) 

 



23 
 

 

2.2.5  Léčba coxartrózy 
 

V prvních stádiích je léčena hlavně farmakologicky – nesteroidní antiflogistika, 

(Pilný, 2011) analgetika a nesteroidní antirevmatika (Kolář, 2009) a rehabilitačně. 

(Pilný, 2011) Dále se doporučuje úprava sportovních aktivit (vhodná je cyklistika a 

plavání), velmi důležitou složkou je i udržení optimální hmotnosti (Poděbradský, 1998) 

a strava bohatá na bílkoviny a vitamíny. (Šťastný, 2017) Další léčbou chronické 

coxartrózy je fyzikální terapie, konkrétně Priessnitzův obklad na noc jako autoterapie 

nebo dipólové vektorové pole, které má silný analgetický účinek díky nadprahově 

senzitivnímu zacílení. (Poděbradský, 1998) Rehabilitace je zaměřena na izometrická 

cvičení břišního, gluteálního a stehenního svalstva. Vhodné jsou pasivní pohyby 

v odlehčení (vodní prostředí, závěs), ruční trakce v ose femuru nebo v ose krčku femuru 

a uvolnění zkrácených svalů. V kompenzovaném stádiu je dobré připojit odporové 

cviky. (Kolář, 2009) Krátkodobou úlevu (čtyři až osm týdnů) mohou přinést i 

injekce kortikostreroidy. (Sinusas, 2012) 

 

 

Obrázek 8: RTG snímek coxartrózy 3. stupně (Šťastný a kol, 2017) 
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2.3  Implantáty 
 

Nejčastějšími materiály k výrobě těchto protéz jsou polyetylén, keramika 

a CrMoCo ocel a oxinium. (Diviš, 2010) Výběr implantátu závisí na různých faktorech 

například úroveň aktivity pacienta, věk pacienta a operatérova preference. 

(Cluett, 2017) 

 

 

2.3.1  Kovové a plastové (použité v jedné endoprotéze) 
 

Tyto materiály jsou nejčastěji používány. Kulička i objímka kyčelního kloubu jsou 

nahrazeny kovovým implantátem a mezi nimi je umístěna plastová vložka 

z polyethylenu. Z kovů se nejčastěji používá titan nebo nerezová ocel.  

Pro zavedení se používají dvě metody, při použití metody lisování se implantát 

zanese do kosti a kolem implantátu se vytvoří nová kostní hmota, tím se zajistí v poloze. 

Když se implantát zpevní použije se kostní cement pro zajištění implantátu v poloze. 

Druhou metodou je nalepení. (Cluett, 2017)  

 

 

2.3.2  Kovový implantát na kov 
 

Materiál je stejný jako u předchozího druhu implantátu, ale není mezi ně vložena 

plastová vložka. Tyto implantáty jsou velmi populární díky své nízké míře 

opotřebovanosti.  

Nevýhodou těchto protéz je, že třením kovu o kov se do těla uvolňují ionty kovu 

a po nějaké době se nacházejí v celém těle pacienta. Není žádný důkaz pro zvýšené 

riziko rakoviny po dlouhodobějším čase s protézou. Tato problematika je momentálně 

otevřena výzkumu. Další nevýhodou je, že tyto protézy vyžadují po nějaké době revizní 

operaci dříve než jiné implantáty. Tento druh implantátů je kvůli uvedeným závažným 

nevýhodám i velmi vzácný. (Cluett, 2017) 

 

 

 



25 
 

Obrázek 9: Kovová endoprotéza zasazená do kosti stehenní a pánevní (Foran a Fisher, 2015) 

2.3.3  Keramické implantáty 
 

U těchto implantátů je často používaná kombinace s kovovými částmi. Keramika 

je odolnější proti poškrábání a hladší než jiný druh implantátu. Tyto implantáty se stále 

více používají. (Cluett, 2017) Starší verze těchto implantátů byly problematické, protože 

byly náchylné na rozbití, dnešní keramické implantáty již tento problém nemají.  

 

 

2.4 Nejčastější kontraindikace pro aloplastiku kyčelního kloubu 
 

 

K tomuto operačnímu výkonu není velké množství kontraindikací. Do této 

skupiny patří aktivní lokální nebo systémové infekce a jiné zdravotní stavy, které 

zvyšují riziko operačních komplikací až úmrtí. Do relativních kontraindikací je zařazena 

značná obezita z důvodů vysoké míry mechanického opotřebení endoprotézy. 

(Murray, 1994) 
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2.5  Nejčastější indikace pro aloplastiku kyčelního kloubu 
 

 

Velmi častými důvody pro totální endoprotézu kyčle jsou nezvladatelné bolesti, 

revmatická artritida (zánětlivé autoimunitní onemocnění), postraumatické zlomeniny 

krčku stehenní kosti, avaskulární nekróza hlavice femuru (Kolář, 2009) či benigní a 

maligní nádory. (Murray, 1994) 

 

 

2.6  Operační léčba 

 

 

2.6.1  Předoperační příprava 
 

Velmi důležité je celkové předoperační vyšetření (rentgen srdce a plic, EKG atd.) 

a úprava medikace ohledně srážlivosti krve. (Diviš, 2010) Má-li pacient nadváhu, může 

Obrázek 10: Dislokované zlomenina krčku femuru (Doc, 2004) 
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mu být lékařem doporučeno snížení hmotnosti, aby byl minimalizován stres na nový 

kyčelní kloub. 

Specializované hodnocení provádí ortopedický chirurg, který shromažďuje 

informace o pacientově zdravotní historii a o rodinné zdravotní historii. Dalšími 

důležitými informacemi jsou poznatky o bolesti (jejím průběhu, intenzitě 

a vyvolávajících faktorech), ovlivnění pohyblivosti v každodenních aktivitách a svalové 

síle pelvifemorálního svalstva.  

 Mezi nejčastější přístrojová vyšetření patří rentgenové zobrazení a dále 

magnetická rezonance. (Foran, 2015) 

 

 

2.6.2  Operace 
 

Aloplastika kyčelního kloubu se provádí ve spinální, (Diviš, 2010) či 

celkové, spánkové, anestezii (Foran, 2015) (při operaci je celou dobu přítomen 

Obrázek 11: Po operaci náhrady TEP kyčle (Pilný a Zacharová, 2011) 



28 
 

anesteziolog). Operační výkon trvá maximálně 90 min. Jako náhrada ztráty krve je 

využívána rekuperace, krev odsátá z rány je po úpravě navrácena zpět do krevního 

oběhu pacienta. (Diviš, 2010) 

 

 

2.6.3  Operační přístupy 
 

Operační přístup znamená, jak operatér provede řez, aby se dostal ke kyčelnímu 

kloubu. Provádí se pouze tak velký řez, který je potřeba k bezpečnému vložení 

implantátů. (Keene, 2012) 

Po proniknutí ke kyčelnímu kloubu je resekována hlavice a krček kosti stehenní, 

čímž se docílí lepšího přehledu v oblasti jamky. Dále se speciální frézou vyčistí lůžko, 

kam se jamka fixuje, následně se frézuje dřeňová dutina kosti stehenní, kam se 

implantuje dřík, na který se nasadí hlavička a endoprotéza se zakloubí. (Pilný, 2011)   

 

2.6.3.1  Posteriorní přístup  

Tento operační přístup je nejčastěji používaným. (Keene, 2012) Řez je zakřivený 

a probíhá v oblasti boku za velkým trochanterem. Nejprve provede chirurg řez fascia 

latae a m. gluteus maximus, který se k ní připojuje. Dále je nutno odstranit vnější 

rotátory kyčelního kloubu, tyto svaly jsou krátké, spojují stehenní kost s pánví, zajišťují 

stabilitu kyčelního kloubu a zabraňují posteriorní dislokaci. Tyto svaly jsou znovu 

připojeny na konci operace. (Anbaki, 2014) Pacienti po tomto druhu operačním přístupu 

chodí o berlích s třetinovou zátěží pouhých 6 týdnů. 

2.6.3.2  Laterálního přístup  

U tohoto přístupu je řez veden mezi přední a boční stěnou kyčelního kloubu. 

Jedná se o druhou nejčastěji používanou techniku. Chirurgové tuto metodu využívají, 

protože existují menší tendence k vykloubení kyčelního kloubu. Nevýhodou je delší 

doba rekonvalescence, ale do konce prvního roku po operaci jsou výsledky srovnatelné 

s jinými přístupy. 

2.6.3.3  Anteriorní přístup  

Jedná se o nejnovější metodu, která je využívaná hlavně v USA, ve Francii 

(nabízena více než 50 let), v Libanonu a Manchesteru. U tohoto přístupu je prováděn 

pouze malý řez, (Keene, 2012) který vede z oblasti horní pánevní kosti (iliakální 

hřeben) směrem dolů k horní části stehenní kosti. Chirurg pracuje mezi svaly, dochází 
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k minimálnímu nebo žádnému poškození svalových struktur. Tato metoda – bez 

poškození svalů – je nazývána podle německého chirurga Huentera, který prvně popsal 

tento operační přístup. Tato metoda je technicky náročná, vyžaduje zkušeného operatéra 

kvůli malému výhledu na kyčelní kloub. (Anbaki, 2014) 

 

 

2.7  Druhy endoprotéz 
 

 

2.7.1  Cementovaná endoprotéza 
 

Když je kostním cementem fixován dřík i polyethylenová jamka, jedná se 

o cementovanou endoprotézu. (Diviš, 2010) Tento druh endoprotézy se často využívá 

u starších pacientů. (Kolář, 2009) Výhodou této endoprotézy je, že ji zle zatěžovat hned 

po dokončení operace a je možné je použít i u pacientů s horší stavbou kostí – 

osteoporóza. (Pilný, 2011)  

 

 

2.7.2  Hybridní endoprotéza  
 

 O hybridní endoprotézu se jedná, když je jamka necementovaná, obvykle je tvořena 

z titanu a dřík je fixovaný kostním cementem.  

