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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu 

Cíl: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické 

péče o pacienta po TEP levého kolenního kloubu během souvislé odborné praxe 

na oddělení ORFM v ÚVN a zpracování teorie související s touto diagnózou.  

Souhrn: Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Obecná část 

zahrnuje seznámení s anatomií, kineziologii a biomechanikou kolenního 

kloubu. Dále se zabývá problematikou gonartrózy, indikacemi 

a kontraindikacemi k provedení totální endoprotézy kolenního kloubu 

a na závěr specifikacemi rehabilitace a použitými fyzioterapeutickými postupy. 

Obsahem speciální části je kazuistika pacienta. Kromě vstupního rozboru zde 

nalezneme sepsané terapie, výstupní rozbor pacienta a závěrečné zhodnocení 

efektu terapie. 

 

Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, gonartróza, fyzioterapie, 

kazuistika  

  





Abstract 

Title: The case study of the physiotherapeutic care of a patient with total    

endoprothesis of a knee joint  

Aim: The purpose of this bachelor thesis is the processing of a case study 

of the physiotherapeutic care of a patient after total knee replacement during an 

internship in the ÚVN hospital. 

Summary: This thesis is divided into general and special part. The general part 

sums up anatomy, kinesiology and biomechanics of the knee joint. Apart from 

that, there is some information about gonarthrosis, indications 

and contraindications towards total endoprothesis of the knee joint. Last but not 

least we look at the specifications of rehabilitation regarding this diagnosis 

and used physiotherapeutic methods.  

The objective of the special part is a case study of the patient. It consists 

of complex kinesiologic evaluation, therapies during the patiens stay 

and the outcomes of the rehabilitation. 

 

Keywords: knee joint, total endoprothesis, gonarthrosis, physiotherapy, case 

study  
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1 ÚVOD 

 

Kazuistika pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu vznikla 

jako výstup souvislé odborné praxe na oddělení rehabilitace a fyzikální 

medicíny v ÚVN. Během mého pobytu na tomto lůžkovém oddělení byla 

naprostá většina pacientů s touto diagnózou nebo s diagnózou po totální náhradě 

kyčelního kloubu.  

Obecná část se zaobírá teoretickými podklady k této diagnóze. Můžeme 

zde nalézt kapitoly o anatomii, kineziologii a biomechanice kolenního kloubu, 

dále pak rizikové faktory vzniku gonartrózy, její diagnostiku a možnosti léčby. 

Následně se práce zaměřuje na informace týkající se endoprotéz kolenního 

kloubu, rehabilitaci navazující pooperačně a použité fyzioterapeutické metody. 

Speciální část obsahuje podrobnou kazuistiku pacienta. Součástí je 

anamnéza pacienta, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobé a dlouhodobé 

cíle, jednotlivé terapeutické jednotky, výstupní kineziologické vyšetření 

a výsledný efekt terapie.  

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím 

číslem 049/2018. Kazuistika byla zpracována s informovaným souhlasem 

pacienta v ÚVN v časovém období od 18.1. do 29.1. 2018. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

  

Kolenní kloub (articulatio genus) je nejsložitější, největší a jeden 

z nejvíce zatěžovaných kloubů v těle. Skládá se ze 3 artikulujících kostí (femuru, 

tibie, a pately) a tzv. měkkého kolene (kloubní pouzdro, menisky, vazy). 

Kondyly femuru slouží díky svému konvexnímu tvaru jako kloubní hlavice a 

kondyly tibie jako jamky. Jak kondyly femuru, tak i tibie jsou u zdravého kolene 

kryty hyalinní chrupavkou.  

Mezi těmito plochami jsou vložené menisky (na vnitřní straně meniskus 

medialis a na vnější meniskus lateralis). Menisky jsou z vazivové chrupavky a 

obvykle mají poloměsíčitý tvar. Z vnějších částí jsou připojené ke kloubnímu 

pouzdru. Meniscus medialis je spojen s ligamentum colaterale mediale a 

meniscus lateralis je připojen k musculus popliteus. Menisky společně s vazy 

tvoří statické stabilizátory kolenního kloubu, zatímco svaly obklopující kolenní 

kloub nazýváme dynamickými stabilizátory. 

Na dorzální plochu femuru mezi kondyly přiléhá patela – sezamská kost 

zapuštěná do úponu m. quadriceps femoris. 

(Netter; Čihák, 2001) 

 

Vazy kolenního kloubu 

 Kloubní pouzdro kolene není tak pevné jako je tomu například u 

kyčelního kloubu, a proto je vyztuženo kolenními vazy.  Po stranách zpevňuje 

kloubní pouzdro ligamentum collaterale tibiale (upevněno na mediální epikondyl 

femuru a tibie) a ligamentum collaterale fibulare (upevněno na laterální 

epikondyl femuru a hlavičku fibuly). Vepředu ligamentum patellae a 

retinaculum patellae mediale et laterale upínající se na tuberositas tibiae. Vzadu 

ligamentum popliteum obliquum (odpojuje se z úponu m. semimembranosus) a 

ligamentum popliteum arcuatum (nad šlachou m. popliteus).  
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Mezi nitrokloubní vazy patří: ligamentum cruciatum anterius (začíná na mediální ploše 

laterálního kondylu femuru a upíná se vepředu mezi kondyly femuru), ligamentum 

cruciatum posterius (začíná na laterální ploše mediálního kondylu femuru a upíná se 

na area intercondylaris tibiae), ligamentum transversum genus (spojuje menisky) 

a ligamentum meniscofemorale anterius et posterius (slabší vazy před a za zadním 

zkříženým vazem). (Bartoníček, Heřt, 2004) 

 

Kloubní pouzdro 

Kloubní pouzdro je tvořeno fibrózní membránou, která začíná pod 

epikondyly femuru a upíná se na tibii a patelu a synoviální membránou, která 

vystýlá vazivovou vrstvu a tvoří synoviální tekutinu (důležitá pro výživu kloubu 

a snížení tření). V kolenním kloubu můžeme také nalézt Hoffovo těleso 

(nacházející se mezi ligamentum cruciatum anterius) a kolem 20 tíhových váčků. 

(Hudák, Kachlík, et al., 2015) 

 

Nervové zásobení kolenního kloubu 

Kolenní kloub je inervován z lumbálního plexu (n. femoralis) a 

sakrálního plexu (n. tibialis a n. fibularis). N. femoralis inervuje přední stranu 

kloubního pouzdra, n. tibialis a n. fibularis inervují zadní stranu. Co se týče 

svalů, tak m. quadriceps femoris i m. sartorius jsou inervovány n. femoralis. 

M. semitendinosus, m. semimembranosus a biceps femoris inervuje 

n. ischiadicus a m. popliteus inervuje n. tibialis. (Čihák, 2001) 
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Obr. č. 1: Anatomie kolenního kloubu (Netter, 2010) 

 

2.2 Kineziologie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je sice z hlediska artikulujích kostí složitější než kloub 

kyčelní, ale díky pouze jedné rovině pohybu jsou svaly uskupeny v podstatě jen 

do dvou skupin: flexorů (přední strana stehna) a extenzorů (zadní strana stehna) 

spolu s m. popliteus.  

Svaly ovládající kolenní kloub: 

Skupina extenzorů  

M. kvadriceps femoris je složen z mm. vasti (vastus medialis, lateralis 

a intermedius) a m. rectus femoris. Mm. vasti jsou jednokloubové svaly (začínají 

na femuru a upínají se tibii), které provádějí extenzi bérce a jsou důležité pro 

stabilizaci kolene. M. rectus femoris je dvoukloubový sval (začíná na spina 

iliaca anterior inferior a upíná se pomocí lig. patelae na tuberositas tibiae), 

kromě extenze kolene pomáhá také flektovat kyčelní kloub. Všechny svaly se 

společně upínají na tibii šlachou, v níž je zapuštěná patela, která funguje jako 

kladka a zvyšuje tak účinnost extenzorů kolene. 
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M. kvadriceps femoris je naprosto zásadní pro stabilizaci kolene a chůzi. 

V klidném stoji by měl být uvolněný, ale ve stavu připravenosti k akci nebo při 

špatné stabilitě nohy a kotníků, můžeme zřetelně pozorovat jeho aktivitu. Pokud 

je funkce kvadricepsu oslabená, musí stabilitu zajistit uzamčení kolene (funkční 

zámek kolene), který je prováděn ischiokrurálními svaly. Tento zámek může 

uvolnit m. popliteus. Při nociceptivním dráždění oblasti kolene často dochází 

k oslabení zejména m. vastus medialis. (Véle, 2006) 

Flexorová skupina 

Flexory kolene (ischiokrurální svaly, hamstringy) jsou dvoukloubové 

svaly, které mají za úkol flektovat koleno (podílejí se také na extenzi kyčelního 

kloubu). Nacházejí se na zadní straně stehna a zahrnují se mezi ně semisvaly 

(m. semitendinosus, m. semimembranosus) a m. biceps femoris, částečně se 

podílí i m. sartorius a m. gracilis. M. biceps femoris je dvouhlavý sval, začíná 

na tuber ischiadicum a zadní ploše femuru a upíná se na caput fibulae. 

Kromě flexe kolene se zevní rotací lýtka, se podílí na extenzi a zevní rotaci 

kyčelního kloubu. Semisvaly také začínají na tuber ischiadicum a pomocí pes 

anserinus se upínají na mediální kondyl tibie. Pomáhají extendovat a vnitřně 

rotovat kyčelní kloub a podílejí se na flexi a vnitřní rotaci kolene. Flexory 

kolene bývají často zkrácené, jejich funkce je závislá na sklonu pánve. (Véle, 

2006, Netter, 2010) 

Rotátorová skupina 

Skupinu rotátorů můžeme rozdělit na laterální a mediální. Mezi laterální 

rotátory řadíme m. biceps femoris a tensor fasciae latae. Mediální skupina je 

tvořena m. sartorius, semisvaly a m. gracilis. Při mediálním rotaci se také 

zapojuje m. popliteus, jež provádí odemknutí funkčního zámku kolene. Tento 

sval začíná na laterálním kondylu femuru, prochází skrz kloubní pouzdro a upíná 

se na zadní plochu tibie.  

 (Véle, 2006) 
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Pohyby kolenního kloubu 

Základní pohyby kolenního kloubu probíhají v sagitální rovině - tedy 

flexe a extenze. Flexe je možná do 120° pasivní do 140°, záleží i na objemu 

stehna a lýtka. Extenze je potom vrácení do nulového postavení, tedy 0°, 

fyziologická hyperextenze je maximálně do 15°.  

