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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou implantace totální endoprotézy (TEP) 

kolenního kloubu v komplexním měřítku. Je rozdělena na dvě části – část obecnou 

a část speciální. Obecná část práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se 

anatomie a kineziologie kolenního kloubu, gonartrózu a TEP kolenního kloubu, jakožto 

suverénní metodu terapeutické intervence u pokročilých stádií gonartrózy. Speciální 

část pak obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP 

kolenního kloubu. Během fyzioterapeutické intervence byly použity neinvazivní metody 

a přístupy v rozsahu znalostí bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Výsledkem fyzioterapeutické péče bylo zlepšení 

klinického stavu pacienta téměř ve všech hodnocených kritériích. 

  



Abstract 

This thesis deals with problematics of total knee arthroplasty (TKA) 

in a complex range. It is divided into two parts – the general one and the special one. 

The general part of the thesis targets on theoretical knowledge of the anatomy 

and kinesiology of the knee joint, knee arthritis and TKA as the most performed method 

of therapeutic intervetion in advanced stages of knee arthritis. Secondly, the special part 

contains the case study of the physiotherapeutic treatment in patient after TKA. Non-

invasive methods and approaches in a range of the knowledge of the bachelor’s studies 

on the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, were used during 

the pshysiotherapeutic treatment. Improvement of the patient’s clinical status in almost 

all sections was the result of the physiotherapeutic intervention. 
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1 Úvod 

Implantace totální endoprotézy (TEP) je intervenční metodou, která se na poli 

ortopedie vyskytuje již nějakou dobu. Materiálové složení náhrad se však neustále 

vyvíjí, operační techniky jsou zdokonalovány na základě klinických studií, riziko 

výskytu pooperačních komplikací se snižuje a vědomosti lékařů – operatérů jsou 

kontinuálně rozšiřovány. Díky tomu zaznamenává incidence prováděných implantací 

zejména v poslední dekádě rostoucí tendenci a povědomí o této chirurgické metodě se 

rozšiřuje i v široké veřejnosti. Operace u většiny pacientů ulevuje od bolesti a zlepšuje 

jejich klinický stav. I proto je pomoc ortopedů v posledních letech více a více 

vyhledávána.  

Stále opomíjeni však zůstávají rehabilitační pracovníci i přesto, že jejich podíl 

na léčbě pacientů po implantaci TEP je značný. Fyzioterapeuté jsou s pacienty 

v dennodenním kontaktu, starají se o zlepšení funčního stavu pacientů a leckdy figurují 

i jako psychická opora. Proto je v posledních letech soustředěna pozornost nejen 

na zlepšení operačních technik, ale aktualizovány jsou i směrnice týkající se 

rehabilitační intervence. 

Cílem obecné části práce je zpracování literární rešerše s kritickými postřehy 

k současným stadardům nejn v oblasti rehabilitační intervence u pacientů po implantaci 

TEP kolenního kloubu. Speciální část je pak zaměřena na vypracování kazuistiky 

pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu s implikací poznatků nabytých z části 

obecné a zhodnocení efektivity prováděné terapeutické intervence. 

Kazuistika byla vypracována na rehabilitačním oddělení Centra léčby 

pohybového aparátu, s. r. o. (CLPA) v období souvislé odborné praxe na přelomu ledna 

a února 2020 pod odborným fyzioterapeutickým dohledem. 
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2 Část obecná 

Tato část práce cílí na rešerši teoretických podkladů pro následné vypracování 

speciální části práce. Zaměření se týká zejména oblasti anatomie a kineziologie 

kolenního kloubu a přilehlých struktur, gonartrózy, jakožto příčiny pro implantaci TEP 

kolenního kloubu u pacienta, jehož kazuistika je zpracována ve speciální části práce, 

a TEP kolenního kloubu s příslušnou navazující rehabilitační péčí. 

2.1 Anatomie, kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

Kapitola předkládá základní poznatky z oblasti anatomie a kineziologie 

kolenního kloubu a přilehlých struktur ve vztahu k pohybovému aparátu člověka. 

Pro podrobnější informace z této oblasti odkazuji na učebnice anatomie a kineziologie. 

2.1.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je největším a zároveň nejsložitějším kloubem v lidském těle 

(Kolář, 2009). Jedná se o kloub složený, protože zde artikulují stehenní kost, holenní 

kost a patela a mezi femur a tibii jsou vloženy kloubní menisky. Někteří autoři 

(Véle, 2006) navíc uvádějí, že pod kolenní kloub zároveň spadá i proximální 

tibiofibulární skloubení. V případě, že budeme následovat dělení dle Čiháka (2016) 

či Kapandjiho (1987), se kolenní kloub skládá z tibiofemorálního a femoropatelárního 

kloubu. Kondyly femuru zde figurují jako kloubní hlavice a facies articularis superior 

kondylů tibie společně s kloubními menisky a facies articularis patellae jako kloubní 

jamky (Čihák, 2016). 

Tibie směřuje z kolenního kloubu svisle dolů, zatímco diafýza femuru 

je od svislého směru fyziologicky odkloněna v rozmezí 5-10° – v kolenním kloubu 

vzniká tzv. fyziologický abdukční úhel. Kapandji (1987) tento úhel označuje jako 

fyziologickou valgozitu kolene. Dalším parametrem, který lze v oblasti kolenního 

kloubu zadefinovat je tzv. Q úhel. Jedná se úhel mezi osou tahu kontrahujícího se 

m. quadriceps femoris, která směřuje na bérci lehce mediálně, a osou ligamentum (lig.) 

patellae, která naopak směřuje mírně laterálně. Fyziologické hodnoty tohoto úhlu 

se pohybují v rozmezí 10-15°. V obou případech by velikost zmiňovaných úhlů měla 

být u mužů menší než u žen v důsledku širší stavby pánve u žen (Čihák, 2016; 

Dylevský, 2009; Kapandji, 1987). 