 

 

2.7.3  Necementovaná endoprotéza 
 

Pokud nejsou jamka ani dřík cementovány, jedná se o necementovanou 

endoprotézu, (Diviš, 2010) která je implantována mladším pacientům. (Kolář, 2009) 

K primárnímu ukotvení do kosti je využíván zhrubělý povrch endoprotézy, do kterého 

kost postupně vrůstá a tím dochází k definitivní fixaci. U tohoto typu endoprotézy musí 

pacient odlehčovat operovanou končetinu po dobu 3 měsíců. (Pilný, 2011)  

Do ukotvené jamky je vložena (Diviš, 2010) kovová nebo keramická (Foran, 2015) 

vložka, která tvoří kluzký povrch, a na konus dříku se nasazuje hlavička endoprotézy.  
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2.8  Pooperační terapie 
 

 

2.8.1  Časná fáze léčby 
 

Z operačního sálu odjíždí pacient na pooperační oddělení JIP, kde stráví 24 hod. 

pod monitorováním. (Diviš, 2010) Cvičení se koná již první pooperační den v leže 

na zádech či v sedě. Provádí se pohyby v kotnících a kolenou, které slouží i jako 

prevence tromboembolické nemoci. (Bailey, 2009) Na tomto oddělení jsou podávány 

protizánětlivé léky a léky proti bolesti. Pokud nenastanou komplikace je pacient druhý 

den převezen na standartní pokoj a jako prevence tromboembolické nemoci jsou 

využívány kompresní punčochy či bandážování. Nejpozději třetí pooperační den by 

mělo dojít k vertikalizaci a krátké chůzi o dvou francouzských či podpažních holích.  

Po operaci je nutno se dále zaměřit na prevenci dekubitů, kterým zamezíme 

pohyblivostí pacienta a jeho polohováním. Pooperační otok snižujeme aplikací chladu 

a kinesiotapu nebo elevací končetiny. Dále je nutné se zaměřit na zvyšování rozsahu 

pohybu, zvýšení svalové síly, přetáčení na bok a břicho a v neposlední řadě na péči 

o jizvu po vytažení stehů (tlakovou masáží, promazáváním sádlem, míčkováním atd.). 

(Soukup, 2015) 

 

 

2.8.2  Následná péče 
 

Terapie je dále zaměřena na péči o měkké tkáně, které jsou operací poškozeny. Před 

samotným cvičením je důležité uvolnit hypertonické svaly (nejvíce jsou poškozeny 

ohybače kolenních kloubů a přitahovače kyčelních kloubů) a napjaté měkké tkáně. 

Naopak nejčastěji oslabené svaly bývají hýžďové, břišní a svaly na přední straně stehna. 

Využíváme izometrická cvičení, kdy se nemění délka svalu ale pouze napětí. Důležitý 

je také nácvik správného stereotypu chůze, kde nejdůležitějšími pokyny jsou dodržovat 

nášlap přes patu, nevytáčet špičku chodidla zevně a soustředit se na stejnou délku 

kroků. (Soukup, 2015) S každým dalším dnem se přidává počet opakování, využívají se 

závažové manžety na kotníky nebo elastické pásy pro ztížení provedení. (Bailey, 2009) 

Průměrně 12. – 14. den po operaci se pacientovi z rány vyndají stehy. (Soukup, 2015) 
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2.8.3  Dlouhodobá péče 
 

V závěrečné fázi, přibližně od 12. – 16. týdne, může být započato s rekreačními 

sporty (procházky, lehké běžecké aktivity a plavání). Celková rehabilitace končí 

většinou půl roku po operaci, terapeut doporučí cviky na domácí cvičení a funkční 

omezení je dodržováno minimálně po dobu 1 roku. (Bailey, 2009) Pacienti často 

využívají možnosti strávit několik týdnů v lázeňských zařízeních. (Soukup, 2015) 

 

 

2.8.4  Terapie jizvy 
 

Ošetření jizvy probíhá již v době, kdy je se stehy, kdy se terapeuticky ovlivňuje 

okolní tkáň a pracuje se plošně s jizvou. Manuální ošetření měkkých tkání provádíme 

dle Lewita. Jedná se o 4 hmaty: hmat „C“, hmat „S“, protažení v ose jizvy a řasení. 

U všech těchto technik se pracuje s předpětím (fenomén bariéry) a následným 

uvolněním (release) po několika sekundách. Manuální techniky slouží především 

ke zvýšení prokrvení v oblasti jizvy. (Honová, 2018) 

 

 

2.9  Fyzikální terapie 
 

 

2.9.1  Laser 
 

V akutním stádiu je používán laser s frekvencí 1000 Hz, se vzdáleností sondy 0,5 cm 

a o dávce 1,0 J/cm2. Laser v subakutním stádiu má sondu přiléhající těsně na tělo 

s frekvencí 5000 Hz a o dávce 1,0 – 2,0 J/cm2. V chronickém stádiu je využíván laser 

s nulovou vzdáleností od povrchu lidského těla, s frekvencí 5000 Hz a o dávce 2,0 – 3,5 

J/cm2. (Poděbradský, 1998) 
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2.9.2  Biolampa 

 

Tento druh fyzikální terapie se nejčastěji využívá v akutním stádiu jizvy (akutní 

stádium trvá od porušení kožního krytu do obnovení ochranných mechanismů kůže). 

Vzdálenost biolampy od lidského těla je přibližně 5 cm, 3 – 5 minut na jedno pole se 

stepem 1 minuta, provádění denně. (Poděbradský, 1998) 

 

2.9.3  Kryoterapie 
 

U této diagnózy se využívá z kryoterapie Priessnitzův obklad, který je u akutních 

stavů doporučeno měnit po 3 hodinách účinku, u stavů chronických (stálá bolest více 

než 6 týdnů) ho lze nechat působit přes noc. (Poděbradský, 1998) 

 

 

2.9.4  Ultrazvuk pulzní 
 

 Jak v akutní, tak v chronické fázi léčby je doporučeno použít ultrazvuk pulzní 

pro jeho antiedematózní účinek. Ve fázi akutní s frekvencí 3 MHz, po dobu 5 minut 

s denní aplikací a celkem 7x. U chronických případů využijeme také ultrazvuk 

s frekvencí 3 MHz, po dobu 6 minut opět s denní aplikací, ale pouze 6x. 

(Poděbradský, 1998) 

 

 

2.10 Kontraindikované pohyby po operaci TEP kyčelního kloubu 

 

 

Zakázané pohyby dodržuje pacient jako prevenci vykloubení nového kyčelního 

kloubu. Tyto zásady je nutno dodržovat minimálně 3 měsíce po operaci. Pacient nesmí 

dělat 4 pohyby ani jejich kombinace. 

1. Rotace vnitřní i vnější – vtáčení a vytáčení špičky 

2. Pokrčování kyčelního kloubu nad 90° – hluboký sed, zavazování tkaniček, 

ohýbání k zemi 
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3. Zvedání celé a natažené dolní končetiny do vzduchu. 

4. Dávat operovanou končetinu přes střední osu těla – nohu přes nohu. (Diviš, 

2010) 

 

2.11  Komplikace a rizika 
 

 

Obecně nejsou komplikace aloplastik kyčle časté, (Diviš, 2010) vznikají u méně než 

2 % pacientů. (Soukup, 2015) Nejčastější komplikací této operace je déletrvající serózní 

prosak rány, (Diviš, 2010) dále vykloubení umělé náhrady kyčelního kloubu, infekce 

endoprotézy, krevní sraženiny v žilách dolních končetin a pánve, (Foran, 2015) oslabení 

funkce nervů operované končetiny. (Soukup, 2015) Pacienti mohou cítit znecitlivění 

kůže v blízkosti jizvy, dále mohou cítit určitou tuhost hlavně při nadměrném ohýbání. 

(Foran, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: pokrčení kyčelního kloubu 
nad 90° (Koutný, 2001) 

Obrázek 13: Operovaná končetina 
přes střední osu těla (Koutný, 2001) 
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2.12  Životnost totální endoprotézy 
 

 

V současné době je životnost totální endoprotézy okolo 10 – 15 let, jelikož dochází 

k opotřebení materiálu, může dojít k uvolnění endoprotézy nebo k prošlapání 

polyethylenové vložky. K rychlejšímu opotřebení přispívá přetěžování endoprotézy.  