Základní postavení kolenního kloubu je nulová flexe, při níž jsou 

uvolněné kolaterální vazy (napínají se při extenzi, a tak ji omezují). Rotace je 

závislá na flexi v koleni, při plné extenzi je nulová. Naopak maximální je při 

flexi 80°, kdy může dosáhnout až 60°. Rotace probíhá podél osy tibie, rozsah 

zevní rotace je 15-30° a vnitřní až 40°. 

Mechanismus pohybu z flexe do extenze je poměrně složitý. 

Při počáteční rotaci se stáčí tibie dovnitř – odemknutí kolene. Poté, co je noha 

stabilně na podložce, otáčí se femur zevně. Následuje valivý pohyb, probíhající 

v meniskofemorálních kloubech. Kondyly femuru se pohybují po ploše tvořené 

tíbiálním plató, překrytém menisky. Posuvný pohyb je dokončen flexí. 

Ve finální fázi flexe se menisky sunou spolu s kondyly femuru po tibii 

dorzálním směrem. Při extenzi začíná mechanismus posuvným pohybem 

dopředu, následuje valivý pohyb a končí rotací tibie zevně. Patela se při flexi 

posunuje distálně, při extenzi zase proximálně. 

Následuje posuv kondylů femuru po ploše tibie, čímž se dokončí 

flexe kolene. (Kolář, 2009) 

 

Lombardův paradox  

Lombardův paradox je řízený CNS, dochází při něm ke kokontrakci agonistů 

a antagonistů (flexorů a extenzorů kolenního kloubu), díky tomu je stabilizovánn 

kolenní kloub a je zajištěno vzpřímeného postavení. V tomto případě se tedy 

z antagonistických skupin svalů stávají synergisté, kdy vzájemně opačné 

působení vytváří funkci stabilizační. Pokud tento mechanismus nefunguje, 

dochází k podlamování kolen. (Véle, 2006)  
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2.2 Gonartróza 

Gonartróza je artróza postihující kolenní kloub, vyskytuje se až u 60 % 

populace nad 65 let a postihuje častěji ženy. Je to degenerativní onemocnění 

(neznáme přesnou etiologii) a dochází při něm k výraznějšímu opotřebení 

chrupavky. Hlavním projevem gonartrózy je omezení pohybu kolenního kloubu 

a jeho zvýšená bolestivost.  

Gonartrózu můžeme dělit na primární a sekundární. Primární gonartróza 

se projevuje zejména u žen po menopauze (zejména kvůli endokrinní soustavě) 

a můžeme ji popsat jako zrychlenou degeneraci chrupavky, což má za následek 

její nadměrné opotřebení. Přesnou vyvolávající příčinu ale neznáme. Sekundární 

gonartróza se vyskytuje v případech, kdy byla kolena již dříve poškozena 

úrazem (zlomeniny, poranění menisků či vazů), deformitou kloubu či artritidou. 

V těchto případech často dochází k poškození chrupavky, což vede k rozvoji 

gonartrózy. (Dungl, 2014) 

 

2.2.1 Rizikové faktory vzniku gonartrózy 

 Úrazy kolene 

 Osové vybočení (varózní či valgózní koleno) 

 Zánětlivé či revmatické onemocnění 

 Disekující osteochondrózy 

 Femoropatelární dysplazie 

 Nadváha 

 Nedostatek pohybu (Koudela) 

 

2.2.2 Klinický obraz 

 Gonartróza se projevuje únavou a bolestivostí kolenního kloubu. Dále 

také otokem měkkých tkání v dané oblasti a omezením hybnosti zejména do 

flexe (pacient není schopen plného dřepu).  

 Nejdříve se projevuje bolest po námaze, později i klidová a noční. 

Pacienti popisují pocity ztuhlosti. Při vyšetření můžeme slyšet drásoty, objevit 
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výpotky a palpační bolestivost úponů šlach. Velmi často se také projeví 

hypotrofie kvadricepsu (hlavně mediálního vastu). 

Na rentgenovém snímku bychom nalezli zúžení kloubní štěrbiny, osteofyty, 

subluxační postavení čéšky nebo dokonce poruchy osového postavení kloubu. 

(Rybka, 1993) 

 

2.2.3 Diagnostika 

 Po odebrání anamnézy a provedení klinického vyšetření ortopedem se 

osteoartróza diagnostikuje zejména podle RTG snímků. 

 

RTG dělení artrózy:  

 I. stupeň: subchondrální skleróza, výskyt drobných okrajových osteofytů  

 

 II. stupeň: malé zúžení kloubní štěrbiny, oploštění kondylu femuru, 

výskyt okrajových osteofytů  

 

 III. stupeň: jasné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba pseudocyst, výskyt 

výrazných osteofytů a deformit  

 

 IV. stupeň: výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, ložiskové 

kostní nekrózy (Dungl, 2014)  

 

2.2.4 Terapie 

 Etiologie primární gonartrózy je neznámá, takže můžeme léčit jen její 

následky, nikoliv příčinu. U sekundární artrózy je důležité léčit a přizpůsobit 

návyky ať už onemocnění či úrazu (vazy, menisky, zlomeniny) a předcházet tak 

sekundárním změnám. Do terapie zahrnujeme konzervativní, medikamentózní a 

operační léčbu. (Thompson, 2019; Cho, 2014) 

Konzervativní léčba je v podstatě současně i prevence. Počítáme do ní 

pravidelné zatěžování kloubu pohybovými aktivitami jako je svižná chůze, jízda 

na kole nebo cvičení. Důležité je posílení zejména stehenních a hýžďových 

svalů, ale nejpodstatnější je a správná koordinace celého těla. Proto je vhodné 

vyšetření fyzioterapeutem, který vyhodnotí stav pacienta a jeho dysbalancí, který 



 12 

 

individuálně doporučí na co se zaměřit a naučí pacienta pracovat s vlastním 

tělem. Důležité je také složení stravy, která má vliv na celý organismus. 

Obzvláště u lidí, kteří trpí obezitou – už při váhovém úbytku 5% tělesné 

hmotnosti se výrazně sníží bolestivost kolenních kloubů. (Thompson, 2019) 

 

Fyzikální terapie se používá pro zmírnění symptomů gonartrózy. Při bolestech 

se aplikují DD nebo TENS proudy pro svůj analgetický účinek. Při otocích zase 

procedury s antidematózním účinkem jako například pulzní ultrazvuk nebo 

vakuum-kompresivní terapie. Mezi další možnosti fyzikální terapie můžeme 

zařadit ještě magnetoterapii, Priessnitzovy obklady a vodoléčbu. (Poděbradský, 

Vařeka, 1998)  

 

Farmakologická terapie 

Analgetika – sníží či odstraní bolest, která je průvodním jevem gonartrózy. 

Nesteroidní antirevmatika (NSA) – mají protizánětlivý, analgetický a 

antipyretický účinek (ibuprofen a diclofenak). Tyto léky inhibují enzymy 

syntetizující prostaglandiny. 

Kortikosteroidy – většinou se používají nitrokloubně nebo jako obstřiky 

bolestivých úponů. Jejich účinek je protizánětlivý. 

SYSADOA (symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis) – 

tzv. chondroprotektiva – zlepšují trofiku chrupavky. Patří mezi ně: kyselina 

hyaluronová, glukosamin sulfát, chondroitin sulfát. (Vavřík, Sosna, 2005; 

Horčička, 2004) 

 

 Operativní léčba 

Při menších poruchách chrupavky se dá využít artroskopie. 

Mezi prováděné výkony se řadí debridement, laváž, shaving nebo korekční 

osteotomie. Při vyčerpání možností konzervativní i operační léčby, zvažuje 

ortoped totální endoprotézu. (Magee, 2002) 
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2.3 Endoprotéza kolenního kloubu 

Endoprotéza kolenního kloubu, někdy také nazývaná jako aloplastika 

nebo arthroplastika, je po náhradě kyčelního kloubu druhou nejčastěji 

používanou kloubní náhradou. Náhrada kolenního kloubu je pro mnoho lidí 

jedinou možností návratu života bez bolesti a výraznějšího pohybového 

omezení.  

Kondyly femuru bývají u náhrad vyrobeny z oceli, na holenní kost se 

upevňuje kovová podložka, která je v kontaktní části opatřena vrstvou 

polyetylenu. Obě části napodobují tvar přirozených femorálních a tibiálních 

kondylů a dovolují téměř plný rozsah pohybu. Velmi důležité pro stabilitu 

a správnou funkci kolenního kloubu je při operaci ponechat kolaterální vazy. 

(Savastano, 1980; Vavřík, Sosna, 2005) 

Snahy vytvořit totální endoprotézu začaly kolem poloviny minulého 

století. Jedním z prvních více rozšířených návrhů však byla až Gunstonova 

geometrická náhrada v roce 1971. Nerespektovala však úplně anatomii 

kolenního kloubu, malé kontaktní plochy měli za následek zvýšení tlaku a kostní 

přestavby. Navíc zde nebyl prostor pro kontaktní plochu pately, a tak se často 

objevovaly bolesti patelofemorálního kloubu.  

Od té doby se jak modely, materiály, tak i operační postupy 

a fyzioterapie významně posunuly směrem k lepším výsledkům pro pacienty. 

Díky tomu se výrazně snížily komplikace i doba rekonvalescence a naopak 

zvýšila životnost náhrad. (DeLisa, Gans, 1998) 

TEP je po technické stránce náročná operace. Implantované části se musí 

umístit přesně, aby správně fungovala biomechanika kolene. Životnost 

endoprotézy kolenního kloubu se v dnešní době prodloužila na více než 10 let. 

(Procházková, 2011; Vavřík, Sosna, 2005) 
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2.3.1. Typy endoprotéz  

Totální endoprotézy kolenního kloubu dělíme dle způsobu fixace 

komponent ke kosti.  Jedna možnost je ukotvení pomocí kostního cementu, 

druhá vrůstem do kosti díky poréznímu povrchu.  

Cementované fixace  

U cementovaných náhrad se používá k fixaci kostní cement 

(metylmetakrylát), ten zajistí pevnou a dlouhodobou fixaci ke kostnímu lůžku. 

Výhodami této fixace jsou: nižší krevní ztráty (uzavření spongiózní kosti), 

možnost dřívější zátěže operovaného kloubu a pevné a spolehlivé uchycení. 