Celý kolenní kloub je zavzat do kloubního pouzdra, jehož úpony nalezneme 

na tibii, femuru i patele. Kloubní pouzdro má díky složitosti kolenního kloubu 
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nepravidelný tvar s množstvím výchlipek. Nad patelou se kloubní pouzdro vyklenuje 

anteriorním směrem a vytváří zde záhyb – recessus suprapatellaris. Tento záhyb bývá 

často spojen se suprapatelární burzou a upíná se zde m. articularis genus. Na vnitřní 

straně pouzdra se nachází synoviální membrána, jejíž funkcí je produkce synovie – 

kloubní tekutiny. Funkcí této tekutiny v kloubu je zejména snižování tření kloubních 

ploch a výživa chrupavky artikulujících kostí. Synoviální membrána není v kloubním 

pouzdře rozmístěna pravidelně, nýbrž od zadní strany kloubního pouzdra vybíhá 

po obou stranách zkřížených vazů směrem dopředu jako řasa – plica synovialis 

patellaris. Plica se následně rozbíhá do stran jako plicae alares – synoviální řasy, 

jež se vřazují mezi menisky a kondyly femuru. Tyto řasy jsou spojeny s tukovým 

polštářem – tzv. Hoffovým tělesem, který je zároveň zpevňuje (Čihák, 2016). 

Mezi zvláštní kloubní zařízení přítomná v kolenním kloubu se řadí kloubní 

menisky, kloubní vazy, tíhové váčky a mm. articulares, drobné svaly upínající se 

do kloubního pouzdra, které během pohybu v kloubu brání jeho uskřinutí (Čihák, 2016). 

V kolenním kloubu jsou přítomné 2 kloubní menisky – mediální a laterální. 

Uloženy jsou na facies articularis superior kondylů tibie a po svém vnějším obvodu 

jsou připojeny ke kloubnímu pouzdru. Laterálně jsou vyšší, směrem mediálním 

se pak jejich výška postupně snižuje, až se upínají jako tenké cípy do area 

intercondylaris tibie. Oba menisky jsou tvořeny vazivovou chrupavkou, odlišují se však 

svým tvarem a velikostí (Obr. 1). Laterální meniskus má téměř kruhový tvar 

a prostřednictvím kloubního pouzdra je připojen k m. popliteus, jehož stahy 

je ovlivňován jeho tvar i poloha. Mediální meniskus má poloměsíčitý tvar a je větší 

než meniskus laterální. Ve své střední části je připojen k vnitřnímu kolaterálnímu vazu, 

který omezuje jeho pohyblivost. Mezi funkce kolenních menisků patří vyrovnávání 

inkongruentních kloubních ploch kondylů femuru a tibie, kdy zprostředkovávají většinu 

styčné plochy mezi těmito dvěma kostmi, dále tlumení nárazů směřujících jednak 

z periferie a jednak z proximálních částí těla směrem distálním a v neposlední řadě 

umožnění komplikovanějších kloubních pohybů díky jejich pohyblivosti (Čihák, 2016; 

Dylevský, 2009). 
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MM – mediální meniskus, LM – laterální meniskus 

Obrázek č. 1: Schématické znázornění kolenních menisků (Kapandji, 1987) 

 

Kolenní vazivový aparát (Obr. 2) je dle Čiháka (2016) rozdělován na ligamenta 

kloubního pouzdra a na intraartikulární vazy. Vazy v kolenním kloubu zpevňují kloubní 

pouzdro, vymezují kloubní pohyblivost, brání nežádoucím pohybům a především 

zajišťují pasivní stabilitu kolenního kloubu. 

Do kloubního pouzdra jsou na přední straně zavzaty šlacha m. quadriceps 

femoris a pokračující lig. patellae a retinacula patellae, po stranách kolaterální vazy 

a na zadní straně lig. popliteum obliquum et arcuatum (Čihák, 2016). 

Šlacha m. quadriceps femoris se přes patelu jako pokračující lig. patellae upíná 

na tuberositas tibiae. V této šlaše je navíc zavzata největší sezamská kost v těle – čéška. 

Retinacula patellae jsou vazivové pruhy oddělující se od m. quadriceps femoris a jdoucí 

po obou stranách pately, které se upínají v proximální části anteriorní plochy tibie. 

Funkcí retinaculí je jednak zabránění laterální deviace pately a jednak fungují jako 

pomocná extenční složka kolenního kloubu. Ligamenta (ligg.) collateralia zajišťují 

stabilitu kolene při jeho extenzi. Lig. collaterale tibiale (vnitřní postranní vaz) začíná 

na mediálním kondylu femuru, odkud běží dolů a šikmo dopředu, a upíná se 

na mediální kondyl tibie. Prostřednictvím kloubního pouzdra je připojeno k mediálnímu 

menisku. Lig. collaterale fibulare (vnější postranní vaz) spojuje laterální kondyl femuru 

s hlavičkou fibuly a na rozdíl od mediálního kolaterálního vazu probíhá šikmo dolů 

dozadu. Od kloubního pouzdra mírně odstává, čímž vytváří prostor pro cévní zásobení 

kolene. V distální části je vaz kryt povrchověji uloženou šlachou m. biceps femoris. 

Lig. popliteum obliquum probíhá šikmo zdola z mediální části zadní strany kolenního 

kloubu, kde se odděluje od úponové šlachy m. semimembranosus. Tah tohoto svalu 

zpevňuje kloubní pouzdro a zároveň brání jeho uskřinutí. Lig. popliteum arcuatum 



9 

 

je vaz na zadní laterální části pouzdra kolenního kloubu ve tvaru písmene „Y“, 

který spojuje laterální kondyl femuru s hlavičkou fibuly (Čihák, 2016; Kapandji, 1987). 

Mezi nitrokloubní vazy se řadí zkřížené vazy kolenní – ligg. cruciata genus, 

lig. transversum genus a lig. meniscofemorale anterius et posterius (Čihák, 2016). 

Lig. cruciatum anterius je rozepjato mezi mediální plochou laterálního kondylu 

femuru a area intercondylaris anterior tibie. Lig. cruciatum posterius jde od zevní 

plochy vnitřního kondylu femuru šikmo dolů a dozadu a upíná se do zadní 

interkondylární oblasti na tibii. Při křížení obou skřížených vazů probíhá přední 

skřížený vaz před zadním. Zkřížené vazy zajišťují stabilitu kolene zejména ve flekčním 

postavení, kdy jsou napjaty. Zároveň omezují vnitřní rotaci bérce, jelikož se na sebe 

„navíjejí“. Lig. transversum genus je rozepjato v přední části kloubu mezi oběma 

menisky, které navzájem propojuje. Funkcí tohoto vazu je snižování zatížení při axiální 

kompresi kolenního kloubu, např. ve stojné fázi krokového cyklu (Guess, 2017; 

Ollivier, 2018; Poh, 2012). Zároveň se hojně diskutuje o proprioceptivní a nociceptivní 

funkci tohoto vazu, ačkoliv tyto funkce nebyly dosud plně prozkoumány (Franke, 2018; 

Guess, 2017). Ligg. meniscofemoralia (anterius et posterius) jsou vazy, které jsou 

rozepjaty mezi zadním cípem laterálního menisku a zevní plochou vnitřního kondylu 

femuru. Zároveň ve svém průběhu křižují lig. cruciatum posterius – přední 

meniskofemorální vaz předem a zadní meniskofemorální vaz zadem. Funkcí těchto vazů 

je fixace zadního cípu laterálního menisku (Čihák, 2016). 