Endoprotézu je možné vyměnit za jinou, takové operace jsou náročnější než prvotní 

operační zákrok. (Pilný, 2011) 

Cementované aloplastiky se podle studií prokazují u pacientů ve věku 65 let a více 

vyšší životností než necementované aloplastiky. (Mäkäla, 2014) Dále studie prokazují 

kratší životnost aloplastik u dysplazií kyčelního kloubu než u coxartróz. (Furnes, 2000) 
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3.  SPECIÁLNÍ ČÁST 
 

 

3.1  Metodika práce 
 

Tato bakalářská práce vznikla na podkladě souvislé odborné praxe ve Vršovické 

zdravotní a.s., která probíhala od 14. 1. do 8. 2. 2019. Pacientka, jejíž kazuistiku jsem 

zpracovávala, byla v době vstupního vyšetření 12. den po aloplastice levého kyčelního 

kloubu, operace se konala na ortopedickém oddělení 4. 1. 2019. Po podepsání 

informovaného souhlasu pacientkou (příloha 2) a schválení projektu etickou komisí 

FTVS UK (příloha 1), měla jsem možnost se setkávat s pacientkou po dobu 10 dní. 

Při prvním setkání jsem od pacientky odebrala anamnézu a provedla vstupní 

kineziologické vyšetření, na základě získaných dat jsem stanovila krátkodobý 

a dlouhodobý terapeutický plán. Následovalo 8 terapií. Při posledním setkání jsem 

provedla s pacientkou výstupní kineziologický rozbor. 

Každá cvičební jednotka probíhala v dopoledních hodinách v tamější cvičebně 

a trvala přibližně 40 min. 

K vstupnímu i výstupnímu vyšetření jsem využila pomůcky: krejčovský metr, 

dvouramenný plastový goniometr, neurologické kladívko a váhy.  

V jednotlivých terapiích jsem využila teoretické a praktické znalosti z výuky UK 

FTVS, např.: postizometrickou relaxaci podle Lewita, analytické cvičení dle svalového 

testu podle Jandy, techniky měkkých tkání dle Lewita atd. K dispozici jsem využívala 

rehabilitační pomůcky: overball, eggball, gymnastický velký míč, malý molitanový 

míček a theraband. 
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3.2  Anamnéza 
 

 

3.2.1  Základní údaje 
 

vyšetřovaná osoba: H.D., žena 

ročník: 1938 

pojišťovna: 211 

diagnóza: stav po TEP coxae sinistra 

 

 

3.2.2  Nynější onemocnění  
 

Pacientka je nyní 10. den po totální endoprotéze levého kyčelního kloubu z důvodů 

3. stupně coxartrózy, operace se konala ve Vršovické ortopedii, 4. 1. 2019 TEP coxae 

vlevo. 

 

 

3.2.3  Osobní anamnéza 
 

V dětství mnoho zánětů středního ucha a časté rýmy, dále běžné dětské nemoci 

(neštovice, příušnice) 

Dále v dětství: revmatické horečky, hepatitidy 

Ve 13 letech angína s bolestivými klouby, zánět srdeční nitroblány 

V letech 1950 – 1955 subluxace kotníku, zápal plic 

V roce 1958 operace hemoroidů 

V roce 2013 operace znaménka na nose a na bradě 

Vznik benigního tukového nádoru na ukazováčku levé ruky v roce 2014, od té doby 

zaregistrována do evidence cukrovkářů. 

Arteriální hypertenze, hyperlipidémie, obezita, hypacusis, 2. stupeň coxartózy PDK 
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3.2.4  Rodinná anamnéza 
 

Matka zemřela v 92 letech na mozkovou mrtvici, celoživotní bolesti hlavy. 

Otec zemřel v 60 letech na rozedmu plic (celoživotní obezita a kouření) 

Jedináček 

 

 

3.2.5  Gynekologická anamnéza 
 

1 potrat, 1 porod císařským řezem (z důvodu přirostlého lůžka) 

Kyretáž v 58 letech 

 

 

3.2.6  Pracovní anamnéza 
 

Celý život na Okresní hygienické stanici v Ústí nad Labem – na epidemiologickém 

oddělení. Nyní ve starobním důchodu již 20 let. 

 

 

3.2.7  Sociální anamnéza 
 

Bydlí sama (rozvedená) ve vlastním bytě v přízemí, 10 schodů, pomůcky: 2 FH 

v koupelně vana; po operaci bude bydlet u dcery v bytě s výtahem 

  

 

3.2.8  Sportovní anamnéza 
 

V mládí: rekreační bruslení, lyžování, turistika a tanec 

 

 

3.2.9  Abusus 
 

Káva 1x denně 

alkohol příležitostně  

40 let kouřila do roku 1998, ale kvůli bolestem na hrudi přestala a již nekouří 
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3.2.10  Alergie 
 

Ramil, TTC, Amoxycilin, Lescol, Superlop, Sulfometoxidin, Simvastatin 

 

 

3.2.11  Farmakologická anamnéza 
 

Glucophage a Tezzimi (na cukrovku), Stacyl (ředění krve), Atoris, Tezzimi, Tezeo 

a Torvazin (na vysoký cholesterol), Indap (na vysoký tlak), Atenolol a Tevarilmenidin, 

Descoratadine Actavis (na alergie), Tezeo, Stacyl 

 

 

3.2.12  Předchozí rehabilitace 
 

Před 6 lety, tedy v roce 2013, začaly bolesti levého kolene (1 rok rehabilitace 

v Praze – Anděl), bez zlepšení. 

Dále poslána na neurologii (akupunktura celé levé DK) + léky proti bolesti (Praha). 

Návštěva polikliniky na 10 infuzí, opět neúčinně (Praha). 

Pobyt v lázních Mšené, úleva pouze v teplých koupelích. 

Návštěva ortopedie a RTG, potvrzena artróza 3. stupně levé kyčle (1 rok 

rehabilitace s levou kyčlí + léky proti bolesti), tejpování (Praha). 

 

 

3.2.13  Status praesens 
 

SUBJEKTIVNÍ – pacientka má velké bolesti (na škále od 1 do 10, kde 1 je bolest 

nejmenší, prožívá bolest 7) 

OBJEKTIVNÍ – pacientka je lucidní, orientována místem, časem i prostorem, bez 

kognitivní poruchy. Pacientka je spolupracující a komunikativní, dále je schopná chůze 

o 2 FH s třetinovou zátěží na operované končetině. Je pravák.  
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3.2.14  Indikace k rehabilitaci 
 

21001 – komplexní kineziologické vyšetření 

21003 – kontrolní kineziologické vyšetření 

21111 – fyzikální terapie I (kryoterapie) 

21219 – LTV na přístrojích (motodlaha, motomed, rotoped) 

21223 – LTV v Hubbardově tanku 

21413 – techniky měkkých tkání 

21415 – mobilizace páteře a periferních kloubů 

21717 – individuální léčebný trénink – nácvik lokomoce a mobility  

21225 – individuální léčebný trénink – kondiční a analytické metody 

 

 

3.2.15  Diferenciální rozvaha 
 

Vzhledem k diagnóze pacientky je předpokládán otok na LDK a v závislosti na něm 

snížená protažitelnost kůže, podkoží a fascií. Dále můžeme očekávat omezení rozsahu 

pohybu, omezenou kloubní vůli a snížení svalové síly v oblasti levého kyčelního 

a popřípadě i kolenního kloubu. Je třeba brát v potaz přetěžování zdravé PDK, kde se 

mohou objevit svalové spasmy, bolestivost kyčelního a případně kolenního kloubu.  

 

 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor  
 

 

Komplexní kineziologické vyšetření – 21001  

(15.1.2019) 

 

St.P.: Pacientka přichází s diagnózou po TEP LDK o 2FH, LDK (hlavně v oblasti 

jizvy je velmi bolestivá a oteklá. Pacientka je orientována místem, časem i prostorem 

a velmi ochotně spolupracuje při vyšetřeních. 
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3.3.1  Palpace 
 

(Lewit, 2003) 

 

Snížená protažitelnost kůže v okolí jizvy, palpační citlivost (hlavně v oblasti levého 

třísla) a značný hypertonus na zevní straně stehna, snížené napětí m. gluteus maximus 

vlevo a v břišních svalech. Výrazný otok v oblasti levého stehna, kolena a trochu 

i lýtka. 

 

 

3.3.2  Vyšetření jizvy 
 

(Lewit, 2003) 

 

Jizva je na předozevní straně levého stehna (anterolaterální přístup), je 8 cm dlouhá, 

klidná, se stehy, bez výtoku, s mírně zarudlým okolím, se zvýšenou citlivostí a pouze s 

mírnou bolestivostí. 

 

 

3.3.3  Stoj 
 

Stoj je v odlehčení (nutnost stabilizace) o 2FH. 

Zezadu: váha přenesena na pravou DK, subgluteální rýhy asymetrické (pravá výše), 

pravé SIAS a SIPS výše než levé. Paravertebrální svalstvo je hypertonické na pravé 

polovině zad. Pravá lopatka i rameno jsou výše. 

Zepředu: Oblast třísla, stehna až po kolenní kloub oteklá, otok zasahuje mírně 

i do krajiny lýtka LDK. Oblast břicha krku a hlavy symetrická. 