Nevýhodou pak uvolnění zbytků cementu do organismu a dočasné zvýšení 

náchylnosti kosti k infekcím kvůli zhoršení obranyschopnosti. (Manner, 2016; 

Vavřík, Sosna, 2005) 

Necementované fixace 

Další možností jsou endoprotézy necementované. Povrchová úprava těchto 

náhrad umožňuje uchycení bez kostního cementu. Povrch těchto implantátů je 

porézní, takže je při přesném usazení implantátu na kostní lůžko zajištěn dobrý 

srůst kosti s implantátem.  Nevýhodou těchto endoprotéz je náročnost operace, 

větší krevní ztráta a nutnost delší doby odlehčení operované končetiny, kvůli 

prorůstání kosti do implantátu. (Manner, 2016) 

 

Hybridní fixace 

 Třetí možností jsou hybridní fixace, kdy se náhrada femuru nezpevňuje 

cementem a náhrada tibie a pately ano. (Manner, 2016) 

Použité materiály 

Kovové části implantátu bývají vyrobeny z oceli nebo titanu, měkčí komponenty 

zase z polyetylenu. Všechny části musí být biokompatibilní (nízká 

pravděpodobnost, že je bude tělo odmítat a imunitní systém intenzivně útočit) a 

musí být dostatečně silné a flexibilní aby vydržely zátěž a nezlomily se. (Foran, 

2016) 
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2.3.2 Indikace a kontraindikace 

Při indikaci k operaci je třeba zvážit mnoho faktorů. Hlavní indikací je 

vyšší stupeň gonartrózy spojený s výraznou bolestí, omezením pohybu a někdy 

až narušením osy kolene do valgozity či varozity. Tyto projevy pacientům 

zhoršují normální fungování, pohybové aktivity i celkový komfort života. 

Operaci indikuje ortoped po vyšetření spolu s RTG nálezem.  

Mezi negativní faktory patří například: ischemická choroba DK, vážnější 

onemocnění kardiopulmonálního systému, výrazná osteoporóza nebo chronické 

infekce. Důležité je také zvážit, jestli pacientovi dostatečně fungují horní 

končetiny, aby se byl schopen po operaci pohybovat s pomocí berlí. Jako 

poslední musíme uvést, že je podstatné, aby byl pacient schopen aktivní 

spolupráce se zdravotnickým personálem zejména v době po operaci. Proto 

může být kontraindikací k operaci i výrazné snížení kognitivních funkcí. 

(Rybka, 1993; Magee, 2002) 

2.3.4 Komplikace  

Infekce 

  Infekce je jednou z nejzávažnějších komplikací, která výrazně prodlužuje 

dobu rekonvalescence. Proto se musí dbát na prevenci, jako je dodržování 

kontraindikací (infekty, užívání kortikoidů - kvůli jejich imunosupresivnímu 

účinku), správná příprava operační rány, aseptický operační sál, antibiotická 

profylaxe a dokonalá péče o operační ránu. 

Pokud k infekci přece jen dojde, zahrnuje léčba revizi kloubu, vyjmutí 

implantátu, zavedení průplachové drenáže a lokální aplikaci antibiotik. Vhodné 

je také provést imunologické vyšetření. Nedojde-li 6-8 týdnů po ukončení 

antibiotické léčby k recidivě infektu, je možno zvážit reimplantaci (za 

předpokladu použití cementu s antibiotikem). (Rybka, 1993) 
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Instabilita kolene 

 Typy instabilit můžeme rozdělit buď podle doby vzniku, nebo podle 

roviny, ve které se projevují. Podle doby vzniku je tedy dělíme na primární 

(nedostatečná korekce předoperační instability nebo v důsledku technické 

chyby) a sekundární (vzniká jednostranným přetěžováním). Podle roviny se dělí 

na frontální, sagitální a horizontální. (Vavřík, Sosna, 2005) 

Mechanické uvolnění 

 Tato komplikace je v současnosti díky znalostem biomechaniky kolene, 

pokročilé operační technice a optimalizaci tvaru implantátů celkem vzácná. 

Mezi příčiny, kdy k této komplikaci přece jen dojde můžeme zmínit chybnou 

centraci implantátu, nesprávnou techniku cementování (či jiného typu uchycení) 

či chronické přetěžování. (Vavřík, Sosna, 2005) 

Flebotrombóza 

 Flebotrombóza je nejzávažnější komplikací TEP kolenního kloubu, jedná 

se o trombózu hlubokého žilního systému, kde v nejhorším případě může dojít i 

k život ohrožující plicní embolii. Prevence vzniku této komplikace je dostatečný 

příjem tekutin, cévní gymnastika, bandážování DKK a časná vertikalizace. 

(Saleh, 2017; Jacobs, 2012) 

Neurologické komplikace 

Mezi nejčastější nervové poškození řadíme poškození n. peroneus. Přímé 

poškození nervu je při správném operačním postupu vysoce nepravděpodobné. 

Příčinou bývá spíše narušení cévního zásobení nervu kvůli tlaku na nerv 

nebo tahu v v ose nervu.  Zřídka může dojít k ischémii nervu i po operaci. Tato 

komplikace se vyskytuje častěji u pacientů s výraznou deformitou kloubu už 

před operací. Prevencí pooperačního poškození je správné polohování, které 

zamezí otlaku nervu. Podstatné je také neurologické vyšetření po odeznění 

anestezie. Při poruše přichází o motorickou inervaci m. tibialis anterior a m. 

extensor hallucis longus. (Scott, 2005; Magee, 2002) 
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Komplikace v oblasti femoropatelárního kloubu 

 Femoropatelární komplikace se řadí mezi jedny z nejčastějších, přestože 

byly dříve přehlížené (operatéři se soustředili zejména na obnovu mechanické 

osy a stabilitu femoropatelárního skloubení). Mezi tyto obtíže zahrnujeme: 

bolesti v přední části kolene (tzv. ,,Anterior knee pain‘‘), instabilitu pately 

(subluxace až luxace), ruptury extenčního aparátu, omezení hybnosti, fraktury 

pately. (Laskin, 1991, Hugate, 2012) 

 

 

2.4 Rehabilitace  

Úspěch totální endoprotézy do velké míry závisí nejen na technicky 

správně provedené operaci, ale také na rehabilitaci, jež následuje po implantaci. 

Naším cílem je kromě rychlého navrácení pacienta co do běžného života také 

prevence sekundárních změn a komplikací (např. tromboembolická nemoc). 

(Chaloupka, 2001) 

 

2.4.1 Předoperační rehabilitace 

V ideálním případě se pacient dostane k fyzioterapeutovi již před operací, 

aby se naučil základní dovednosti v době po operaci. Patří mezi ně posílení 

horních končetin pro dobrou manipulaci s berlemi, ošetření případných 

kontraktur, zmenšení svalových dysbalancí a zlepšení celkové kondice pacienta. 

V neposlední řadě informujeme pacienta o režimových opatřeních. (Kolář, 2009) 
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2.4.2 Pooperační rehabilitace  

Pooperační péče se může lišit podle jednotlivých pracovišť i stavu a 

kondice pacienta.  

 

Časná pooperační péče 

Časná pooperační péče se skládá z polohování operované dolní 

končetiny, v ideálním případě se střídá plná extenze a flexe okolo 40°. Dále 

z tromboembolické prevence, respirační fyzioterapie a kondičního cvičení. 

První pooperační den se může začít s izometrií kvadricepsu a gluteí na 

operované i neoperované končetině a s pohyby v hleznech. Pokud se na to 

pacient cítí, je možno také vyzkoušet sed na lůžku. Obvykle druhý až třetí den 

pomůžeme pacientovi s vertikalizací do stoje s odlehčením operované dolní 

končetiny. (Vavřík, Sosna, 2005; Kolář, 2009) 

 

Následná pooperační péče 

V následné pooperační péči pokračujeme s tromboembolickou prevencí, 

probíhá nácvik chůze s  berlemi (odlehčení operované končetiny je určeno 

operatérem). Pro správné fungování kolenního kloubu je také podstatné, aby 

bylo brzy po operaci dosaženo plné extenze. Dále pokračujeme s léčebnou 

tělesnou výchovou zahrnující např. aktivní flexi a extenzi kolene, 

k pooperačnímu rozhýbání operované DK se používá motodlaha. Pokud se jizva 

dobře hojí, zařazujeme i cvičení na břiše. Cvičení bychom měli provádět aspoň 

2x denně, soustředit se na kvalitu pohybu a cviky opakovat 5 – 10krát. 

(Kolář, 2009) 

Odlehčení operované končetiny je indikováno operatérem. Většinou se 

začíná zatížením na třetinu hmotnosti pacienta (trénujeme s pomocí váhy) 

alespoň 6 týdnů od operace. Pokud vše probíhá bez komplikací, zvýšuje se zátěž 

na polovinu své hmotnosti a po 3–6 měsících už je dovoleno operovanou 

končetinu plně zatěžovat. Mezi dočasné kontraindikace patří klek, hluboký dřep 

a poskoky. (Zanasi, 2011) 
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2.4.3 Ambulantní a lázeňská fyzioterapeutická péče 

Po propuštění z nemocnice bývá doporučována buď ambulantní 

fyzioterapeutická péče (dochází se 2-3x týdně), nebo komplexní lázeňská 

rehabilitační péče. V obou variantách bývá kombinace fyzikální léčby a cvičení, 

což má za cíl doladit případné přetrvávající nedostatky jako třeba zhoršenou 

pohyblivost jizvy, svalové dysbalance, otok měkkých tkání nebo bolest. Tato 

následná péče pomáhá zrychlit hojení, posílit svalový aparát a dodává 

sebevědomí aktivně fungovat v běžném životě. (Maxey, 2013; Kolář, 2009) 

 

 

2.5 Fyzioterapeutické postupy 

2.5.1 Léčebná tělesná výchova 

Léčebná tělesná výchova je základní prostředek fyzioterapeutické péče. 