 

1 – lig. cruciatum posterius, 2 – lig. cruciatum anterius, 3 – lig. collaterale tibiale, 4 – lig. transversum 

genus, 5 – lig. collaterale fibulare, 6 – lig. patellae 

Obrázek č. 2: Kolenní vazivový aparát (Čihák, 2016, upraveno) 
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Tíhové váčky, tzv. burzy, jsou duté útvary, vyplněné tekutinou podobnou 

kloubní synovii. V kloubu a jeho okolí se vyskytují zejména v místech zvýšeného tlaku 

a tření mezi svalovou šlachou či vazy a ostatními tkáněmi (Čihák, 2016). 

V okolí kolenního kloubu se vyskytuje velké množství burz, některé z nich jsou 

dokonce i nekonstantní, proto budou níže vyjmenovány pouze příklady burz. 

Pro kompletní seznam tíhových váčků odkazuji na učebnice anatomie. 

Bursa suprapatellaris je umístěna nad patelou (při anteroposteriorním (AP) 

pohledu) a zpravidla splývá s  recessus suprapatellaris, který se v tomto místě nachází. 

Bursa subcutanea prepatellaris a nekonstantní burzy subfascialis prepatellaris 

a subtendinea prepatellaris jsou váčky, které se vyskytují na přední straně kolenního 

kloubu mezi patelou a kůží, jak jejich jednotlivé názvy napovídají. Dalšími burzami 

na přední straně kloubu, tentokrát však pod úrovní pately (při AP pohledu), jsou bursa 

subcutanea infrapatellaris, bursa infrapatellaris profunda a bursa subcutanea tuberositas 

tibiae. Všechny burzy zmíněné v tomto odstavci mají společnou funkci – snižovat 

napětí a tření mezi jednotlivými vrstvami měkkých tkání v oblasti úponové šlachy 

m. quadriceps femoris a lig. patellae (Čihák, 2016). 

Dalším zvláštním zařízením kloubu je m. articularis genus, jenž se nachází 

pod m. quadriceps femoris, od kterého se odděluje, a jde od přední plochy femuru 

k recessus suprapatellaris, který při pohybech v kloubu napíná a brání tak jeho uskřinutí 

mezi kloubní plochy (Čihák, 2016). 

2.1.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

Véle (2006) dělí pohybový systém do 4 základních složek – podpůrná složka 

tvořená kostmi, klouby a vazy, silová složka tvořená svaly, řídicí složka obsahující 

nervový aparát a konečně logistická složka zajišťující metabolismus. Poslední 

dvě zmíněné části pohybového systému jsou nad rámec této práce, proto nejsou dále 

diskutovány. Popis podpůrné složky byl představen v předchozí kapitole, v kapitole 

následující jsou tedy uvedeny kineziologické a biomechanické vztahy tohoto aprátu. 

V první řadě je zde popsán systém silový, který stejně jako ostatní systémy hraje 

esenciální úlohu ve výsledném pohybovém projevu. 

2.1.2.1 Svalový aparát kolenního kloubu 

Kolenní kloub je obklopen dvěma hlavními svalovými skupinami, 

kterými jsou extenzory a flexory kolenního kloubu. 
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Extenzorový systém je tvořen svalem m. quadriceps femoris. Jedná se 

o mohutný sval na přední straně stehna. Je tvořen 4 hlavami, 3 z nich jsou 

jednokloubové (mm. vasti) a jedna hlava (m. rectus femoris) je dvoukloubová, 

které se spojují v jednu úponovou šlachu a přes patelu se upínají na tuberositas tibiae. 

Hlavní funkcí svalu je extenze kolenního kloubu, tudíž se uplatňuje v udržování 

vzpřímeného postavení. Proto je sval jako celek schopen vyvinout moment síly 

přes 40 kg, což je zhruba trojnásobek síly flexorů kolenního kloubu (Kapandji, 1987; 

Véle, 2006). Jeho účast na chůzi je rovněž důležitá. V iniciálním momentu švihové fáze 

se (m. rectus femoris) podílí na flexi v kyčelním kloubu, na kterou nasedá extenze 

v kloubu kolenním, která už je prováděna za výraznější aktivity všech čtyřech hlav. 

Jak už bylo zmíněno výše, do úponové šlachy svalu je zavzata čéška. Její funkcí 

je zvýšení biomechanické účinnosti svalu m. quadriceps femoris v kolenním kloubu 

během extenze (Kapandji, 1987; Véle, 2006). 

Flexorová svalová skupina se nachází na zadní straně stehna. Mezi hlavní svaly 

zapojující se při flexi patří m. semitendinosus, m. semimembranosus a m. biceps 

femoris. Rovněž se na flexi podílí také m. sartorius, m. gracilis, m. popliteus 

a minimálně pak také m. triceps surae (m. gastrocnemius). Většina svalů 

je dvoukloubových, pouze krátká hlava m. biceps femoris a m. popliteus jsou 

jednokloubové. Tato skutečnost má dopad na účinnost práce flexorů vzhledem 

k výchozí poloze v kyčelním kloubu. S rostoucí flexí v kyčelním kloubu dochází 

k protažení flexorů (zejména m. semitendinosus, m. semimembranosus a dlouhé hlavy 

m. biceps femoris), ve kterých jsou tímto stimulována svalová vřeténka, jež následně 

facilitují aktivitu flexorů (Véle, 2006). Zjednodušeně řečeno, poloha v kyčelním kloubu 

značně ovlivňuje účinnost flexorů kolene. Stejně jako extenzorová skupina, 

rovněž i flexory mohou udržovat vzpřímené postavení. Dosahují toho však zcela jiným 

mechanismem, než je tomu u flexorů. Při chůzi se flexory aktivují především ve švihové 

fázi cyklu, kdy pomáhají „přenášet“ DK směrem k dalšímu opěrnému bodu 

(Kapandji, 1987). 