Zboku: Hlava a celé krční páteř v předsunu a ramena v protrakci, HKK 

fyziologické, ochablé břišní svalstvo, mírný předklon – těžiště posunuto před tělo, 

postavení DKK fyziologické. 
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3.3.4  Vyšetření chůze 
 

Nutnost chůze s 1/3 zátěží tělesné váhy o dvou francouzských holích, pacientka 

zvládá třídobý typ chůze. Krok PDK je prováděn pouze do přísunu, krok je kratší. 

Výrazný souhyb pánve – pacientka neflektuje nohu v levém kyčelním kloubu, ale dolní 

končetinu zvedá pomocí m. quadratus lumborum. Chůze v mírném předklonu, hlava 

v mírném předsunu a ramena v protrakci.  Nedochází k odvíjení plosky nohy 

a operovaná končetina je zevně rotována. 

 

 

3.3.5   Antropometrie  
 

(Haladová, 2008), měřeno v leže na zádech. 

 

3.3.5.1 Délky končetin (v cm): 
 

 PRAVÁ LEVÁ 

Funkční délka DK 85 86 

Anatomická délka DK 81 81 

Stehno 33 34 

Bérec 45 45 

Noha 21 21 

Tabulka 1: Vstupní vyšetření - délky končetin 

 

3.3.5.2 Obvody končetin (v cm): 
 

 PRAVÁ LEVÁ 

Stehno 15 cm nad patellou 70 73,5 

Stehno 10 cm nad patellou 68 71 

Patella 45 47 

Tuberositas tibie 40 41 

Lýtko 38 40 

Kotník 29 30 

Pata – nárt 36 36 

Metatarsy 27 27 

Tabulka 2: Vstupní vyšetření - obvody končetin 
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3.3.6  Goniometrie 
 

(Janda, 1993) 

 
PRAVÁ LEVÁ 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub 

 

Flexe 90° 105° 25° 60° 

Extenze 10° 15° 0° 5° 

Addukce 20° 25° KI KI 

Abdukce 30° 40° 15° 30° 

Vnitřní rotace 30° 35° KI KI 

Vnější rotace 40° 45° KI KI 

Kolenní kloub 

 

Flexe 125° 130° 100° 115° 

Extenze 0° 5° 0° 5° 

Hlezenní kloub 

Dorsální flexe 15° 25° 10° 20° 

Plantární flexe 45° 50° 35° 45° 

Invezre 30° 30° 30° 30° 

Everze 20° 20° 15° 20° 

Tabulka 3: Vstupní vyšetření  - goniometrie 

 

 

3.3.7  Vyšetření zkrácených svalů DKK 
  

(Janda, 2004) 

 PRAVÁ LEVÁ 

M. gastrocnemius 0 1 

M. soleus 0 0 

M. iliopsoas 1 2 

M. rectus femoris 1 2 

M. tensor fascie latae 0 1 

Flexory kolenního kl. 1 2 

Adduktory kyčelního kl. 0 1 

Tabulka 4: Vstupní vyšetření  - vyšetření zkrácených svalů 
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3.3.8  Vyšetření dle svalového testu na DKK  
 

(Janda, 2004) 

 PRAVÁ LEVÁ 

Flexory kolenního kl. 5 2 

Extenzory kolenního kl. 5 4 

Flexory kyčelního kl. 5 3 

Extenzory kyčelního kl. 5 3 

Abduktory kyčelního kl. 5* 2 

Adduktory kyčelního kl. 5 KI 

Vnitřní rotátory kyč. kl. 5 KI 

Vnější rotátory kyč. kl. 5 KI 

Tabulka 5: Vstupní vyšetření - vyšetření svalové síly 

* modifikovaná poloha v leže na zádech 

 

3.3.9  Neurologické vyšetření 
 

3.3.9.1 Vyšetření hlavových nervů bilaterálně: 

HLAVOVÝ NERV PRAVÁ STRANA LEVÁ STRANA 

I. Negativní Negativní 

II. Negativní Negativní 

III. Negativní Negativní 

IV. Negativní Negativní 

V. Negativní Negativní 

VI. Negativní Negativní 

VII. Negativní Negativní 

VIII. Negativní Negativní 

IX. Negativní Negativní 

X. Negativní Negativní 

XI. Negativní Negativní 

XII. Negativní Negativní 

Tabulka 6: Vstupní vyšetření - vyšetření hlavových nervů 
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3.3.9.2 Vyšetření čití na DKK bilaterálně: 

ČITÍ PRAVÁ DK LEVÁ DK 

POVRCHOVÉ taktilní Negativní Negativní 

HLUBOKÉ 
polohocit Negativní Negativní 

pohybocit Negativní Negativní 

Tabulka 7: Vstupní vyšetření - vyšetření čití na DKK 

3.3.9.3 Vyšetření čití na HKK bilaterálně: 

ČITÍ PRAVÁ HK LEVÁ HK 

POVRCHOVÉ taktilní Negativní Negativní 

HLUBOKÉ 
polohocit Negativní Negativní 

pohybocit Negativní Negativní 

Tabulka 8: Vstupní vyšetření - vyšetření čití na HKK 

3.3.9.4 Šlachookosticové reflexy na DKK a HKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Patelární Normoreflexie Normoreflexie 

Achillovy šlachy Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární Normoreflexie Normoreflexie 

 PRAVÁ HK LEVÁ HK 

Bicipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový Normoreflexie Normoreflexie 

Flexorů prstů Normoreflexie Normoreflexie 

Styloradiální Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 9: Vstupní vyšetření - vyšetření šlachookosticových reflexů na DKK a HKK 

3.3.9.5 Pyramidové jevy zánikové na DKK a HKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Mingazziny Negativní Negativní 

Hanzel Negativní Negativní 

Barré Negativní Negativní 

Difour Negativní Negativní 

 PRAVÁ HK LEVÁ HK 

Mingazziny Negativní Negativní 

Barré Negativní Negativní 

Tabulka 10: Vstupní vyšetření - pyramidové jevy zánikové na DKK a HKK 
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3.3.9.6 Pyramidové jevy iritační na DKK a HKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Babinský Negativní Negativní 

Chadock Negativní Negativní 

Vítkův sumační Negativní Negativní 

Openheim Negativní Negativní 

 PRAVÁ HK LEVÁ HK 

Juster Negativní Negativní 

Hoffman Negativní Negativní 

Trommer Negativní Negativní 

Žukovskij-Kornilov Negativní Negativní 

Tabulka 11: Vstupní vyšetření - pyramidové jevy iritační na DKK a HKK 

 

 

3.3.10  Vyšetření kloubní vůle 
  

 (Hájková, 2014) 

Segment PRAVÁ LEVÁ 

Patela Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Hlavička fibuly Mírná ventrodorzální 

blokace 

Silná ventrodorzální 

blokace 

Talokrurální kloub Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Lisfrankův kloub Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os calcaneus Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os naviculare Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os cuboideum Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Tabulka 12: Vstupní vyšetření - vyšetření kloubní vůle 

 

 

3.3.11  Vyšetření hybných stereotypů 
 

Extenze v kyčelním kloubu – Pacientka provedla pohyb samostatně, ale jako první 

se zapojily homolaterální paravertebrální svaly v L/S přechodu, dále pak kontralaterální. 

Pacientce se také prohloubila bederní hyperlordóza. Další zapojené svalstvo bylo 
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paravertebrální homolaterální i kontralaterální strany v oblasti Th/L a nakonec se 

zapojily m. gluteus maximus a svaly ischiokrurální. 

Abdukce v kyčelním kloubu – Při testování LDK pacientka pohyb provedla se 

značnou dopomocí, dále byla pozorovatelná flekční složka v kyčelním kloubu 

(tensorový mechanismus). Pacientka nejprve zapojila m. tensor fascie latae 

a m. iliopsoas, minimálně zapojila m gluteus medius et minimus a na závěr m. quadatus 

lumborum a m. rectus femoris. Břišní svaly téměř nevykonávaly fixační složku. 

 

 

3.3.12  Vyšetření dechové stereotypu 
 

Pacientka téměř minimálně využívá pro dechovou vlnu břišní dutinu (hypotonické 

břišní svalstvo), celkově je viditelnost dechové vlny nepatrná. Pacientka má hrudní typ 

dýchaní, sklípkovitý dech. 

 

 

3.3.13  Vyšetření dle Barthelové 
 

HODNOCENÝ ASPEKT SLOVNÍ POPIS HODNOCENÍ 

Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 10 

Oblékání s pomocí 5 

Koupání samostatně nebo s pomocí 5 

Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5 

Kontinence moči plně kontinentní 10 

Kontinence stolice plně kontinentní 10 

Použití WC s pomocí 5 

Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 15 

Chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 

Chůze po schodech s pomocí 5 

Tabulka 13: Vstupní vyšetření  - test dle Barthelové 

Dle standardizovaného hodnocení testu je pacientka s 85 body v rozmezí 65 – 95 

bodů, což odpovídá lehké závislosti.  
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3.3.14  Závěr vstupního vyšetření 
 

Všechna vyšetření probíhala s ohledem na TEP LDK v kyčli. 

Okolí jizvy a přilehlých měkkých tkání prokázalo sníženou protažitelnost v oblasti 

pravého třísla, stehna. Silný otok je patrný v oblasti levého třísla, stehna, kolene i lýtka 

(ustupuje distálně) a doprovázen palpační bolestivostí. Jizva je se stehy, klidná, 

bez výtoku, trochu zarudlá a s mírně zvýšenou citlivostí. 