S její pomocí se snažíme zlepšit kloubní rozsah, funkci a koordinaci svalů 

a celkově zlepšit fyzickou zdatnost pacienta. Nesmíme také zapomenout 

na psychickou stránku (když pacient dosahuje svých předem vytyčených cílů, 

přispívá to k jeho psychické vyrovnanosti). (Haladová, 2007; Chaloupka, 2001) 

  

2.5.2 Nácvik chůze 

Po TEP kolene se většinou pacient učí třídobou chůzi s podpažními 

berlemi či francouzskými holemi (dle zdatnosti a preference pacienta) 

Při třídobé chůzi nejdřív předsuneme berle, operovanou končetinu přemístíme 

mezi berle a neoperovanou před berle. Terapeut musí dohlédnout, aby byla 

dodržena stejná délku kroku, pravidelný rytmus a správná osa postavení dolních 

končetin. Operovanou končetinu zatěžujeme dle doporučení ortopedem (nácvik 

pomocí váhy). Při chůzi do schodů se pacient zapře do berlí a vykročí 

neoperovanou dolní končetinou, o níž se vzepře a přisune operovanou končetinu, 

na závěr se připojí berle. Ze schodů začneme opřením berlí na nižší schod, 

následuje operovaná končetina a nakonec zdravá končetina. (Hromádková, 

1999; Rybka, 1993) 
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2.5.3 Techniky měkkých tkání 

Pomocí technik měkkých tkání (dále jen TMT) vyšetřujeme a ošetřujeme 

kůži, podkoží a fascie. Všímáme si změn protažitelnosti, posunlivosti a 

hyperalgických zón. 

Velmi důležité je také vyšetření a případné ošetření fascií, zlepší se tím 

prokrvení a tím pádem metabolismus tkáně. Retrakce fascií se často podílí na 

zvýšené bolestivosti tkání. (Lewit, 2003) 

  

Ošetření jizvy 

Už před vyndáním stehů můžeme provádět jemnou tlakovou masáž 

v okolí jizvy. Po jejich odstranění můžeme pomalu začít s tlakovou másáží 

přímo na jizvě a postupně také protahujeme palci proti sobě. Nikdy 

neroztahujeme jizvu od sebe. (Procházková, 2016) 

Míčková facilitace 

Tuto techniku pro snížení otoku, uvolnění měkkých tkání v okolí 

operační rány a relaxaci svalů se zvýšeným napětím. (Hermachová, 1999) 

Postizometrická relaxace dle Lewita 

Tato metoda je využívána na spazmy a hypertonii svalů a trigger pointy, 

nacházející se v bříšcích svalů. Sval uvedeme do polohy, kdy je ve své 

maximální délce, v této poloze klade pacient izometrický odpor nepatrnou silou. 

Po 10 sekundách se pacient s výdechem uvolní a můžeme pociťovat ,,fenomén 

tání‘‘. Provádíme 5-7 opakování. (Lewit, 2003) 

 

2.5.4 Mobilizace kloubů dle Lewita 

Pomocí mobilizací obnovujeme kloubní vůli (joint play) v kloubech. 

Po totální náhradě kolenního kloubu se často objevuje blokáda pately a fibuly. 

Patela bývá hůře pohyblivá kvůli otoku v kolenním kloubu a operační ráně. 

Fibula v případě, že má na ní se upínající m. biceps femoris zvýšené napětí. 

(Lewit, 2003) 
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2.5.5 Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace se využívá pro zlepšení stability kotníku a 

kolene. Díky působení na exteroreceptory v kůži a proprioreceptory v kloubech, 

šlachách a svalech se zvyšuje aferentace, čímž se zlepší svalová koordinace, 

připravenost na nenadálé situace, propriorecepce, rovnováha, zlepšení postavení 

těla a stabilizace jednotlivých segmentů ve stoji i při chůzi. Cílem této metody je 

přemístit pohybový program z frontálního a parietálního cortexu do 

podkorových oblastí – tímto dosáhneme automatizace motorického učení. 

(Kolář, 2009) 

 

2.5.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Koncept PNF je komplexní metoda, zahrnující relaxační a posilovací 

techniky. Můžeme s její pomocí zlepšit koordinaci svalů, a díky reciproční 

inhibici posílit svaly oslabené, uvolnit hypertonické, a tak vyrovnat svalové 

dysbalance.  Pohybové vzorce vycházejí z běžných pohybů, takže mají 

diagonální a rotační složku a zapojují svaly komplexně a přirozeně, což je velká 

výhoda oproti analytickému cvičení. Vychází ze spolupráce svalů ve svalových 

řetězcích, kdy si svaly vzájemně pomáhají. Mezi facilitační mechanismy PNF 

řadíme manuální kontakt, protažení svalu, maximální odpor, povely a trakci či 

kompresi kloubu. (Holubářová, Pavlů, 2017) 

 

 

2.5.7 Fyzikální terapie 

Z fyzikální terapie po náhradě kolenního kloubu můžeme zmínit lokální 

negativní termoterapii aplikovanou pomocí kryosáčků. Díky jejich 

antiedematóznímu a analgetickému účinku a snadné aplikaci jsou velmi 

oblíbené.   

K urychení a zlepšení hojení jizvy používáme terapeutický laser, pro 

jeho biostimulační a vazodilatační účinek.  

Z hydroterapie používají vířivé koupele, nutností je však naprosté zhojení 

operační rány.  (Poděbradský, Vařeka, 1998) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla jako výstup souvislé odborné praxe 

v ÚVN od 8. 1. 2018 do 2. 2. 2018. Speciální část je zpracována formou 

kazuistiky pacienta s diagnózou totální endoprotéza kolenního kloubu. Operace 

proběhla 11. 1. 2018 a do mé péče se dostal pacient na oddělení ORFM 

18. 1. 2018. 

Speciální část začíná anamnézou a vstupním kineziologickým 

vyšetřením, následují cíle krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu a 

jednotlivé terapeutické jednotky. V závěru nalezneme výstupní kineziologické 

vyšetření a kapitolu efekt terapie s tabulkami porovnávajícími hodnoty 

vstupního a výstupního vyšetření. 

Pacient absolvoval každý všední den 2  třicetimunutové fyzioterapeutické 

jednotky. Se mnou cvičil pacient dopoledne, odpoledne s fyzioterapeutkou 

z oddělení ORFM. O víkendu se konalo skupinové cvičení (v sobotu), jinak byl 

pacient poučen o autoterapii. 

Terapie jsem skládala z dovedností naučených během studia oboru 

Fyzioterapie, například: analytické cvičení, TMT, míčkování, mobilizace, PIR, 

technika PNF dle Kabata a senzomotorická stimulace. 

Tato bakalářská práce byla sepsána s informovaným souhlasem pacienta 

a schválena Etickou komisí UK FTVS. 
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3.2 Anamnéza 

 

Pacient: K.N., muž 

Rok narození: 1959 

Diagnóza: M 170 Stav po primoimplantaci TEP genus sin. pro gonartrozu 

Rodinná anamnéza: nepodstatná vzhledem k diagnóze 

 

Osobní anamnéza: 

Dřívější onemocnění: běžná onemocnění 

Operace:  

1976 – otevřená menisektomie pravého kolene 

2005 – artroskopie – plastika předního zkříženého vazu pravého kolene 

2012 – korekční osteotomie pravého kolene 

2012 – artroskopická menisektomie levého kolene 

2015 – artroskopická synovektomie pravého kolene 

2016 – implantace TEP kolene vpravo 

2017 – artroskopie levého kolene 

 

Nynější:  

U pacienta byla indikována implantace TEP levého kolenního kloubu 

pro gonartrózu s varozitou, která již nelze léčit konzervativně. Operace proběhla 

v celkové anestezii, bez komplikací 11.1.2018 v ÚVN, TEP je cementovaná.  

Alergie: neguje 

Farmakologická anamnéza: neguje 

Pracovní anamnéza: veterinář 

Sociální anamnéza: žije s manželkou v bytě v 1. patře bez výtahu, 35 schodů 

Sportovní anamnéza: v mládí hrál intenzivně basketbal, nyní pouze rekreační 

cyklistika a běžěcké lyžování 
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Abusus: alkohol příležitostně, nekuřák 

Předchozí rehabilitace: po totální náhradě pravého kolene v roce 2016 v ÚVN 

absolval sérii rehabilitací s následnou komplexní lázeňskou péčí v lázních 

Klimkovice 

Indikace lékaře k rehabilitaci: 

Individuální LTV po TEP kolenního kloubu sin. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor: 

18. 1. 2018 – 7. den po operaci 

Status presens: 

a) Subjektivní  

Pacient se cítí dobře, bolest v L kolenním kloubu v klidu na stupni 2, při pohybu   

na stupni 4-5. 

b) Objektivní 

Pacient je po operaci TEP genu sin. Nyní je sedmý den po operaci a leží na 

ORFM v ÚVN.  

Pacient je plně orientován a dobře spolupracuje. Jizva na P kolenním kloubu je 

narůžovělá vystouplá se stehy. Mobilitu na lůžku, vertikalizaci do sedu i stoje 

zvládá samostatně. Chůzi o 2 FH s odlehčením operované DK zvládá bez 

pomoci. 

 

Výška: 193 cm 

Váha: 89 kg 

TK: 135/80 

TF: 68 

 

Vyšetření jizvy:  

Jizva na levém kolenním kloubu je vytouplá, zarudlá se stehy, dlouhá 

21cm, začíná nad patelou a končí pod tuberositas tibiae. Okolí jizvy je na dotyk 

citlivé, je zřetelný výrazný otok v oblasti kloubu. 
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Vyšetření stoje aspekcí:  

Vyšetření bylo provedeno ve stoji o 2 francouzských holích (dále jen FH) 

z důvodu nutné opory pro odlehčení LDK.  

Zezadu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, ta je vytočená mírně zevně, 

valgózní kotníky, výrazný otok v oblasti levého kolenního kloubu, gluteální 

svalstvo hypotonické bilat., zvýrazněná kontura paravertebrálních svalů v hrudní 

a bederní oblasti, lopatky mírně prominují, elevace ramenních kloubů – levé 

rameno výš, hlava s lehkou rotací doleva  

Z levého boku: Levé koleno v semiflexi, neutrální postavení pánve, oploštělá 

hrudní kyfóza, ramenní klouby v mírné elevaci a protrakci, hlava v anteflexi 

Z pravého boku: Váha přenesená více na přednoží, neutrální postavení pánve, 

oploštělá hrudní kyfóza, ramenní klouby v mírné elevaci a protrakci, hlava 

v anteflexi 

Zepředu: Stoj o širší bázi, kladívkovité prsty bilat., váha přenesená na PDK, ta je 

vytočená mírně zevně, kotníky valgózní, výrazný otok levého kolenního kloubu, 

pravá patela tažená lehce laterálním směrem, umbilicus ve středu, ramena 

v elevaci a protrakci, hlava v anteflexi s lehkou rotací doleva 

 

Vyšetření pánve palpací: 

Neutrální postavení pánve, kristy v rovině, SIAS pravá výš, SIPS pravá níž 

 

Vyšetření dechového stereotypu:  

Hrudník v inspiračním postavení. U pacienta převažuje horní hrudní dýchání, 

nedochází k dostatečnému laterálnímu rozvíjení žeber.   
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Vyšetření chůze:  

 Dvoudobá chůze o 2 FH s 30% zatížením LDK dle indikace lékařem. 