Extenzorová a flexorová svalová skupina vždy nepracují pouze jako 

tzv. antagonisté. Pokud je zrání CNS fyziologické, dochází během ontogenetického 

vývoje k aktivaci programu, který zajišťuje svalovým skupinám s původně 

antogonistickým vztahem jejich vzájemnou spolupráci označovanou jako koaktivace. 

Tato koaktivace je následně během života využívána k dosažení středního, tzv. funkčně 
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centrovaného postavení v kloubech (Kolář, 2001). Během vstávání ze sedu či dřepu 

je pak využíváno této koaktivační souhry extenzorové a flexorové svalové skupiny, 

kdy se uplatňují obě svalové skupiny a je v tomto případě potlačena reciproční inhibice, 

která v jiných případech zajišťuje inhibici antagonistické svalové skupiny při aktivaci 

agonistů (Véle, 2006). 

Mimo hlavní svalové skupiny působí na kolenní kloub i skupina rotátorů. 

Ty se rozdělují na rotátory zevní (m. biceps femoris, m. tensor fasciae latae), 

které se upínají pod kolenní kloub na laterální straně, a rotátory vnitřní 

(m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. sartorius, m. gracilis a m. popliteus) 

upínající se mediálně od osy rotací v kolenním kloubu. Rotátory zevní působí zevní 

rotaci tibie oproti femuru, vnitřní rotátory této rotaci brání a zároveň provádějí rotaci 

vnitřní, kdy se tibie rotuje mediálně. Momenty sil obou svalových skupin jsou téměř 

vyrovnané, kdy mediální rotátory vykazují hodnoty vyšší pouze o 0,2 kg váhy oproti 

laterálním rotátorům (Kapandji, 1987). 

V kineziologii kolenního kloubu se vyskytuje i tzv. automatická rotace kolene, 

která není pod volní kontrolou a je přítomná během flexe a extenze v kolenním kloubu 

(Kapandji, 1987). 

2.1.2.2 Zajišťování stability kolenního kloubu 

Aby kolenní kloub mohl optimálně pracovat, je třeba, aby byl stabilní. 

Tato stabilita je zajišťována v kolenním kloubu ve 3 směrech – anteroposteriorním 

(AP), latero-laterálním a ve směrech rotačních. K tomuto zajištění přispívá v kolenním 

kloubu mnoho struktur, které se na dané aktivitě podílejí jednak aktivním, jednak 

pasivním způsobem (Kapandji, 1987). 

Zajištění AP stability závisí na poloze kolenního kloubu, tedy, zda-li je koleno 

odemčené, nebo uzamčené. V případě, že je koleno tzv. odemčené (mírná flexe), 

příp. více flektované, těžnice tíhy těla spadá za osu otáčení pro flexi a extenzi 

v kolenním kloubu, čehož mechanickým důsledkem je tendence k další flexi v kolenním 

kloubu. Aby tato situace nenastala, je zapotřebí kontrakce m. quadriceps femoris, 

jakožto kolenního extenzoru (Obr. 3a). Pokud nastane případ, že se koleno dostane 

do rekurvačního postavení (hyperextenze), ve kterém se uzamkne, tíha těla má tendenci 

toto postavení ještě akcentovat. Kontrakce flexorů kolenního kloubu 

(m  semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. gastrocnemius) 

a pasivní působení napětí kloubního pouzdra a ligamentózního aparátu kolenního 
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kloubu brání zvýšování rekurvace (Obr. 3b). Kapandji (1987) hovoří zejména 

o následujících ligamentech jako o pasivních stabilizátorech v posteriorním směru – 

lig. popliteum arcuatum et obliquum, lig. cruciatum posterius a ligg. collateralia. 

V momentě, kdy je koleno během stoje v hyperextenzi, není třeba aktivity čtyřhlavého 

stehenního svalu na udržování vzpřímeného postavení (Kapandji, 1987). 

 

Obrázek č. 3: Zajištění AP stability (Kapandji, 1987, upraveno) 

 

K zajištění AP stability významně příspívají také ligg. cruciata, 

kdy při anteriorním posunu tibie oproti femuru je napínáno lig. cruciatum anterius 

a při dorzálním posunu lig. cruciatum posterius (Kapandji, 1987). 

Jak už bylo zmíněno, fyziologické postavení kolenního kloubu ve stoji je v lehké 

valgozitě. Síly, které působí na kolenní kloub směrem z proximálních části těla se dají 

rozložit na vertikální a horizontální složku. Právě horizontální složka této síly 

má tendenci „tlačit“ kolenní kloub směrem do větší valgozity. Funkcí mediálního 

kolaterálního vazu je v tuto chvíli zamezovat této tendenci a udržovat kolenní kloub 

v daném postavení. Tato situace není přítomná pouze ve stoji, ale i při chůzi či běhu. 

Naopak, pokud je na kolenní kloub vyvíjena síla působící laterálním směrem, otvírá se 

spíše laterální štěrbina kolenního kloubu a v tahovém zatížení se v tomto případě 

nachází laterální kolaterální vaz (Kapandji, 1987). 
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Z výše zmíněného je patrné, že hlavní latero-laterální stabilizační funkci 

zajišťují postranní kolenní vazy. Navíc z laterální strany je aktivní stabilizační složkou 

tractus iliotibialis, z mediální strany pak svaly, které se pomocí pes anserinus upínají 

pod mediální kondyl tibie. Rovněž m. quadriceps femoris se zejména svými m. vastus 

medialis et lateralis podílí na latero-laterální stabilizační funkci (Kapandji, 1987). 

Stejně jako v obou předchozích případech zajišťování stability, i v případě 

rotační stability můžeme stabilizační systém rozdělit na aktivní a pasivní složku. 

Mezi aktivní stabilizátory řadíme rotátory kolenního kloubu, jak byly zmíněny výše. 