 Pacientka je stabilní ve stoji i při chůzi o 2 FH, vyšetření stoje ukazuje flekční 

postavení v oblasti kyčelních kloubů, protrakci ramen a hlavy a ochablé břišní svalstvo. 

Při chůzi je krok PDK kratší a prováděn přísunem. U kroku LDK je výrazně omezená 

flexe v kyčelním kloubu, což je nahrazováno souhybem pánve (m. quadratus 

lumborum). 

 Nejomezenější rozsah pohybu je flexe, extenze a abdukce v kyčelním kloubu 

na LDK a flexe v levém koleni (vždy je více omezen aktivní rozsah pohybu, omezující 

je bolest). Nejvíce zkrácené svaly na LDK jsou m. iliopsoas, m. rectus femoris a flexory 

kolenního kloubu.  

 Snížení svalové síly je nejvíce patrné na flexorech kolenního kloubu 

a abduktorech kyčelního kloubu, kde pacientka zvládne provést pohyb pouze 

s vyloučením působení gravitace. Flexory a extensory kyčelního kloubu jsou omezeny 

na třetí stupeň. 

 Celé neurologické vyšetření je bez patologického nálezu. Kloubní vůle je 

omezena v oblasti fibuly ventrodorzálně bilaterálně, ale více na LDK. 

Pacientka je schopna provézt stereotyp abdukce v kyčelním kloubu pouze 

s dopomocí a s pozměněným timingem zapojení svalů, u stereotypu extenze v kyčelním 

kloubu je opět pozměněný timing zapojení svalů, ale pacientka jej provádí 

samostatně.  

 Dle dechového vyšetření má pacientka hrudní typ dýchání. Z Bartlova testu 

vychází, že pacientka je lehce závislá na svém okolí. 
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3.4  Cíl krátkodobého terapeutického plánu 
 

Prevence TEN, snížení bolestivosti a otoku. Uvolnění měkkých tkání DKK, hlavně 

v oblasti jizvy, péče o jizvu (po vyndání stehů). Protažení zkrácených svalů, posílení 

svalů oslabených a uvolnění hypertonických svalů. Zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním 

a kolenním kloubu LHK a obnovení kloubní vůle v omezených kloubech. Korekce 

pohybových stereotypu abdukce a extenze v kyčelním kloubu, korekce dechového 

stereotypu a nácvik správného stereotypu chůze po rovině a do/ze schodů o 2 FH. 

Instruktáž pro domácí cvičení a režimová opatření.  

 

 

3.5  Cíl dlouhodobého terapeutického plánu 
 

Pokračovat s denním cvičením naučených cviků, udržení svalové síly oslabených 

svalů a rozsahů pohybů. Pokračování v chůzi o 2 FH po rovině, v terénu a po schodech 

(po kontrole u doktora chůze bez 2 FH), dodržování režimových opatření. Udržení 

celkové kondice a dosažení plné samostatnosti.  

Doporučeno je plavání v bazéně, jízda na kole nebo pobyt v lázních. 

 

 

3.6  Návrh terapie 
 

ILTV po TEP kyčle vlevo ve všech polohách s využitím rehabilitačních pomůcek – 

overball, eggball, analytické cvičení dle svalového testu (dle Jandy), izometrické 

posilování, využití metody PIR (dle Lewita), PIR s protažením (dle Jandy). TMT, 

ošetření jizvy a okolních měkkých tkání (dle Lewita), mobilizace omezené kloubní vůle 

(dle Lewita), nácvik správné chůze o 2 FH (po rovině, po schodech), ILTV 

na přístrojích (motodlaha, motomed na DKK), zácvik cviků na doma, techniky 

respirační fyzioterapie, seznámení se s režimovými opatřeními a fyzikální terapie 

(kryoterapie).   
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3.7  Jednotlivé terapeutické jednotky 
 

 

3.7.1  16.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka trpí nechutenstvím a musí si brát léky proti bolesti/na spaní na noc. 

Je orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi komunikativní; je si 

nejistá v chůzi o 2 FH.  

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu, 

nacvičení správného stereotypu chůze po rovině, zvětšení svalové síly v oblasti DKK 

(posílení svalového korzetu v okolí kyčelního kloubu), prevence TEN, uvolnění 

hypertonických svalů 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball), nácvik správného 

stereotypu chůze po rovině, motodlaha, použití metody PIR s protažením 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV po TEP kyčle vlevo (v leže na zádech a v leže na boku) s pomůckou 

overball a eggball maximálně s vahou vlastní končetiny 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, 

m. iliopsoas, ischiokrurální svaly a m. gluteus medius at minimus maximálně proti 

gravitaci s vlastní váhou 

– nácvik správného stereotypu chůze po rovině 

– PIR s protažením na m. rectus femoris, m. iliopsoas vlevo, m. tensor fasciae latae 

a m. gluteus medius et minimus vlevo  

– motodlaha 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Díky terapii PIR s protažením cítí pacientka 

uvolnění ve zkrácených valech, dále je zaučena na chůzi po rovině. Mírné zvětšení 

rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu. 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21219 – 20 – 25 min 
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3.7.2  17.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka stále trpí nechutenstvím a musí si brát léky proti bolesti/na spaní na 

noc. Je orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi komunikativní.  

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu, 

zvýšení jistoty při chůzi po rovině, zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení 

svalového korzetu v okolí kyčelního kloubu), prevence TEN, uvolnění hypertonických 

svalů, uvolnění okolí jizvy měkkými technikami 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball), chůze po rovině 

(po chodbě), motodlaha, použití metody PIR s protažením a PIR, manuální masáž 

(měkké techniky) na okolí jizvy 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech a v leže na boku) s pomůckou 

overball a eggball maximálně proti gravitaci s vlastní váhou 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, 

m. iliopsoas, ischiokrurální svaly a m. gluteus medius at minimus maximálně proti 

gravitaci s vlastní váhou 

– nácvik správného stereotypu chůze po rovině 

– PIR s protažením na m. rectus, m. iliopsoas vlevo, m. tensor fasciae latae 

a m. gluteus medius et minimus vlevo  

– PIR na m. gluteus maximus bilaterálně 

– manuální masáž na okolí jizvy (techniky měkkých tkání) 

– motodlaha 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Na základě terapie PIR, PIR s protažením a 

měkkým technikám je patrné citelné uvolnění v postižených svalech a dochází ke 

snížení otoku. Pacientka má větší jistotu při chůzi po rovině (po chodbě). Díky 

pasivnímu cvičení na motodlaze a ILTV pro TEP kyčle se pacientce zvýšily rozsahy 

pohybů v kolenním a kyčelním kloubu. 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21413 – 10 min 
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21219 – 20 – 25 min 

 

 

3.7.3  18.1. 2019 
 

St. P.: Pacientce již ustupuje nechutenství, ale musí stále brát léky proti 

bolesti/na spaní na noc. Je orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je 

velmi komunikativní. Okolí jizvy je bolestivé.  

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu, 

zacentrování kyčelního kloubu, nacvičení správného stereotypu chůze do/ze schodů, 

zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení svalového korzetu v okolí kyčelního 

kloubu), prevence TEN, uvolnění hypertonických svalů, uvolnění okolí jizvy měkkými 

technikami, snížení bolesti jizvy, zvýšení kloubní vůle v oblasti pravé a levé hlavičky 

fibuly 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball), chůze po rovině 

(po chodbě) a do/ze schodů, motodlaha, použití metody PIR, manuální masáž (měkké 

techniky) na okolí jizvy a použití kryoterapie na snížení bolestivosti, použití metody 

mobilizace na hlavičku pravé a levé fibuly 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech a v leže na boku) s pomůckou 

overball a eggball proti gravitaci a s vahou DKK 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, 

m. iliopsoas, ischiokrurální svaly a m. gluteus medius at minimus proti gravitaci a 

s vahou vlastních DKK 

– nácvik správného stereotypu chůze do/ze schodů a zopakování chůze po rovině 

– intermitentní mobilizace hlavičky fibuly na DKK v leže na zádech 

– kryoterapie na jizvu a její okolí (pomocí chladivého sáčku) 

– PIR na m. gluteus maximus bilaterálně 

– manuální masáž na okolí jizvy (techniky měkkých tkání) 

– motodlaha 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Díky pasivnímu cvičení na motodlaze a ILTV pro 

TEP kyčle se pacientce zvýšily rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloubu a díky 
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mobilizacím a měkkým technikám cítí pacientka uvolnění v postižených svalech, dále 

snížení bolestivosti v okolí jizvy a snížení otoku. 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

21415 – 7 min 

21111 – 8 min 

 

 

3.7.4  23.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka již netrpí nechutenstvím a nyní bere léky proti bolesti/na spaní jen 

občasně. Je orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi 

komunikativní. Okolí jizvy je bolestivé.  