Rytmus chůze je pravidelný, ale PDK dělá o trochu delší krok než LDK. Při 

chůzi nedochází ke správnému odvalu plosky nohy a PDK je vytáčená mírně 

zevně. Pacient neprovádí dostatečnou extenzi v kyčelním kloubu bilat., je patrná 

zvýšená aktivita paravertebrálních svalů v lumbální oblasti, ramena v mírné 

protrakci a elevaci, hlava v anteflexi (tendence kontrolovat, co dělají nohy). 

 

 

Antropometrie dolních končetin: 

 

Tabulka č. 1: Antropometrie dle Haladové v cm – délky, vstupní vyšetření 

Délky L  P  

Anatomická délka 92 92 

Funkční délka 104 104 

Délka stehna 47 48 

Délka bérce 45 44 

Délka nohy 31 31 
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Tabulka č. 2: Antropometrie dle Haladové v cm – obvody, vstupní vyšetření 

Obvody L  P  

Stehno:   

15 cm nad kolenem 47 45 

10 cm nad kolenem 45 41 

Koleno:   

Přes patelu 45 40 

Přes tuberositas tibiae 38 34 

Lýtko 35 34 

Přes maleoly 28 28 

Přes nárt a patu 26 26 

Přes metatarzy 24 24 
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Goniometrické vyšetření:  

Vyšetření bylo provedeno dle aktuálního stavu pacienta, použila jsem plastový 

dvouramenný goniometr. Pacienta omezoval otok a bolest. 

 

Tabulka č. 3: Goniometrie zapsána metodou SFTR, vstupní vyšetření 

 Aktivní rozsah pohybu Pasivní rozsah pohybu 

 LDK PDK LDK PDK 

Kyčelní kloub S 10-0-110 

F 20-0-30 

R – nevyšetřeno 

(nejde zaujmout 

výchozí polohu) 

S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 50-0-30 

S 10-0-110 

F 20-0-30 

R – nevyšetřeno 

(nejde zaujmout 

výchozí polohu) 

S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 55-0-30 

Kolenní kloub S 0-5-80* S 0-0-120 S 0-5-90* S 0-0-120 

Hlezenní kloub S 15-0-30 

R 20-0-10 

S 15-0-35 

R 20-0-10 

S 20-0-35 

R 25-0-15 

S 20-0-40 

R 25-0-15 

*přítomna bolest 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Tabulka č. 4: Vyšetření zkrácených svalů, vstupní vyšetření 

SVAL L P 

m.triceps surae 1 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1* 1* 

m. rectus femoris 2 * 1* 

m. tensor fasciae latae 1 * 1* 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 2 1 

m. piriformis Nevyšetřeno– nešlo 

provést tlak na 

kolenní kloub 

1 

Paravertebrální svaly 1 

(vyšetřeno vsedě na lůžku) 

Quadratus lumborum 1 1 

*pouze orientačně, bez přitažení DKK k hrudníku 
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Orientační vyšetření svalové síly dolních končetin:  

Tabulka č. 5: Vyšetření svalové síly: DKK, vstupní vyšetření 

Kyčelní kloub LDK PDK 

Flexe 3 5 

Extenze 2 2 

Abdukce 3 4 

Addukce 4 5 

Zevní rotace 4 5 

Vnitřní rotace 4 4 

Kolenní kloub 

Flexe 2 5 

Extenze 2 5 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 4 5 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu:   

Vyšetřeno na obou DKK, bilat. porušený stereotyp – nejprve se aktivují 

extenzory Lp kontra i homolaterálně, poté se zapojí ischiokrurální svaly, 

m. gluteus maximus se zapojuje jen minimálně  

  

Abdukce v kyčelním kloubu  

Vyšetřeno na obou DKK, bilat. porušený stereotyp – pacient provádí abdukci 

kyčelního kloubu kompenzačním mechanismem – tensorovým. V tomto případě 

m. tensor fascie latae přetahuje ostatní abduktory a místo čistého unožení ve 

frontální rovině, dochází také k zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu.  

 

Neurologické vyšetření: 

Šlachookosticové reflexy DKK   

Patelární: nevyšetřen pro TEP kolenního kloubu bilat.  

Achillovy šlachy: normoreflexie bilat.  

Medioplantární: normoreflexie bilat.  

Taxe – bez deficitu  

Povrchové čití 

Taktilní: na LDK změněno čití v okolí jizvy – hyperstezie 

Termické: bez patologií 

Algické: bez patologií 

Hluboké čití 

polohocit: bez patologií 

pohybocit: bez patologií 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Tabulka č. 6: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vstupní vyšetření 
 LDK PDK 

Patela patologický bariéra všemi 

směry 

patologická bariéra 

mediolaterálním směrem 

Hlavička fibuly patologická bariéra 

dorzoventrálním směrem 

bez patologické bariéry 

Talocrurální skloubení bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

Lisfrankův kloub patologická bariéra  

 do rotace 

patologická bariéra  

do rotace 

Chopartův kloub bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

Calcanus bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

1. MTP patologická bariéra  

 do rotace 

patologická bariéra  

 do rotace 

2.– 5. MTP bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

IP klouby proximální bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

IP klouby distální bez patologické bariéry bez patologické bariéry 
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Vyšetření reflexních změn na obou DKK 

Kůže:  

LDK: zvýšená teplota v oblasti kolenního kloubu, v této oblasti také špatně  

posunlivá a protažitelná, v oblasti lýtka fyziologická bariéra 

PDK: dobře protažitelná a posunlivá 

Podkoží:  

LDK: v oblasti kolenního kloubu výrazný otok, nelze nabrat Kiblerovu řasu 

PDK: fyziologická bariéra 

Fascie:  

LDK: v oblasti stehna a lýtka patologická bariéra do rotací  

PDK: fascie bez patologických bariér 

Svaly:  

hypotonické svaly: mm. glutei, levý m. quadriceps femoris (zejména mediální 

vastus),   

hypertonické svaly: ischiokrurální svaly bilat. (zejména levý m. biceps femoris) 

a adduktory kyčelního kloubu bilat., paravertebrální svaly v hrudní a bederní 

části, levý m. quadratus lumborum, horní část trapeziu 

Periost: 

Na LDK bolestivá hlavička fibuly, PDK bpn 
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Závěr vyšetření: 

Pacient je 7. den po operaci TEP levého kolenního kloubu. Dle operatéra 

je nutné částečné odlehčení LDK, dokud neurčí jinak.  

Jizva na levém kolenním kloubu je vytouplá, zarudlá se stehy 

Co se týče celkového držení těla, pacient má výraznou protrakci hlavy, 

elevovaná a mírně protrahovaná ramena a oploštělou hrudní páteř. Hrudník je 

v inspiračním postavení, pacient využívá převážně horní hrudní dýchání, 

nedostatečný rozvin žeber. 

Chůze je dvoudobá s 2 FH, rytmus pravidelný, pravá DK – delší krok. Při 

chůzi nedochází k dostatečné extenzi v kyčelních kloubech a odvalu chodidel.  

Při antropometrickém měření jsem zjistila otok kolem operovaného 

kolenního kloubu, nejvýraznější je přes patelu – 5 cm, na distálním stehni – 4 cm 

a přes tuberositas tibiae také 4 cm, lýtko a kotník jsou bez otoku. 

Kolenní kloub je ve fixované flexi 5°, ani pasivně zatím kvůli otoku 

a bolesti není možné dosáhnout plné extenze. Do flexe je rozsah pohybu také 

omezen - aktivně i pasivně.  

Nejvýraznější zkrácení je u  ischiokrurálních svalů - na stupeň 2, méně 

výrazné u flexorů a adduktorů kyčelních kloubů, tensorů fascie latae, tricepsů 

surae, paravertebrálních svalů a quadratus lumborum bilat. Největší oslabení na 

LDK je u flexorů a extenzorů kolenního kloubu, dále pak u svalových skupin 

pohybujících kloubem kyčelním – zejména do extenze (gluteální svaly mají 

sníženou svalovou sílu bilat.)  

Joint-play je omezena: levá fibula ventrodorzálním směrem, pately bilat. 

a lisfrankův kloub bilat. do rotací. 

Kůže v oblasti levého kolenního kloubu má vyšší teplotu. Na LDK je méně 

pružná a hůře posunlivá kůže i podkoží, fascií LDK jsou špatně protažitelné. 

Hypotonické svaly: mm. glutei, levý m. quadriceps femoris (zejména mediální 

vastus);  hypertonické svaly: ischiokrurální svaly bilat. (zejména levý m. biceps 

femoris) a adduktory kyčelního kloubu bilat., paravertebrální svaly v hrudní a 

bederní části, levý m. quadratus lumborum, horní část trapeziu 

 

  



 36 

 

3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán  

 seznámení s režimovými opatřeními 

 prevence TEN  

 redukce otoku kolem operovaného kolenního kloubu 

 obnovení rozsahu pohybu L kolenního kloubu do flexe a plné extenze 

 péče o jizvu 

 uvolnění měkkých tkání LDK  

 obnovení svalové síly LDK  

 nácvik správného stereotypu chůze s dvěma FH 

 nácvik chůze po schodech 

 protažení zkrácených a uvolnění hypertonických svalů  

 obnovení kloubní vůle, tam kde se u vstupního kineziologického rozboru 

objevily blokády 

 nácvik správné dechové vlny 

 nácvik a korekce chůze s 2 francouzskými holemi po rovině a do schodů 

 

 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 udržování rozsahu pohybu DKK 

 nácvik chůze bez pomůcek 

 péče o jizvu 

 úprava případných svalových dysbalancí 

 zlepšení propriocepce DKK 

 zlepšení držení těla 

 konzultace ohledně pokračující ambulantní či lázeňské péče 

 navrácení pacienta do aktivního života 
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3.6 Průběh terapie 

Terapie probíhaly na lůžkovém oddělení ORFM ÚVN od 18. 1. do 29. 1. 2018. 

Délka terapie je 30 min. 2x denně se zaměřením na oblast L kolenního kloubu. 