Jejich funkcí je omezovat pohyb v opačném směru, než jaký sami vykonávají, tj. vnitřní 

rotátory omezují zevní rotaci a naopak. Pasivní komponentu pak představují 

ligg. cruciata a ligg. collateralia. Při vnitřní rotaci kosti holenní se na sebe zkřížené vazy 

„namotávají“ a zvyšuje se jejich napětí, čehož mechanickým důsledkem je přiblížení 

artikulujících kloubních ploch směrem k sobě. Tímto způsobem zkřížené vazy omezují 

pohyblivost do vnitřní rotace. Co do funkce zajišťování rotační stability by se tedy 

daly považovat za synergisty zevních rotátorů kolenního kloubu. Při zevní rotaci tibie 

oproti femuru se oddalují úpony postranních vazů od jejich začátků, což má za důsledek 

obdobnou situaci jako v případě vnitřní rotace u vazů zkřížených – přiblížení 

artikulujících ploch směrem k sobě a omezení rotace. Postranní vazy během zajišťování 

rotační stability fungují v synergii s vnitřními rotátory kolenního kloubu 

(Kapandji, 1987). 

2.1.2.3 Pohyby v kolenním kloubu 

Výchozím postavením kolenního kloubu je plná extenze, tzv. uzamčené koleno. 

V této pozici jsou postranní kolenní vazy a všechny vazivové struktury na zadní straně 

kolenního kloubu napjaty. Z tohoto postavení následně vycházejí dva hlavní pohyby, 

které jsou kolenním kloubem vykonávány – flexe a extenze. Oba pohyby jsou 

prováděny okolo horizontální osy, z hlediska roviny, ve které jsou pohyby prováděny, 

však existují v literatuře rozdílné postoje. Janda et. Pavlů (1993) uvádějí zjednodušený 

model, kdy pohyby probíhají v sagitální rovině, s tím však nekoresponduje Kapandjiho 

model (1987), který udává, že při flexi se současně pohybuje bérec vůči stehnu 

mediálně a do vnitřní rotace. Co se týče rozsahu pohybu do flexe a extenze, jednotlivé 

hodnoty jsou u různých autorů mírně odlišné. Do flexe je udáván maximální rozsah 

pohybu v rozmezí 120-160°. Zároveň se autoři shodují, že rozsah aktivní flexe je 

cca. do 120-130°, přičemž je omezen funkčním stavem m. quadriceps femoris, 
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kontaktem lýtkového a stehenního svalstva a výchozí polohou kyčelního kloubu. 

Pasivně je pak možná flexe do výše zmíněných 160° (Véle (2006) udává max. 140°). 

Z výchozího postavení plné extenze je rovněž možno aktivně dosáhnout 

tzv. hyperextenze, kterou jednotliví autoři udávají v rozsahu 5-10°, výjimečně pak 

až do 15° (Čihák, 2016; Dylevský, 2009; Kapandji, 1987; Véle, 2006). 

Samotná flexe není čistým pohybem pouze do flexe, nýbrž jsou kvůli tvaru 

kloubních ploch, kloubním vazům a meniskům přidruženy i další souhyby 

(Čihák, 2016). 

Výchozím postavením pro flexi je uzamknutý kolenní kloub. Prvním pohybem, 

který se během flexe objevuje je počáteční vnitřní rotace tibie v rozsahu 5° 

(Čihák, 2016), která zajišťuje „odemčení“ kolene uvolněním lig. cruciatum anterius. 

Dále pokračuje flexe valivým pohybem kondylů stehenní kosti po tibiálním plató 

a obou meniskách. Kapandji (1987) uvádí, že současně s valivým pohybem dochází 

k „prokluzování“ kondylů femuru zajištěnému tahem lig. cruciatum anterius po tibii 

a meniskách. Toto „prokluzování“ dle Kapandjiho znatelně zvětšuje rozsah pohybu 

do flexe, který by jinak byl omezen vazivovým aparátem, příp. by mohlo dojít 

k dislokaci. Omezení pohybu by nastalo, neboť délka obvodu kondylů femuru 

je výrazně větší než délka kondylů tibie (Obr. 4). Kubeš (in Dungl, 2014) tento jev 

popisuje jako kinematický konflikt. Čihák (2016) toto „prokluzování“ spojené 

s valivým pohybem označuje jako posuvný pohyb. O tomto pohybu uvádí, 

že se vyskytuje ve finální fázi flexe. Během pohybu do flexe se kondyly femuru 

současně s příslušnými menisky postupně posunují nazad po kondylech tibie. Rozsah 

pohybu obou kondylů je však značně odlišný. Laterální kondyl se svým meniskem 

ve výsledku urazí zhruba dvojnásobnou vzdálenost (Kapandji, 1987) než kondyl 

a meniskus mediální. Je tomu tak díky rozdílnosti anatomických parametrů mezi 

mediálními a laterálními kondyly tibie i femuru, směru, jakým jsou rozepjata kolaterální 

ligamenta, a tím, že laterální meniskus není spojen s příslušným kolaterálním vazem, 

což mu umožňuje větší rozsah pohybu (Čihák,  2016; Kapandji, 1987). 
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Obrázek č. 4: Diskrepance délky kondylů femuru a tibie (Kapandji, 1987) 

 

Během probíhající flexe se mění poloha pately a to ve smyslu deprese a rotace 

o 90° okolo horizontální osy. (Kapandji, 1987) Výsledná poloha je tedy taková, 

že čéška je ve vodorovné pozici a svými fasetami hledí vertikálním směrem vzhůru. 

Pohyblivost pately při flexi a extenzi je důležitá pro optimální rozložení tahových 

a tlakových sil m. quadriceps femoris v průběhu pohybu. Pokud jsou však měkké tkáně 

v okolí kolenního kloubu ve zvýšeném napětí či jsou zkrácené, omezují tím pohyblivost 

pately, což může vyústit v tzv. kolenní ztuhlost (Kapandji, 1987). 

Extenze v kolenním kloubu probíhá zcela analogickým způsobem jako flexe, 

veškeré pohybové komponenty jsou však v opačném pořadí. To znamená, že pohyb 

je započat posuvným pohybem a ukončen zevní rotací tibie. Jediným rozdílem 

je zajištění „prokluzování“ kondylů femuru, které v tomto případě probíhá tahem 

lig. cruciatum posterius (Čihák, 2016; Kapandji, 1987). 