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu, 

zacentrování kyčelního kloubu, opakování správného stereotypu chůze po rovině 

a do/ze schodů, zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení svalového korzetu v okolí 

kyčelního kloubu), prevence TEN, uvolnění hypertonických svalů, uvolnění okolí jizvy 

měkkými technikami, snížení bolesti jizvy, zvýšení kloubní vůle v oblasti pravé a levé 

hlavičky fibuly. 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball), chůze po rovině 

(po chodbě), motomed, použití metody PIR, manuální masáž (měkké techniky) na okolí 

jizvy a použití kryoterapie na snížení bolestivosti, použití metody mobilizace 

na hlavičku pravé a levé fibuly. 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech a v leže na boku) s pomůckou 

overball a eggball proti gravitaci a s vahou DKK 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, m. 

iliopsoas, ischiokrurální svaly a m. gluteus medius at minimus proti gravitaci a s vahou 

DKK 
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– cvičení na „centraci“ kyčelních kloubů v leže na zádech s pokrčenými kolenními 

klouby (vychylování) 

– opakování správného stereotypu chůze do/ze schodů a po rovině 

– intermitentní mobilizace hlavičky fibuly na DKK v leže na zádech 

– dlouhá kryoterapie na jizvu a její okolí (pomocí chladivého sáčku) 

– PIR na m. gluteus maximus bilaterálně 

– manuální masáž na okolí jizvy (techniky měkkých tkání) 

– motomed 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Díky pasivnímu cvičení na motodlaze a ILTV 

pro TEP kyčle se pacientce zvýšily rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloubu 

a díky mobilizacím a měkkým technikám cítí uvolnění v postižených svalech, dále 

snížení bolestivosti v okolí jizvy a snížení otoku. 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

21415 – 7 min 

21111 – 8 min 

 

 

3.7.5  24.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka již netrpí nechutenstvím a nyní bere léky proti bolesti/na spaní jen 

občasně. Je orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi 

komunikativní, trochu rozmrzelá ohledně dlouhého pobytu v nemocnici. Nyní 

po vytažení stehů. 

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu, 

uvolnění hypertonických svalů a jizvy, snížení bolestivosti a uvolnění, prevence TEN, 

zopakování správného stereotypu chůze po rovině i do/ze schodů, zvětšení svalové síly 

v oblasti DKK (posílení svalového korzetu v okolí kyčelního kloubu)  
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Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball, theraband), chůze 

po rovině (po chodbě) a do/ze schodů, motomed, manuální masáž (měkké techniky) 

na jizvu, využití celotělové koupele v Hubbardově tanku 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech a v leže na boku a v sedě) 

s pomůckou overball, eggball a theraband proti gravitaci, s vahou vlastních DKK a proti 

odporu therabandu se zvýšením počtu opakování (cca 10 opakování) 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu (dle Jandy) na m. quadriceps 

femoris, m. iliopsoas, ischiokrurální svaly a m. gluteus medius at minimus proti 

gravitaci, s vahou vlastních DKK a proti odporu therabandu se zvýšením počtu 

opakování 

– nácvik správného stereotypu chůze do/ze schodů a po rovině 

– manuální masáž na okolí jizvy (techniky měkkých tkání) 

– terapie v Hubbardově tanku 

– motomed 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Pacientka má znatelně vyšší rozsahy pohybů 

v kyčelním a kolenním kloubu a díky měkkým technikám a koupeli cítí uvolnění 

v postižených svalech. Naučila se správnému stereotypu chůze po rovině 

a do/ze schodů. 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

21223 – 30 min 

 

 

3.7.6  25.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka bere léky proti bolesti/na spaní stále jen občasně. Je orientována 

místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi komunikativní. Okolí jizvy je již 

jen trochu bolestivé.  
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Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu, 

zacentrování kyčelního kloubu, zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení svalového 

korzetu v okolí kyčelního kloubu), prevence TEN, uvolnění hypertonických svalů, 

uvolnění jizvy měkkými technikami, snížení bolesti jizvy, nácvik břišního dýchání. 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball a theraband), chůze 

po rovině (po chodbě), motomed, použití metody PIR s protažením, manuální masáž 

(měkké techniky) na okolí jizvy a použití kryoterapie na snížení bolestivosti, cvičení 

dechové gymnastiky a nácvik břišního dýchání v sedě 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech, v leže na boku a v sedě) s pomůckou 

overball, eggball a theraband proti gravitaci, s vahou DKK a proti odporu therabandu se 

zvýšením počtu opakování (cca 10 opakování) 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, m. 

iliopsoas, ischiokrurální svaly, m. gluteus medius at minimus proti gravitaci, s vahou 

DKK a proti odporu therabandu  

– metoda PIR s protažením na m. rectus, m. iliopsoas vlevo, m. tensor fasciae latae, 

m. gluteus medius et minimus vlevo a m. biceps femoris 

– cvičení na „centraci“ kyčelních kloubů v leže na zádech s pokrčenými kolenními 

klouby (vychylování) 

– opakování nácviku správného stereotypu chůze do/ze schodů a po rovině 

– kryoterapie na jizvu a její okolí (pomocí chladivého sáčku) 

– manuální masáž na jizvu a její okolí (techniky měkkých tkání) 

– motomed 

– cvičení břišního dýchání v sedě a dechové gymnastiky 

 

Výsledek terapeutické jednotky: Díky měkkým technikám nastalo v okolí jizvy 

uvolnění a snížení otoku, díky posilování a metodě PIR se zvětšila svalová síla 

a rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloubu. Díky kryoterapii se snížila bolestivost 

v okolí jizvy. Pacientka si je čím dál víc jistá v chůzi do/ze schodů (dělá čím dál méně 

chyb v tomto stereotypu). 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 
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21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

21111 – 5 min 

  

 

3.7.7  28.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka již téměř nebere léky proti bolesti nebo na spaní na noc. Je 

orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi komunikativní. Jizva 

a její okolí už téměř nejsou bolestivé. Otok je již jen nepatrně znatelný v oblasti 

kyčelního kloubu. 

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu, 

zacentrování kyčelního kloubu, zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení svalového 

korzetu v okolí kyčelního kloubu), uvolnění hypertonických svalů, uvolnění jizvy 

měkkými technikami, nacvičení správného stereotypu dýchání, zvýšení kloubní vůle 

v oblasti hlavičky fibuly bilaterálně. 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle (pomůcka: overball, eggball a theraband), chůze 

do/ze schodů a po rovině, motomed, manuální masáž (měkké techniky) na okolí jizvy, 

mobilizace hlavičky fibuly 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (v leže na zádech, v leže na boku a v sedě) s pomůckou 

overball, eggball a theraband proti gravitaci, s vahou DKK a proti odporu therabandu se 

zvýšením počtu opakování (cca 10 opakování) 

– analytické (posilování) cvičení dle svalového testu na m. quadriceps femoris, m. 

iliopsoas, ischiokrurální svaly, m. gluteus medius at minimus  

– cvičení na „centraci“ kyčelních kloubů v leže na zádech s pokrčenými kolenními 

klouby (vychylování) 

– opakování nácviku správného stereotypu chůze do/ze schodů a po rovině 

– nácvik správného stereotypu dechu, nácvik břišního dýchání 

– manuální masáž jizvy a její okolí (techniky měkkých tkání) 

– intermitentní mobilizace hlavičky fibuly vpravo i vlevo 

– motomed 
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Výsledek terapeutické jednotky: Díky měkkým technikám nastalo v okolí jizvy 

uvolnění a snížení otoku, díky posilování a metodě PIR se zvětšila svalová síla 

a rozsahy pohybů v kolenním a kyčelním kloubu. Díky kryoterapii se snížila bolestivost 

v okolí jizvy. Pacientka si je čím dál víc jistá v chůzi do/ze schodů (dělá čím dál méně 

chyb v tomto stereotypu). 

 

Kódy:  

21225 – 10 min 

21717 – 15 min 

21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

21415 – 5 min 

 

 

3.7.8  29.1. 2019 
 

St. P.: Pacientka již téměř nebere léky proti bolesti nebo na spaní na noc. Je 

orientována místem, časem a prostorem; spolupracuje a je velmi komunikativní. Jizva 

a její okolí už nejsou bolestivé. Otok již téměř není znatelný.  

Cíl terapeutické jednotky: zvětšení rozsahu pohybu v kyčelním a kolenním kloubu, 

zacentrování kyčelního kloubu, zvětšení svalové síly v oblasti DKK (posílení svalového 

korzetu v okolí kyčelního kloubu), uvolnění jizvy měkkými technikami, nácvik břišního 

dýchání. 

Návrh terapie: ILTV pro TEP kyčle, chůze do/ze schodů a po rovině, motomed, 

manuální masáž (měkké techniky) na jizvu, posílení oslabených svalů, cvičení dechové 

gymnastiky a nácvik břišního dýchání v sedě 

Popis terapeutické jednotky:  

– ILTV na TEP kyčle vlevo (ve stoji u zábradlí)  

– opakování nácviku správného stereotypu chůze do/ze schodů a po rovině 

– manuální masáž jizvy a její okolí (techniky měkkých tkání) 

– motomed 

– cvičení břišního dýchání v sedě a dechové gymnastiky 
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Výsledek terapeutické jednotky: Díky měkkým technikám nastalo v okolí jizvy 

uvolnění, díky posilování se zvětšila svalová síla a rozsahy pohybů v kolenním 

a kyčelním kloubu. Pacientka si je čím dál víc jistá v chůzi do/ze schodů (dělá čím dál 

méně chyb v tomto stereotypu). 