Dopoledne jsem cvičila s pacientem já a odpoledne si ho převzala fyzioterapeutka 

z daného oddělení. 

 

1. Terapeutická jednotka (18. 1. 2018 – 7. den po operaci) 

status praesens: 

subjektivně: pacient se cítí celkem dobře, bolest levého kolenního kloubu v klidu 

na stupni 2, při pohybu 3-4  (škála 0-10) 

objektivně: pacient orientován a spolupracující; operační jizva zarudlá, 

vystouplá, se stehy; výrazný otok v oblasti levého kolenního kloubu, kůže, 

podkoží a fascie v okolí levého kolenního kloubu stažené a neposunlivé 

 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti L kolenního kloubu 

 prevence TEN 

 redukce otoku v oblasti L kolenního kloubu 

 zlepšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

 nácvik správného stereotypu chůze s 2 FH 

 

návrh terapie: 

 odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického vyšetření 

 TMT – v oblasti LDK, míčkování LDK 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, izometrická cvičení 

 nácvik chůze a správné zátěže operované končetiny pomocí 2 vah 

 kryosáček na operované koleno 

  motodlaha  
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provedení terapie: 

 odebrání anamnézy 

 provedení vstupního kineziologického rozboru 

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, uvolnění 

měkkých tkání a normalizaci citlivosti 

 LTV na lůžku: dorzální a plantární flexe, rotace v hlezenních kloubech, 

procvičení flexe a extenze v levém kolenním a kyčelním kloubu sunutím 

paty po overballu směrem k hýždím, izometrické cvičení m. quadriceps 

femoris a gluteálních svalů 

 nácvik správné zátěže operované končetiny pomocí 2 vah, nácvik chůze 

s 2 FH 

 motodlaha nastavena na 80° 30 minut 

 přiložení kryosáčku na oblast kolenního kloubu pro analgaziii 

a antiedematózní účinek 

závěr terapeutické jednotky: pacient se cítí dobře, mírně se zvýšila bolest 

kolenního kloubu, došlo k mírnému uvolnění stažených měkkých tkání a pacient 

se naučil správně zatěžovat operovanou DK 

 

 

 

2. Terapeutická jednotka (19. 1. 2018 – 8. den po operaci) 

status praesens: 

subjektivně: pacient se cítí dobře, bolest levého kolenního kloubu v klidu na 

stupni 0, při pohybu 3-4  (škála 0-10) 

objektivně: pacient orientován a spolupracující; operační jizva zarudlá 

vystouplá, se stehy; přetrvává otok v oblasti levého kolenního kloubu 

 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 



 39 

 

 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 obnovení joint-play 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 posílení svalů LDK 

 korekce stereotypu chůze a nácvik chůze po schodech 

 protažení zkrácených svalů DKK 

návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením, lehká tlaková 

masáž v okolí jizvy 

 mobilizace obou patel a levé fibuly 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení a izometrická cvičení 

m. quadriceps femoris a gluteálních svalů 

 korekce stereotypu chůze a nácvik chůze po schodech 

 autoterapie na víkend 

 motodlaha 

 kryosáček na operované koleno 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání a normalizaci citlivosti, PIR s protažením: 

adduktory kyčelního kloubu a ischiokrurální svaly 

 LTV na lůžku: dorzální a plantární flexe, rotace v hlezenních kloubech, 

procvičení flexe a extenze v levém kolenním a kyčelním kloubu sunutím 

paty po overbalu směrem k hýždím, izometrické cvičení m. quadriceps 

femoris a gluteálních svalů 

 nácvik chůze po schodech 

 nespecifická mob pately, mob fibuly ventro-dorzálním směrem 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů a triceps surae bilat. 

 autoterapie na víkend – pacient je poučen o kondičním cvičení na víkend 

zkládajícím se zejména z aktivací a posílení svalů DKK a zvyšování 

rozsahu L kolenního kloubu pomocí analytického a izometrického 
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posilování a cvičení s overbalem. Dále má polohovat LDK do plné 

extenze kolenního kloubu a trénovat také aktivní extenzi 

 motodlaha nastavena na 85° 30 minut 

 přiložení kryosáčku na oblast kolenního kloubu pro analgaziii 

a antiedematózní účinek 

 

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient se cítí dobře, přes lehkou únavu po cvičení udává, že se mu 

okolí kloubu nezdá tolik stažené jako před cvičením 

objektivně: zlepšení rozsahu kolenního kloubu a mírné uvolnění měkkých tkání, 

lepší protažitelnost fascií LDK, chůzi pacient zvládá dobře, musí si pouze dávat 

pozor, aby nevytáčel chodidla do stran a snažil se držet fyziologické postavení 

těla bez předsunu hlavy. 

 

3. Terapeutická jednotka (22. 1. 2018 – 11. den po operaci) 

status praesens: 

subjektivně: pacient si stěžuje na zatuhlost bederní oblasti, o víkendu cvičil 

samostatně a v sobotu dopoledne ve skupině s ostatními pacienty z oddělení pod 

vedením terapeuta, bolest v kolenním kloubu už téměř nepociťuje, pouze 

nepříjemný tah měkkých tkání 

objektivně: levý kolenní kloub je nadále oteklý, ale už méně, operační jizva již 

bez stehů, zrůžovělá, vystouplá a přisedlá v oblasti pately; kůže a podkoží má 

pořád mírně zhoršenou posunlivost, fascie LDK hůře protažitelné, rozsah 

pohybu kolenního kloubu do flexe se nadále zvyšuje a i extenze už je téměř plná 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 instruktáž péče o jizvu 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 

 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 obnovení joint-play 
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 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 uvolnění lumbální fascie a snížení zvýšeného tonu paravertebrálních 

svalů v bederní oblasti 

 posílení svalů LDK 

 opakování chůze po schodech 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce dechového stereotypu 

návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením 

 jemná tlaková masáž jizvy 

 mobilizace obou patel a levé fibuly 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, izometrická cvičení 

m. quadriceps femoris a gluteálních svalů, cvičení s overbalem, ‚,bridge‘‘ 

 Kiblerova řasa na zlepšení posunlivosti podkoží a uvolnění 

paravertebrálních svalů zejména v bederní oblasti a protažení 

lumbosakrální fascie dle Lewita  

 respirační fyzioterapie 

 opakování chůze po schodech 

 kryosáček na operované koleno 

  motodlaha 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání a normalizaci citlivosti, PIR s protažením: 

adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurální svaly a tricepsy surae 

 Pacient byl poučen, jak pečovat o jizvu  

 LTV na lůžku: dorzální a plantární flexe, rotace v hlezenních kloubech, 

procvičení flexe a extenze v levém kolenním a kyčelním kloubu pomocí 

Redcordu, izometrické cvičení m. quadriceps femoris a gluteálních svalů, 

,,bridge‘‘, posilování DKK s overbalem 

 trénink chůze po schodech 
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 nespecifická mobilizace obou patel, mob fibuly ventro-dorzálním 

směrem 

 respirační fyzioterapie: lokalizované břišní dýchání, nadechování 

do stran hrudníku s následným dopružením žeber kaudálním směrem 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů a triceps surae bilat. 

 motodlaha nastavena na 90° 30 minut 

 přiložení kryosáčku na oblast kolenního kloubu pro analgaziii 

a antiedematózní účinek 

 

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient pociťuje příjemné uvolnění v bederní oblasti, je spokojen 

s progresem rozhýbávání kolenního kloubu a po cvičení se cítí dobře 

objektivně: progres rekonvalescence má dobrý průběh, operační rána je zhojená 

jizvou, dochází k postupnému zlepšování posunlivosti podkoží, otok přetrvává, 

ale již není tak výrazný, povedlo se i ulevit pacientovi od bolesti beder 

 

4. Terapeutická jednotka (23. 1. 2018 – 12. den po operaci) 

status praesens: 

subjektivně: pacient se cítí dobře, zmiňuje pouze mírnou bolest v oblasti 

podkolenní jamky  

objektivně: přetrvává otok levého kolenního kloubu, operační jizva zrůžovělá, 

vystouplá a přisedlá v oblasti pately; rozsah pohybu kolenního kloubu se nadále 

zvyšuje do flexe, je již možná i plná extenze; na LDK zvýšený svalový 

tonus m. biceps femoris, a snížený tonus levého mediálního vastu, z hlediska 

sebeobslužnosti je již pacient plně soběstačný 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 instruktáž péče o jizvu 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 
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 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 posílení a koordinace svalů LDK 

 zlepšení propriocepce DKK 

 opakování chůze po schodech 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce dechového stereotypu 

návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením 

 jemná tlaková masáž jizvy 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, izometrická cvičení 

m. quadriceps femoris a gluteálních svalů, cvičení s overbalem, ,,bridge‘‘ 

 PNF dle Kabata 

 respirační fyzioterapie 

 opakování chůze po schodech 

 rotoped 20 minut 

 kryosáček na operované koleno 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání, PIR s protažením: adduktory kyčelního kloubu, 

ischiokrurální svaly a tricepsy surae 

 tlaková masáž jizvy „S“, „U“, „C“ 

 LTV na lůžku: dorzální a plantární flexe, rotace v hlezenních kloubech, 

procvičení flexe a extenze v levém kolenním a kyčelním kloubu pomocí 

Redcordu, izometrické cvičení m. quadriceps femoris a gluteálních svalů, 

,,bridge‘‘, posilování DKK s overbalem 

 PNF 1. diagonála flekční a extenční vzorec s variantou flexe kolene 

 trénink chůze po schodech 

 respirační fyzioterapie: lokalizované břišní dýchání, nadechování 

do stran hrudníku s následným dopružením žeber kaudálním směrem 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů a triceps surae bilat. 
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 20 minut jízdy na rotopedu 

 přiložení kryosáčku na oblast kolenního kloubu pro analgaziii 

a antiedematózní účinek 

 

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient je velmi spokojen, bolest v oblasti kolenního kloubu už 

pociťuje jen v krajních polohách 

objektivně: pacient velmi dobře zvládá terapie, poctivě cvičí a chůzi o berlích 

má spolehlivě zvládnutou i po schodech, nejde ještě úplně správný odval 

chodidla, otok v oblasti kolene pomalu odeznívá  

 