Rotace v kolenním kloubu probíhají v transverzální rovině podle vertikální osy 

(Janda et Pavlů, 1993). Možné jsou navíc v kolenním kloubu pouze za předpokladu, 

že je kolenní kloub flektován, v plné extenzi je nemožné provést extenzi bez vzniku 

patologických následků v kolenním kloubu. Tuto skutečnost zajišťuje zaklesnutí 

eminentia intercondylaris tibie v interkondylárním zářezu femuru s napětím 

kolaterálních a zkřížených kolenních vazů (Kapandji, 1987). Literatura uvádí, že rozsah 

pohybu do rotace je závislý na stupni ohnutí kolene a největší exkurze dosahují rotace 
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při současné flexi v kolenním kloubu v rozsahu 45-90° (Dylevský, 2009). Z tohoto 

důvodu se rozsah pohybu v kolenním kloubu do rotace udávaný u jednotlivých autorů 

liší. Véle (2006) udává zevní rotaci v rozmezí 15-30° a vnitřní rotaci až 40°, 

Čihák (2016) zevní rotaci v rozsahu 30-50° a vnitřní rotaci 5-10°. Dylevský (2009) 

uvádí konkrétnější hodnoty, a to 21° pro zevní rotaci a 17° pro vnitřní rotaci. 

Dle Ficka (1911 in Kapandji, 1987) je rozsah do zevní rotace 40° a do vnitřní 

rotace 30°. 

Během rotací v kolenním kloubu dochází buď k rotačním pohybům kondylů 

femuru následovaným pohyby menisků vůči kondylům tibie při uzavřeném 

kinematickém řetězci, nebo pohybům kondylů tibie oproti femuru v případě otevřeného 

kinematického řetězce. V případě této kapitoly budeme uvažovat uzavřený kinematický 

řetězec, tedy moment, kdy je DK v plném zatížení a v kontaktu s podložkou, 

tj. např. ve stoji. 

Při zevní rotaci femuru na tibii se pohybuje mediální kondyl femuru anteriorně 

a laterální posteriorně. Při vnitřní rotaci femuru nastává opačná situace – mediální 

kondyl se pohybuje posteriorně, zatímco laterální kondyl rotuje anteriorním směrem. 

Rozsah pohybu obou kondylů není při rotacích shodný. Anatomická rozdílnost tvaru 

tuberculum intercondylare mediale et laterale tibiae spolu s rozdílným tvarem kloubních 

ploch tibie a napětím ligamentózního aparátu určuje významně větší pohyblivost 

laterálního kondylu femuru. Z tohoto důvodu není osa otáčení při rotacích přímo 

uprostřed kolenního kloubu, nýbrž se posouvá do oblasti mediálního interkondylárního 

hrbolku. Posuny kondylů femuru jsou stejně jako v případě flexe a extenze následovány 

příslušnými menisky. Vztah mezi rotacemi a ligamentózním aparátem kolenního kloubu 

byl již zmíněn (Kapandji, 1987). 
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2.2 Gonartróza 

Osteoartróza (OA) je nejčastější artropatií celkově a zároveň nejčastějším 

onemocněním postihujícím kolenní kloub. Jedná se o nezánětlivé degenerativní kloubní 

onemocnění, které postihuje všechny části kolenního kloubu. Mezi zasaženými 

strukturami jsou primárně kloubní chrupavky, poté se onemocnění rozšiřuje i na ostatní 

kloubní struktury. V případě, že se OA týká kolenního kloubu, jedná se o gonartrózu 

(GA). Bedson et al. (2004) ve své studii udávají přibližnou prevalenci GA v populaci 

nad 45 let 12,5 %. Kolář (2009) píše, že procentuální počet lidí ve věku nad 80 let 

s diagnózou GA je >80 % (Dungl, 2014; Kolář 2009). 

Z hlediska lokalizace je GA rozdělována podle výskytu degenerativních změn. 

Může se jednat o GA unikompartmentální při zasažení pouze jedné části kloubu 

(mediální tibiofemorální OA, laterální tibiofemorální OA, patelofemorální OA), či GA 

celkovou, postihující celý kolenní kloub. Nejčastěji postiženou oblastí kolene 

bývá mediální tibiofibulární kompartment související s varózním postavením kolenního 

kloubu (Dungl, 2014). 

V anglické literatuře je OA označována jako osteoartritida označující současně 

probíhající zánětlivou reakci v místě poškození, což je v rozporu s českým názvoslovím, 

které zánět bere pouze jako komplikaci onemocnění, ne však jako jeho soušást 

(Kolář, 2009). 

2.2.1 Rizikové faktory 

Rizikovým faktorům zvyšujícím riziko výskytu onemocnění dominuje věk 

nad 50 let. Zhang et al. (2010a) zmiňují, že výskyt u lidí mladších 40 let 

je nepravděpodobný a s přibývajícím věkem se pravděpodobnost výskytu onemocnění 

zvyšuje. Významnými rizikovými faktory jsou rovněž ženské pohlaví, jehož incidence 

i prevalence, jak prokázali Srikanth et al., (2006), je ve společnosti vyšší než u můžů, 

a vysoká hodnota BMI přispívající k většímu zatížení kolenního kloubu zejména 

při současné osové deformitě, jak prokázali Sharma et al. (2000, in Zhang et al., 2010a). 

Dalšími rizikovými faktory pak jsou osová deformita kolenního kloubu, trauma 

v anamnéze, kloubní laxicita, chronické pracovní či sportovní přetěžování či dědičná 

zátěž (Zhang et al., 2010a). 
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2.2.2 Etiopatogeneze 

Z etiologického hlediska je OA rozlišována na primární (idiopatickou) OA 

a sekundární OA. (Dungl, 2014; Kolář, 2009) 

Primární OA je charakterizována dysregulací metabolismu kloubní chrupavky 

a jejím předčasným opotřebením. Příčina je zřejmě multifaktoriální a není doposud 

zcela objasněna. Předpokládá se genetický vliv a nadměrné přetěžování kloubu 

(Dungl, 2014; Kolář, 2009). 

Sekundární OA je naproti tomu chrakterizována znalostí příčiny vzniku 

degenerace, která nasedá na postižení kloubu patologickým procesem z minulosti. 