 

Kódy:  

21225 – 15 min 

21717 – 15 min 

21413 – 5 min 

21219 – 20 – 25 min 

 

 

3.8  Autoterapie 
 

 

Na poslední terapeutické jednotce proběhlo zaučení pacientky na domácí cvičení. 

 

Pacientka je zaučena na chůzi o 2 FH po rovině a do/ze schodů. Dále je zaučena 

na cvičení na zvětšení rozsahů pohybů na LDK, posílení oslabených svalových skupin, 

uvolnění a protažení zkrácených a hypertonických skupin. Pacientka je srozuměna 

ohledně kontraindikovaných pohybů. 

 

Příklady cviků (ILTV pro TEP kyčelního kloubu): 

 

 

3.8.1  Cvik 1  
 

Výchozí pozice: pacientka sedí na posteli, chodidla jsou opřena o podlahu, 

treranbandem má pacientka převázané dolní konce stehen těsně nad koleny. 
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Prováděný pohyb: Pacientka provádí mírnou abdukci celých DKK (kolena 

i kotníky zároveň, PKD i LDK zároveň) proti odporu therabandu.  

 

 

3.8.2  Cvik 2 
 

Výchozí pozice: Pacientka leží na zádech a PDK má v extenzi na lehátku, LDK má 

ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu, pod chodidlem je umístěn overball. 

Prováděný pohyb: Pacientka extenduje LDK (pata klouže po overballu, který se 

vzdaluje od těla pacientky), dále pacientka flektuje LDK (pata klouže po overballu, 

který se přibližuje k tělu). 

 

 

3.8.3  Cvik 3 
 

Výchozí pozice: Pacientka leží na zádech, obě DKK má pokrčené v kyčelním i 

kolenním kloubu, chodidla jsou opřena o lehátko. Mezi koleny je umístěn overball. 

Obrázek 14: Cvik 1 (osobní fotogalerie) Obrázek 15: Cvik 2 (osobní fotogalerie) 
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Prováděný pohyb: Pacientka zapojuje gluteální svalstvo a adduktory DKK, stlačí 

overball mezi koleny. V této pozici vydrží pacientka přibližně 7 – 8 sekund. 

 

 

3.9  Výstupní kineziologický rozbor  
 

Kontrolní kineziologický rozbor – 21003 

(30. 1. 2019) 

 

St. P.: Pacientka s diagnózou po TEP LDK o 2FH, její LDK není bolestivá a ani 

s otokem. Pacientka je v dobré náladě, opět komunikativní a velmi pozitivní, již nebere 

žádné léky na bolest/na spaní a noc. 

 

 

3.9.1  Palpace 
 

Kůže v okolí jizvy je lehce protažitelná. Snížené svalové napětí je patrné v oblasti 

břišních svalů (ochablá břišní stěna) a stále je snížený svalový tonus v celé LDK.  

Obrázek 16: Cvik 3 (osobní fotogalerie) 
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3.9.2  Vyšetření jizvy 
 

Jizva je na anterolaterální straně stehna a je 8 cm dlouhá. Jizva je bez stehů a už 

i téměř bez strupů, bez výtoku a bez zarudnutí, není palpačně citlivá, není zarudlá a lze 

ji volně posunout vůči podkoží.  

 

 

3.9.3  Stoj 
 

Stoj je v odlehčení (nutnost stabilizace) o 2 FH. 

Zezadu: váha přenesena na PDK, subgluteální rýhy pouze mírně asymetrické (pravá 

výše). Paravertebrální svalstvo je hypertonické na pravé polovině zad. Pravá lopatka 

i rameno jsou výše. 

Zepředu: DKK a pánev symetrická. Ochablá a povolená břišní stěna.  

Zboku: Hlava v předsunu a ramena v protrakci, ochablé břišní svalstvo, mírný 

předklon – těžiště posunuto před tělo, DKK i HKK fyziologické. 

 

 

 

 

Obrázek 17: Jizva (osobní fotogalerie) 
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3.9.4  Vyšetření chůze 
 

Nutnost chůze s 1/3 zátěží tělesné váhy o dvou francouzských holích, pacientka 

zvládá třídobý typ chůze. Chůze stabilní, rytmus a délka kroku fyziologická. Chůze 

v mírném předklonu, hlava v mírném předsunu a ramena v protrakci. Při pacientčině 

soustředění dochází k pokroku v odvíjení plosky nohy operované končetiny. 

 

 

 

3.9.5  Antropometrie 
 

Měřeno v leže na zádech. 

 

3.9.5.1 Délky končetin (v cm): 

 PRAVÁ LEVÁ 

Funkční délka DK 85 86 

Anatomická délka DK 81 81 

Stehno 33 34 

Bérec 45 45 

Noha 21 21 

Tabulka 14: Výstupní vyšetření - délky končetin 

 

Obrázek 18: Chůze o 2 FH do schodů (osobní fotogalerie) 
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3.9.5.2 Obvody končetin (v cm): 

 PRAVÁ LEVÁ 

Stehno 15 cm nad patellou 70 70,5 

Stehno 10 cm nad patellou 68 69 

Patella 45 45 

Tuberositas tibie 40 40 

Lýtko 38 38 

Kotník 29 29,5 

Pata – nárt 36 36 

Metatarsy 27 27 

Tabulka 15: Výstupní vyšetření - obvody končetin 

 

 

3.9.6  Goniometrie 
 

 
PRAVÁ LEVÁ 

Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub 

 

Flexe 90° 105° 85° 90° 

Extenze 10° 15° 10° 10° 

Addukce 20° 25° KI KI 

Abdukce 30° 40° 30° 35° 

Vnitřní rotace 30° 35° KI KI 

Vnější rotace 40° 45° KI KI 

Kolenní kloub 

 

Flexe 125° 130° 125° 130° 

Extenze 0° 5° 0° 5° 

Hlezenní kloub 

Dorsální flexe 25° 25° 20° 25° 

Plantární flexe 45° 50° 45° 45° 

Invezre 30° 30° 30° 30° 

Everze 20° 20° 15° 20° 

Tabulka 16: Výstupní vyšetření – goniometrie 
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3.9.7  Vyšetření zkrácených svalů DKK 
 

 PRAVÁ LEVÁ 

M. gastrocnemius 0 1 

M. soleus 0 0 

M. iliopsoas 1 1 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fascie latae 0 1 

Flexory kolenního kl. 1 0 

Adduktory kyčelního kl. 0 1 

Tabulka 17: Výstupní vyšetření - vyšetření zkrácených svalů 

 

 

3.9.8  Vyšetření dle svalového testu na DKK  
 

 PRAVÁ LEVÁ 

Flexory kolenního kl. 5 4 

Extenzory kolenního kl. 5 5 

Flexory kyčelního kl. 5 4 

Extenzory kyčelního kl. 5 5 

Abduktory kyčelního kl. 5* 3+ 

Adduktory kyčelního kl. 5 KI 

Vnitřní rotátory kyč. kl. 5 KI 

Vnější rotátory kyč. kl. 5 KI 

Tabulka 18: Výstupní vyšetření - vyšetření svalové síly 

 
* modifikovaná poloha v leže na zádech 

 

3.9.9  Neurologické vyšetření 
 

3.9.9.1 Vyšetření hlavových nervů na HKK: 

Na základě vstupního vyšetření nebylo již u výstupního nutné provádět 

neurologické vyšetření hlavových nervů a HKK (vyšetření čití, šlachookosticové 

reflexy, pyramidové jevy zánikové a iritační). Pacientka po dobu terapií neprodělala 

žádnou poruchu ani trauma. 
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3.9.9.2 Vyšetření čití na DKK bilaterálně: 

ČITÍ PRAVÁ DK LEVÁ DK 

POVRCHOVÉ taktilní Negativní Negativní 

HLUBOKÉ 
polohocit Negativní Negativní 

pohybocit Negativní Negativní 

Tabulka 19: Výstupní vyšetření - vyšetření čití na DKK 

3.9.9.3 Šlachookosticové reflexy na DKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Patelární Normoreflexie Normoreflexie 

Achillovy šlachy Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka 20: Výstupní vyšetření - šlachookostivocé reflexy na DKK 

3.9.9.4 Pyramidové jevy zánikové na DKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Mingazziny Negativní Negativní 

Hanzel Negativní Negativní 

Barré Negativní Negativní 

Difour Negativní Negativní 

Tabulka 21: Výstupní vyšetření  - pyramidové jevy zánikové na DKK 

3.9.9.5 Pyramidové jevy iritační na DKK: 

REFLEXY PRAVÁ DK LEVÁ DK 

Babinský Negativní Negativní 

Chadock Negativní Negativní 

Vítkův sumační Negativní Negativní 

Openheim Negativní Negativní 

Tabulka 22: Výstupní vyšetření  - pyramidové jevy iritační na DKK 
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3.9.10  Vyšetření kloubní vůle 
 

Segment PRAVÁ LEVÁ 

Patela Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Hlavička fibuly Bez patolog. nálezu Mírná ventrodorzální blokace 

Talokrurální kloub Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Lisfrankův kloub Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os calcaneus Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os naviculare Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Os cuboideum Bez patolog. nálezu Bez patolog. nálezu 

Tabulka 23: Výstupní vyšetření - vyšetření kloubní vůle 

 

 

3.9.11  Vyšetření hybných stereotypů  
 

Extenze v kyčelním kloubu – Pacientka provedla pohyb samostatně, ale jako první 

se zapojily homolaterální paravertebrální svaly v L/S přechodu, dále pak kontralaterální. 