5. Terapeutická jednotka (24. 1. 2018 – 13. den po operaci) 

status praesens: 

subjektivně: pacient se cítí dobře, bolesti už má jen v krajních polohách 

objektivně: jizva lehce přisedlá u hrotu pately, rozsah pohybu kolenního kloubu 

do flexe kontinuálně roste (v současnosti S 0-0-100), přetrvává otok v oblasti 

kolenního kloubu 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 

 vyšetření blokád patel a levé fibuly 

 ošetření jizvy 

 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 posílení a koordinace svalů LDK 

 zlepšení propriocepce DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce dechového stereotypu 

 korekce správného odvalu chodidel a držení těla 
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návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením 

 jemná tlaková masáž jizvy 

 vyšetření blokád patel a levé fibuly 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, cvičení s overbalem 

 PNF dle Kabata 

 cvičení v Redcordu 

 nácvik správného odvalu chodidel a držení těla 

 respirační fyzioterapie 

 rotoped 20 minut 

 kryosáček na operované koleno 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání, PIR s protažením: ischiokrurální svaly 

 tlaková masáž jizvy „S“, „U“, „C“ 

 vyšetření blokád patel a levé fibuly 

 LTV na lůžku: prevence TEN, posilování DKK s overbalem 

 posilování svalů DKK a koordinace dolní časti těla v Redcordu 

 PNF 1. diagonála flekční a extenční vzorec s variantou flexe kolene 

(posilovací techniky: opakované kontrakce a rytmická stabilizace) 

 respirační fyzioterapie: nácvik bráničního dýchání 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů  

 20 minut jízdy na rotopedu 

 přiložení kryosáčku na oblast kolenního kloubu pro analgaziii 

a antiedematózní účinek 

  

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient si nestěžuje na žádné potíže 

objektivně: snížení otoku tkání, zvýšení rozsahu pohybu kolenního kloubu 

do flexe, pravá patela a levá fibula již bez blokády, levá patela je asi i kvůli 

otoku ještě hůře pohyblivá 
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6. Terapeutická jednotka (25. 1. 2018 – 14. den po operaci) 

 subjektivně: pacient se cítí dobře, bolesti už má jen v krajních polohách 

objektivně: jizva lehce přisedlá u hrotu pately, otok v oblasti kolenního kloubu 

už není tak výrazný 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 

 ošetření jizvy 

 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 posílení a koordinace svalů LDK 

 zlepšení propriocepce DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce správného odvalu chodidel a držení těla 

návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením 

 jemná tlaková masáž jizvy 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, cvičení s overbalem 

 SMS 

 PNF dle Kabata 

 cvičení v Redcordu 

 rotoped 20 minut 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání, PIR s protažením: ischiokrurální svaly 

 tlaková masáž jizvy „S“, „U“, „C“ 

 LTV na lůžku: prevence TEN, posilování DKK s overbalem 

 SMS – stimulace chodidel pomocí ježatého míčku s následným 

tréninkem tříbodé opory a ,,malou nohou‘‘ 

 posilování svalů DKK a koordinace dolní časti těla v Redcordu 
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 PNF 1. diagonála flekční a extenční vzorec s variantou flexe kolene 

(posilovací techniky: opakované kontrakce a rytmická stabilizace) 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů  

 20 minut jízdy na rotopedu 

 

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient si nestěžuje na žádné potíže 

objektivně: kůže a podkoží v okolí kolenního kloubu lépe posunlivá 

i protažitelná, pořád přítomen lehký otok, zlepšila se aktivace mm. gluteii  

 

7. Terapeutická jednotka (26. 1. 2018 – 15. den po operaci) 

 subjektivně: pacient se cítí dobře, s pooperačním průběhem je spokojen 

objektivně: jizva lehce přisedlá u hrotu pately, jinak začíná být lépe protažitelná, 

otok v oblasti kolenního kloubu už není tak výrazný 

cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 prevence TEN 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti levého kolenního kloubu 

 ošetření jizvy 

 zmírnění otoku levého kolenního kloubu 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 posílení a koordinace svalů LDK 

 zlepšení propriocepce DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce správného odvalu chodidel a držení těla 
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návrh terapie: 

 míčkování LDK, protažení fascií LDK, PIR s protažením 

 jemná tlaková masáž jizvy 

 LTV na lůžku – prevence TEN, kondiční cvičení, cvičení s overbalem 

 SMS 

 PNF dle Kabata 

 cvičení v Redcordu 

 rotoped 20 minut 

provedení terapie:  

 TMT: míčkování v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění otoku, 

uvolnění měkkých tkání, PIR s protažením: ischiokrurální svaly 

 tlaková masáž jizvy „S“, „U“, „C“ 

 LTV na lůžku: prevence TEN, posilování DKK s overbalem 

 SMS – stimulace chodidel pomocí ježatého míčku s následným 

tréninkem tříbodé opory a ,,malou nohou‘‘ 

 posilování svalů DKK a koordinace dolní časti těla v Redcordu 

 PNF 1. diagonála flekční a extenční vzorec s variantou flexe kolene 

(posilovací techniky: opakované kontrakce a rytmická stabilizace) 

 PIR s protažením zkrácených ischiokrurálních svalů  

 20 minut jízdy na rotopedu 

 

závěr terapeutické jednotky: 

subjektivně: pacient je spokojen 

objektivně: pokračování zvyšování rozsahu pohybu kolenního kloubu 

i zvyšování síly svalů, kondici pacient udržuje jízdou na rotopedu a chůzí 

po schodech, jizva je lépe protažitelná 
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8. Terapeutická jednotka (29. 1. 2018 – 18. den po operaci) 

Pacient bude zítra propuštěn domů a následně bude pokračovat v rehabilitaci 

v lázních Klimkovice, proto byl proveden výstupní kineziologický rozbor. 

 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor 

 

Vyšetření jizvy:  

Jizva na levém kolenním kloubu (operovaném) je už jen mírně vystouplá, 

zarůžovělá, bez stehů. Je dobře posunlivá a relativně dobře protažitelná, pouze u 

hrotu pately  a nad tuberositas tibiae je přichycená a mírně zatvrdlá. 

  

Vyšetření stoje:  

Stoj o 2 francouzských holích z důvodu nutné opory pro odlehčení LDK.  

Zezadu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, ta je vytočená mírně zevně, 

valgózní kotníky, lehký otok v oblasti levého kolenního kloubu, gluteální 

svalstvo hypotonické bilat., zvýrazněná kontura paravertebrálních svalů v hrudní 

a bederní oblasti, lopatky mírně prominují, mírná elevace ramenních kloubů – 

levé rameno výš, hlava s lehkou rotací doleva  

Z levého boku: Neutrální postavení kolen a pánve, oploštělá hrudní páteř, 

ramenní klouby v mírné elevaci a protrakci, hlava v anteflexi 

Z pravého boku: Váha přenesená více na přednoží, neutrální postavení pánve, 

oploštělá hrudní kyfóza, ramenní klouby v mírné elevaci a  protrakci, hlava v 

anteflexi 

Zepředu: Stoj o širší bázi, kladívkovité prsty bilat., váha přenesená na PDK, ta je 

vytočená mírně zevně, kotníky valgózní, lehký otok levého kolenního kloubu, 

pravá patela tažená lehce laterálním směrem, umbilicus ve středu, ramena 

v mírné elevaci a protrakci, hlava v anteflexi s lehkou rotací doleva 
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Vyšetření pánve palpací: 

Neutrální postavení pánve (z hlediska ante-, retroflexe), kristy v rovině, SIAS 

pravá mírně výš, SIPS pravá mírně níž 

 

Vyšetření dechového stereotypu:  

Hrudník pořád v mírném inspiračním postavení (už ne tak výrazně). Došlo 

k zlepšení rozvíjení laterálního hrudníku a zapojení břišního dýchání.  

 

Vyšetření chůze:  

 Dvoudobá chůze o 2 FH s 30% zatížením LDK dle indikace lékařem. 

Rytmus chůze je pravidelný, stejná délka kroku. Při chůzi nedochází 

ke správnému odvalu plosky nohy a PDK je vytáčená mírně zevně. Pacient 

neprovádí dostatečnou extenzi v kyčelním kloubu bilat., je patrná zvýšená 

aktivita paravertebrálních svalů v lumbální oblasti, ramena v mírné protrakci 

a hlava v předsunu. 

 

Antropometrie DKK: 

 

Tabulka č. 7: Antropometrie dle Haladové v cm – délky, výstupní vyšetření 

Délky L  P  

Anatomická délka 92 92 

Funkční délka 104 104 

Délka stehna 47 48 

Délka bérce 45 44 

Délka nohy 31 31 
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Tabulka č. 8: Antropometrie dle Haladové v cm – obvody, výstupní vyšetření 

Obvody L  P  

Stehno:   

15 cm nad kolenem 45 45 

10 cm nad kolenem 43 41 

Koleno:   

Přes patelu 43 40 

Přes tuberositas tibiae 37 34 

Lýtko 34 34 

Přes maleoly 28 28 

Přes nárt a patu 26 26 

Přes metatarsy 24 24 
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Goniometrické vyšetření:  

Vyšetření bylo provedeno dle aktuálního stavu pacienta, použila jsem plastový 

dvouramenný goniometr. Pacienta omezoval otok. 

 

Tabulka č. 9: Goniometrie zapsána metodou SFTR, výstupní vyšetření 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

 LDK PDK LDK PDK 

Kyčelní kloub S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 40-0-30 

S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 50-0-30 

S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 40-0-30 

S 10-0-120 

F 20-0-30 

R 55-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-110 S 0-0-120 S 0-0-110 S 0-0-120 

Hlezenní kloub S 15-0-30 

R 20-0-10 

S 15-0-35 

R 20-0-10 

S 20-0-35 

R 25-0-15 

S 20-0-40 

R 25-0-15 
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Vyšetření svalové síly dolních končetin dle Jandy:  

Tabulka č. 10: Vyšetření svalové síly DKK, výstupní vyšetření 

Kyčelní kloub LDK PDK 

Flexe 4 5 

Extenze 3 3 

Abdukce 4 4 

Addukce 4 5 

Zevní rotace 4 5 

Vnitřní rotace 4 4 

Kolenní kloub 

Flexe 3+ 5 

Extenze 4 5 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 5 5 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Tabulka č. 11: Vyšetření zkrácených svalů, výstupní vyšetření 

SVAL L P 

m.triceps surae 1 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu 1 1 

adduktory kyčelního kloubu 2 1 

m. piriformis Nevyšetřeno – 

nešlo provést tlak 

na kolenní kloub 

1 

Paravertebrální svaly 1 

(vsedě na lůžku) 

Quadratus lumborum 1 1 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu:   

Vyšetřeno na obou DKK, bilat. porušený stereotyp – nejprve se aktivují 

extenzory Lp kontra i homolaterálně, poté se zapojí ischiokrurální svaly 

společně s gluteálními svaly 
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Abdukce v kyčelním kloubu  

Vyšetřeno na obou DKK, bilat. porušený stereotyp – pacient provádí abdukci 

kyčelního kloubu kompenzačním mechanismem – tensorovým. V tomto případě 

m. tensor fascie latae přetahuje ostatní abduktory a místo čistého unožení ve 

frontální rovině, dochází také k zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu.  