Kolář (2009) rozděluje tyto příčiny do 4 následujících skupin. Mezi anatomické příčiny 

jsou řazeny vrozené vývojové vady kloubu, nestejná délka končetin, osové deformity, 

kloubní nestabilita či laxicita. Traumatické příčiny zahrnují kloubní traumata různé 

etiologie (luxace, poranění menisků, subluxace, intraartikulární zlomeniny) a také 

chronickou mikrotraumatizaci v důsledku neadekvátní fyzické zátěže. Metabolickými 

příčinami způsobujícími OA jsou nejrůznější metabolická onemocnění v čele 

s diabetem mellitem nebo dnou. Do poslední skupiny zánětlivých příčin spadá 

revmatoidní artritida či septická artritida (Dungl, 2014; Kolář, 2009). 

Z patogenetického hlediska začíná proces deformace kloubu v kloubní 

chrupavce. Ta je na podkladě etiologických příčin postižena katabolickými procesy, 

které postupně vedou ke změně struktury chrupavky. Kloubní chrupavka ztrácí bílou 

barvu, měkne a objevují se trhliny, síla chrupavky se zmenšuje. V těsném 

morfologickém i funkčním spojení s chrupavkou je subchondrální kost, jejíž změny 

jdou ruku v ruce se změnami chrupavky. Kost pod chrupavkou je sklerotická a zároveň 

dochází k její remodelaci, tvoří se osteofyty a subchondrální kloubní cysty. 

OA zasahuje i synoviální membránu, kde probíhá zánětlivá reakce, synovialitida, 

způsobená reakcí membrány na volná tělesa vyskytující se v synovii. Na základě zánětu 

jsou uvolňovány faktory, které mohou podporovat degeneraci chrupavky, čímž se 

uzavírá bludný kruh. Rovněž měkké tkáně kolenního kloubu jsou ovlivněny OA. 

Při progresi onemocnění postupně dochází ke zbytnění kloubního pouzdra, 

které v důsledku této změny omezuje rozsah pohybu a způsobuje chronickou bolest. 

Podobné změny jako v kloubním pouzdře byly popsány i ve vazivovém aparátu. 

Co se týče svalového aparátu DK, v důsledku OA dochází k dysbalanci 

mezi hyperaktivními ischiokrurálními svaly a oslabeným m. quadriceps femoris, 
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zejména jeho části m. vastus medialis (Liikavainio et al., 2008; Hortobágyi et al., 2005). 

Následkem hyperaktivity pak v ischiokrurálnách svalech vznikají  reflexní změny, 

např. triggerpointy (TrPs.) (Dungl, 2014). 

2.2.3 Klinický obraz 

Dominantním prvkem klinického obrazu u pacientů s GA je bolest lokalizovaná 

do oblasti postiženého kloubu. Charakter bolesti je označován jako tupý, intenzita 

bolesti stoupá s rostoucí zátěží, a naopak, v klidu ustupuje. V pozdějších fázích 

onemocnění se objevuje i bolest klidová. Dalším charakteristickým rysem je ranní 

(startovací) ztuhlost, která netrvá déle než 30 minut. Tato ztuhlost obvykle nastupuje 

po delším období klidu. Pacienti dále pozorují poruchy funkce kloubu, zejména co 

se týče rozsahu pohybu v kloubu či stability, s čímž souvisí giving way fenomén1. 

Rovněž je častý výskyt osových deformit jak ve frontální (častější varózní postavení), 

tak i v sagitální rovině (flekční kontraktura) (Dungl, 2014; Kolář, 2009; Zhang et al., 

2010a). 

Při klinickém vyšetření bývá nalézána palpační bolestivost, omezený aktivní 

i pasivní rozsah pohybu ve smyslu pouzdrového vzorce, reflexní změny v okolních 

měkkých tkáních, atrofie svalová v typické lokalizaci (m. vastus medialis), kloubní 

drásoty, častá bolest při stlačení pately a v dekompenzovaném stádiu onemocnění i otok 

s menším množstvím výpotku (Dungl, 2014; Lewit, 2003). 

Při podezření na GA je indikováno nativní rentgenové (RTG) vyšetření. 

Snímkování se provádí v AP projekci se semiflektovaným kolenním kloubem a ideálně 

v zátěži, dále boční snímek a tzv. skylineview, což je snímkování zaměřené na zobrazení 

pately v axiální projekci. Při výskytu GA jsou na snímcích patrné typické změny, 

kterými jsou zhrubění a inkongruence kloubních ploch, zúžení až vymizení kloubní 

štěrbiny, sklerotizace subchondrální kosti, osteofyty a pseudocysty. (Dungl, 2014; 

Zhang et al., 2010a) 

2.2.4 RTG klasifikace 

RTG klasifikace gonartrózy se v literatuře nejčastěji vyskytuje jako dělení 

dle Kellgrena et Lawrenceho (1957): 

I. stupeň: normální kloubní štěrbina, subchondrální skleróza, přihrocení 

interkondylické prominence, drobné okrajové osteofyty 

                                                 
1 Giving way fenomén = náhlé, nekontrolovatelné podklesnutí v kolenním kloubu (Kolář, 2009) 
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II. stupeň: možné malé zúžení kloubní štěrbiny, okrajové osteofyty 

III. stupeň: jasné zúžení kloubní štěrbiny, výrazné ostefyty, tvorba pseudocyst, 

možné deformity 

IV. stupeň: výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, hrubé osteofyty, kostní 

nekróza, deformity 

2.2.5 Diagnóza 

Diagnóza je u pacientů stanovena na základě anamnestických dat, klinického 

a RTG vyšetření. Navzdory tomu, že dle Zhanga et al. (2010a) je možné stanovit 

diagnózu GA na základě přítomnosti bolesti kolenního kloubu vázané na pohyb, krátce 

trvající ranní ztuhlosti, funkčního omezení a nejméně jednoho z dalších typických 

symptomů GA (krepitus, omezení pohybu, přítomnost osteofytů), je stále zlatým 

standardem v diagnostice GA nativní RTG snímek, ačkoliv bylo prokázáno 

(Finan et al., 2013), že mezi objektivním radiologickým nálezem a subjektivním 

pocitem bolesti a funkčního omezení existují rozdíly (Zhang et al., 2010a). 

Při diagnostice GA je rovněž vhodné doplnit laboratorní vyšetření, zejména pak 

vyšetření krve a kolenního punktátu, pro vyloučení případného jiného, současně 

probíhajícícho onemocnění. V případě kompenzované GA je krevní nález normální, 

synoviální tekutina by měla být čirá, jantarově žlutá s počtem buněk <2000/mm3 

(Dungl, 2014; Zhang et al., 2010a). 