U pacientky je patrné výrazné lordotické zakřivení v oblasti bederní páteře. Další 

zapojené svaly byly m. gluteus maximus a ischiokrurální. Jako poslední se zapojily 

paravertebrální svaly v oblasti Th/L na kontralaterální a homolaterální straně.  

Abdukce v kyčelním kloubu – při testování LDK pacientka pohyb provedla 

samostatně, dále byla pozorována elevace pánve (quadrátový mechanismus). Pacientka 

nejprve zapojila m. gluteus medius et minimus a m. quadratus lumborum, dále zapojila 

m. iliopsoas, m. tensor fascia latae a m. rectus femoris. Břišní svaly téměř nevykonávaly 

fixační složku. 

 

 

3.9.12  Vyšetření dechového stereotypu 
 

Při soustředění pacientka zvládne provést správně vedenou dechovou vlnu a břišní 

dýchání, ale při nesoustředění je stále minimálně využívána břišní stěna (hypotonické 

břišní svalstvo) a zachovalé hrudní dýchání. 
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3.9.13  Vyšetření dle Barthelové 
 

HODNOCENÝ ASPEKT SLOVNÍ POPIS HODNOCENÍ 

Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 10 

Oblékání  samostatně bez pomoci 10 

Koupání samostatně nebo s pomocí 5 

Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5 

Kontinence moči plně kontinentní 10 

Kontinence stolice plně kontinentní 10 

Použití WC samostatně bez pomoci 10 

Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 15 

Chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 

Chůze po schodech samostatně bez pomoci 10 

Tabulka 24: Výstupní vyšetření - test dle Barthelové 

Dle standardizovaného hodnocení testu je pacientka se 100 body v rozmezí 96 – 100 

bodů, což odpovídá nezávislosti.  

 

 

3.10  Závěr vyšetření 
 

 

Jizvu lze volně posunout vůči podkoží a bez žádných dalších problémů. 

Z palpačního vyšetření je zřejmé oslabení břišních svalů a mírná hypotrofie LDK vůči 

PDK. 

 Pacientka je stabilní ve stoji i při chůzi o 2 FH, váha je přenesena na PDK. 

Hlava je v předsunu a ramena v protrakci, mírný předklon trupu. Pacientka zvládá chůzi 

o 2 FH s třídobým rytmem, rytmus a délka kroku je fyziologická. 

 Délka dolních končetin se nijak nezměnila. Díky odstranění otoku se téměř 

vyrovnaly obvody DKK. Z goniometrického vyšetření je patrné největší omezení 

pohybu při flexi a abdukci v kyčelním kloubu, ale jedná se maximálně o 15° 

při pasivním pohybu.  

 Z vyšetření zkrácených svalů bylo zjištěno, že na PDK jsou zkráceny 

m. iliopsoas a flexory kyčelního kloubu, na LDK to jsou m. gastrocnemius, 
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m. iliopsoas, m. tensor fascia latae a adduktory kyčelního kloubu, všechny zkráceny 

na první stupeň. Nejvíce oslabené svaly (dle svalového testu dle Jandy) na LDK jsou 

abduktory kyčelního kloubu, flexory kyčelního kloubu a flexory kolenního kloubu. 

 U neurologického vyšetření dopadly všechny segmenty negativně. U vyšetření 

kloubní vůle je pouze mírná blokace hlavičky fibuly ventrodorzálně na LDK. 

 Oba vyšetřované stereotypy pohybu dle Jandy byla pacientka schopna provést 

samostatně.  U vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu dochází ke změně 

timmingu zapojování svalů a k výrazné hyperlordóze v oblasti bederní páteře.  

U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu je patrný quadrátový mechanismus (pomocná 

elevace pánve).  

 Pacientka minimálně využívá břišní dýchání, ale při správném soustředění je 

schopna provést správný dechový stereotyp. Dle testu samostatnosti (dle Barthelové) je 

pacientka plně samostatná.  

 

 

3.11  Zhodnocení efektu terapie 
 

 

Kůže v okolí jizvy je již volně protažitelná, jizva je díky technikám měkkých tkání 

nebolestivá, volně posunlivá a téměř beze strupů.  

 Pacientka si je díky pravidelnému opakování jistá v chůze o 2 FH. Chůze 

do/ze schodů byla pro pacientku náročnější, ale i tuto překážku pacientka zvládla. 

Antropometrické měření délky DKK nepoukázalo na závažnější odchylky, díky 

technikám měkkých tkání a pravidelnému cvičení se zmírnil otok LDK a obvody obou 

DKK jsou téměř shodné.  

Rozsahy pohybů se v kyčelním a kolenním kloubu na LDK zvětšily díky 

cvičení na motodlaze a motomedu, dále díky aktivnímu cvičení s rehabilitačními 

pomůckami, analytickému cvičení dle svalového testu a uvolnění hypertonických svalů. 

Omezení je pouze 15° při flexi a abdukci v kyčelním kloubu. 

Díky terapiím PIR s protažením došlo ke zlepšení zkrácených svalů v oblasti 

obou DKK. Zkrácení se zlepšilo minimálně o 1 stupeň. Stejně tak došlo i ke zlepšení 

svalové síly oslabených svalů, a to hlavně díky analytickému cvičení na DKK dle 

svalového testu. Na základě zvýšené svalové síly již pacientka dokáže samostatně 
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provézt stereotyp abdukce a extenze v kyčelním kloubu. Tyto stereotypy nejsou 

prováděny v přesném timingu, ale došlo k výraznému zlepšení. 

U vstupního i výstupního vyšetření nebyla nalezena žádná neurologická 

patologie. Kloubní blokáda patelly a hlavičky fibuly byla terapií manuální mobilizace 

plně odstraněna na PDK a zmírněna na LDK. 

Pacientka je zaučena ohledně správného stereotypu dechu, který dokáže vědomě 

upravit díky dynamickému cvičení dechové gymnastiky a nácviku břišního dýchání. 

Z testu dle Barthelové vyšel výsledek, že je pacientka plně samostatná, což bylo 

naším cílem. 
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4.   ZÁVĚR 
 

Totální endoprotézy jak kolenních, tak kyčelních kloubů jsou stále častější 

diagnózou na rehabilitačních lůžkových odděleních. U většiny starších pacientů je tato 

operace nutná v důsledku dlouhodobé coxartrózy, která je také čím dál častějším 

onemocněním u starších pacientů. 

 V teoretické části této bakalářské práce jsem popsala anatomii a kineziologii 

kyčelního kloubu. Dále jsem se zaměřila na artrózu v kyčelním kloubu, na její 

objektivní a subjektivní projevy, stupně závažnosti a následnou léčbu. V další kapitole 

jsem zmínila operační přístupy, druhy endoprotéz a pooperační terapie, kdy je věnován 

prostor terapii jizvy a fyzikálním terapiím. V závěru této části jsem se zaměřila 

na režimová opatření, komplikace, rizika a životnost těchto endoprotéz. 

Cílem praktické části této bakalářské práce byla podrobná kazuistika pacientky 

s totální endoprotézou kyčelního kloubu. U vyšetření i všech terapií jsem využívala 

vědomostí získaných během studia fyzioterapie na UK FTVS. Pacientka byla po celou 

dobu naší spolupráce velmi ochotná, během 4 týdenního pobytu v nemocnici se její stav 

výrazně zlepšil. Dosáhly jsme zvýšení svalové síly, výrazného snížení otoku, nácviku 

správného stereotypu chůze po rovině i po/ze schodů, zvýšení rozsahů pohybů atd. 

Pacientka je propuštěna z nemocnice do domácího prostředí a je plně samostatná. 

 Má odborná bakalářská praxe, která probíhala ve Vršovické zdravotní, pro mě 

byla velmi přínosná a jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet teoretické znalosti v praxi. 
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6.5  Seznam zkratek 
 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

cca  circa 

cm  centimetr 

CrMoCo chrom, molibden, cobalt 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FH  francouzské hole 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

hod.  hodina 

Hz  herz 

ILTV  individuální léčebná tělesná výchova 

J/cm2  joule na centimetr čtvereční 

JIP  jednotka intenzivní péče 

kl.  kloub 

kol.  kolektiv 

kyč.  kyčel 

LDK  levá dolní končetina 

LHK  levá horní končetina 

m.  musculus = sval 

MHz  megaherz 

min  minuta 

patolog. patologické 

PDK  pravá dolní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

TEN  tromboembolická nemoc 

TEP  totální endoprotéza 

Th1 – Th4 1. – 4. hrudní obratel 
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Th/L  přechod hrudní a bederní páteře 

TMT  techniky měkkých tkání 

L4  4. bederní obratel 

L5  5. bederní obratel 

L/S  přechod bederní a křížové páteře 

S1 – S5 1. – 5. křížový obratel 

St. P.  Status praesent 

UK FTVS Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu 

USA  United States of America (Spojené státy americké) 

x  krát 

 