Neurologické vyšetření: 

Šlachookosticové reflexy DKK   

Patelární: nevyšetřen pro TEP kolenního kloubu bilat.  

Achillovy šlachy: normoreflexie bilat.  

Medioplantární: normoreflexie bilat.  

Taxe – bez deficitu  

Povrchové čití 

Taktilní: bez patologií 

Termické: bez patologií 

Algické: bez patologií 

Hluboké čití 

polohocit: bez patologií 

pohybocit: bez patologií 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Tabulka č. 12: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita, výstupní vyšetření 

 LDK PDK 

Patela patologická bariéra všemi 

směry 

bez patologické bariéry 

Hlavička fibuly bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

Talocrurální skloubení bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

Lisfrankův kloub patologická bariéra  

 do rotace 

patologická bariéra  

do rotace 

Chopartův kloub bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

Calcanus bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

1. MTP patologická bariéra  

 do rotace 

patologická bariéra  

 do rotace 

2.– 5. MTP bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

IP klouby proximální bez patologické bariéry bez patologické bariéry 

IP klouby distální bez patologické bariéry bez patologické bariéry 
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Vyšetření reflexních změn na obou DKK 

Kůže:  

LDK: dobře  posunlivá a protažitelná, v oblasti lýtka fyziologická bariéra 

PDK: dobře protažitelná a posunlivá 

Podkoží:  

LDK: kvůli otoku je podkoží ještě trochu zatuhlé, nelze nabrat Kiblerovu řasu 

PDK: fyziologická bariéra 

Fascie:  

LDK: v oblasti stehna a lýtka přetrvává patologická bariéra do rotací, nicméně 

už není tak výrazná 

PDK: fascie bez patologických bariér 

Svaly:  

hypotonické svaly: mm. glutei bilat. 

hypertonické svaly: ischiokrurální svaly bilat. (už ne tak výrazně) a adduktory 

kyčelního kloubu bilat., paravertebrální svaly v hrudní a bederní části, levý m. 

quadratus lumborum, horní část trapeziu 

Periostové body: 

bpn 
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

 

S pacientem jsem cvičila od 18. do 29. 1., za těchto 8 terapeutických 

jednotek došlo k určitému pokroku. Zmenšil se otok v oblasti stehna i kolene 

(o 2cm) – díky míčkování a přikládání kryosáčku, snížila se bolestivost (i během 

pohybu).  

Co se týče držení těla a stereotypu dechu, tak hlava přetrvává v anteflexi, 

ale hrudník už není v tak výrazném inspiračním postavení. Došlo k zlepšení 

rozvíjení laterálního hrudníku a zapojení břišního dýchání.  

Pacient dobře zvládá dvoudobou chůzi o 2 FH jak po rovině, tak i po 

schodech. Rytmus chůze je pravidelný, délka kroku stejná. Při chůzi pořád 

nedochází ke správnému odvalu plosky nohy, a extenzi v kyčelních kloubech. 

Rozsah pohybu se zlepšil díky pravidelnému cvičení, motodlaze 

a později jízdě na rotopedu. Aktivní rozsah pohybu kolenního kloubu do flexe se 

zvýšil o 30° a je již možná i aktivní plná extenze. Díky analytickému cvičení, 

PNF, cvičení v Redcordu, chůzi po schodech a jízdě na rotopedu se zvýšila 

svalová síla LDK.  

Pomocí pasivního protahování a PIR s protažením se podařilo zmírnit 

zkrácení některých svalů (ischiokrurálních, levého rectus femoris). Neurologické 

vyšetření neodhalilo žádné patologie, i citlivost kolem jizvy se během terapií 

upravila. 

Došlo k obnovení kloubní vůle u pravé pately a levé hlavičky fibuly, 

naopak Lisfrankův kloub má nadále kloubní blokádu do rotací (bilat.), levá 

patela už je také volnější, ale zřejmě i kvůli otoku ještě přetrvává patologická 

bariéra. 

Došlo k zlepšení posunlivosti a protažitelnosti jizvy, pouze u hrotu pately 

a nad tuberositas tibie je přichycená a mírně zatvrdlá. Přestože jestě přetrvává 

otok, je kůže i podkoží v okolí kolenního kloubu lépe posunlivé a protažitelné 

i fascie LDK jsou lépe protažitelné než na začátku terapie (díky uvolňování 



 59 

 

pomocí technik měkkých tkání a pravidelnému míčkování). Pacient je 

s výsledky terapie velmi spokojený. 

 

Tabulka č. 13 – Srovnání obvodů DKK 

 LDK PDK 

 vstupní/výstupní vstupní/výstupní 

Stehno 15 cm 

nad patelou 

47/45 45/45 

Stehno 10 cm 

nad patelou 

45/43 41/41 

Přes patelu 45/43 40/40 

Přes tuberositas tibiae 38/37 34/34 

Lýtko 35/34 34/34 

 

 

 

 

Tabulka č. 14 – Srovnání rozsahu pohybu kolenních kloubů 

 Aktivní pohyb               Pasivní pohyb 

 LDK          PDK          LDK         PDK 

 

Vstupní 
S 0-5-80     S 0-0-120     S 0-5-90     S 0-0-120 

 

Výstupní 
     S 0-0-110     S 0-0-120     S 0-0-110     S 0-0-120 
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Tabulka č. 15 – Srovnání svalové síly DKK 

Kyčelní kloub 

LDK PDK 

vstupní/výstupní vstupní/výstupní 

Flexe ¾ 5/5 

Extenze 2/3 2/3 

Abdukce ¾ 4/4 

Addukce 4/4 5/5 

Zevní rotace 4/4 5/5 

Vnitřní rotace 4/4 4/4 

Kolenní kloub 

Flexe 2/3+ 5/5 

Extenze 2/4 5/5 
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Tabulka č. 16 – Srovnání zkrácených svalů u první a poslední terapie 

SVAL L P 

 vstupní/výstupní vstupní/výstupní 

m.triceps surae  1/1 1/1 

m. soleus 0/0 0/0 

m. iliopsoas 1 /1 1 /1 

m. rectus femoris 2 /1 1/1 

m. tensor fasciae 

latae 

1/1 1/1 

flexory kolenního 

kloubu 

2/1 2/1 

adduktory 

kyčelního kloubu 

2/2 1/1 

m. piriformis - / - 1/1 

Paravertebrální 

svaly  

1/1  

(vyšetřeno vsedě na lůžku) 

Quadratus 

lumborum 

1/1 1/1 
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4. Závěr 

Tato bakalářská práce měla za cíl vypracovat kazuistiku pacienta 

po totální náhradě kolenního kloubu, zopakovat a rozšířit si teoretické znalosti i 

praktické dovednosti, týkající se této diagnózy.  

S pacientem jsem cvičila od 18. do 29. 1., za těchto 8 terapeutických 

jednotek došlo k určitému pokroku. Zmenšil se otok v oblasti stehna i kolene 

(o 2cm) snížila se bolestivost (i během pohybu). Pacient dobře zvládá 

dvoudobou chůzi o 2 FH jak po rovině, tak i po schodech. Rytmus chůze je 

pravidelný, délka kroku stejná. Aktivní rozsah pohybu kolenního kloubu do 

flexe se zvýšil o 30° a je již možná i aktivní plná extenze  

Došlo k zlepšení posunlivosti a protažitelnosti jizvy, pouze u hrotu pately 

a nad tuberositas tibie je přichycená a mírně zatvrdlá. Přestože jestě přetrvává 

otok, je kůže i podkoží v okolí kolenního kloubu lépe posunlivé a protažitelné i 

fascie LDK jsou lépe protažitelné než na začátku terapie. Pacient je s výsledky 

terapie velmi spokojený. 

S pacientem se velmi dobře spolupracovalo, čemuž odpovídají i výsledky 

terapie. Následně se pacient přesunul do lázní Klimkovice, kde bude pokračovat 

v intenzivní rehabilitaci, aby se co nejdříve mohl vrátit do zaměstnání, neměl 

výraznější omezení pohybu a tím i jeho aktivního života. 

Fyzioterapie následující po totální endoprotéze kolenního kloubu je 

naprosto zásadní. Bez kvalitní a souvislé terapie by byla doba rekonvalescence 

daleko delší, pravděpodobně by nedošlo ke správnému zapojování svalů, 

přetrvávaly by reflexní změny, déle by trvalo i hojení a bolesti a mohlo by dojít 

k mnohým pooperačním komplikacím, které se daří díky fyzioterapii udržovat 

na minimu. Nesmíme také zapomenout na psychickou podporu fyzioterapeutem 

a opakované rady a instrukce, které ujišťují pacienta po operaci.  
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Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny 

Ústřední vojenské nemocnice, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším 

vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude 

publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika 

fyzioterapeutické péče o pacienta po TEP kolenního kloubu. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky jednoho pacienta v průběhu 

bakalářské praxe. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................  

 

Podpis: ........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení............................  Podpis: .....................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta ......................................   Podpis pacienta: .............................. 



  

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

 
AP aktivní pohyb 

bilat. bilaterální 

DD diadynamické 

DKK  dolní končetiny 

F frontální rovina 

FH francouzské hole 

HAZ hyperalgická zóna 

kg  kilogram 

L levá 

LDK levá dolní končetina 

lig. ligamentum 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

mm.  musculi 

MTP metatarzofalangeální 

n. nervus 

ORFM   Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny 

P  pravá 

PDK pravá dolní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PP pasivní pohyb 

R rovina rotací 

S  sagitální rovina 

SIAS  spina iliaca anterior superior 

SIPS  spina iliaca posterior superior 

TEN tromboembolická nemoc 

TEP totální endoprotéza 

TMT technika měkkých tkání 

ÚVN   Ústřední vojenská nemocnice
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