2.2.6 Léčba 

Základem léčby GA jsou režimová opatření navržená odborným zdravotnickým 

personálem společně s podáváním léků, zejména analgetik. Pokud tento způsob léčby 

nevykazuje dostatečnou účinnost, následuje většinou terapie chirurgická, kdy nejnižším 

stupněm je débridemant kolenního kloubu a konečným zákrokem při selhání všech 

předchozích způsobů je artrodéza kolenního kloubu (Dungl, 2014). 

2.2.6.1 Konzervativní léčba 

V případě časné GA se přistupuje nejprve ke konzervativní léčbě. Její podstatou 

je vysvětlení principu onemocnění a jeho léčby pacientovi, zavedení režimových 

opatření, fyzioterapeutická intervence, tlumení bolesti a případné zmírnění probíhající 

zánětlivé reakce synoviální membrány. Co se režimových opatření týká, u obézních 

pacientů je doporučená redukce váhy. Rovněž je vhodné se vyhnout nadměrné zátěži 

postiženého kloubu, zejména nevhodné jsou pak aktivity produkující nárazy. 
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Z fyzioterapeutického hlediska je snahou udržení, resp. zlepšení rozsahu pohybu 

a zvýšení svalové síly. Obzvláště vhodná jsou cvičení v odlehčení, např. v závěsu 

či ve vodě. Dále jsou prospěšné mobilizace měkkých tkání (zejména fascií) v okolí 

kolenního kloubu a také mobilizace pately a hlavičky fibuly, které bývají při GA často 

zablokovány, a jejichž volná kloubní vůle a pohyblivost je stěžejní pro pohyblivost 

kolenního kloubu. Navíc, dle Lewita (2003) přinášejí trakce kloubu postiženého OA 

značnou úlevu u pacientů s touto diagnózou. Při výskytu mediální tibiofemorální 

gonartrózy, která je nejčastější lokalizací GA, doporučují Vařeka et Vařeková (2013) 

pronační klínky pod patou, které mění osové postavení DK a tím odlehčují 

přetěžovanému mediálnímu kolennímu kompartmentu. Fyzikální terapie aplikovaná 

při GA má především analgetické a antiedematózní účinky. Využívána je zejména 

magnetoterapie, z elektroléčby pak diadynamické proudy aplikované transregionálně 

na postižený kloub (Dungl, 2014; Poděbradský et Vařeka, 1998; Zhang et al., 2010b). 

2.2.6.2 Farmakoterapie 

Základem farmakoterapie při léčbě GA je podávání nesteroidních antirevmatik. 

Tato léčiva však mohou mít časté vedlejší účinky zasahující především trávicí systém. 

Proto je léčba u pacientů s problémy gastrointestinálního traktu či pacientů, u kterých se 

již některé nežádoucí účinky projevily, doplněna o gastroprotektivní látky, příp. jsou 

tyto pacienti konvertováni na léčbu paracetamolem, ačkoliv Zhang et al. (2010b) 

nezjistili významnější účinky této látky na úlevu od bolesti při GA. Další skupinou léků 

jsou tzv. chondroprotektiva cílící na zachování kloubní chrupavky. Řadí se sem 

např. glukosamin nebo chondroitin sulfát. Efekt těchto léků je však prozatím sporný. 

Při probíhající zánětlivé reakci v kloubu mohou být podávány intraartikulárně 

kortikoidy či lék diacerein. Využití kyseliny hyaluronové je efektivní především 

při časné GA. Jejími účinky jsou ovlivnění chrupavčité matrix, stimulace anabolických 

dějů v chrupavce a zlepšení funkčnosti a zvýšení produkce synoviální tekutiny. Nadějí 

v léčbě OA by do budoucna mohlo být využití kmenových buněk. V mnoha oblastech 

medicíny byl již prokázán jejich regenerační efekt a rovněž i v oblasti terapie GA 

kmenovými buňkami bylo provedeno několik studií, jejichž výsledky prokazatelně 

potvrzují pozitivní efekt léčby na úlevu od bolesti a zlepšení funkce kolenního kloubu 

(Davatchi et al., 2011; Orozco et al., 2013; Lu et al., 2019) (Dungl, 2014; Zhang et al., 

2010b). 
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2.2.6.3 Chirurgická léčba 

Operační, neboli chirurgická intervence přichází na řadu v algoritmu léčby GA 

ve chvíli, kdy předchozí způsoby terapie již nejsou dostatečně efektivní. U mladších 

pacientů v časném stádiu GA je v poslední době tendence cílit chirurgickou léčbu 

na ovlivnění vlastní chrupavčité tkáně, zatímco u starších pacientů je často metodou 

volby totální endoprotéza (TEP, aloplastika). Volba léčby však není určena pouze 

věkem, ale i rozsahem, lokalizací a stupněm postižením. Léčba je pak u různých 

klinických obrazů odlišná (Dungl, 2014). 

Nejjednodušší chirurgickou intervenční technikou prováděnou v oblasti 

kolenního kloubu je laváž a débridement. Jedná se o výkony, při kterých jsou 

z kolenního kloubu artroskopickou cestu odstraňovány volná tělíska, části chrupavky 

či menisků, případně i zánětem změněná synoviální membrána. Léčba pomocí 

mikrofraktur je indikována u pacientů s lokálním, hlubokým a ohraničeným 

chrupavčitým defektem malé až střední velikosti (<2-4 cm2). Principem této 

artroskopické metody je vytvoření sraženiny krve a kapek tuku v místě defektu, 

která vytváří optimální prostředí pro tvorbu reparační tkáně. Jako nadějné metody 

se jeví implantace autologních osteochondrálních štěpů a autologních chondrocytů. 

V případě osteochondrálních štěpů se jedná o přenos méně zatěžované, zdravé, 

degenerativními procesy nepoškozené kostní a chrupavčité tkáně do místa defektu, 

kde se štěp následně upevní. U implantace chondrocytů nejprve dochází k jejich 

namnožení ve tkáňové laboratoři a až posléze jsou na speciálním nosiči aplikovány 

do místa defektu. Efekt obou implantačních metod je obdobný, účinnost je určována 

především velikostí a stupněm poškození chrupavky. Obecně je udáváno zlepšení 

funkce i zmírnění symptomů u časné GA. Obě tyto metody pracují s vlastními tkáněmi 

pacienta, na rozdíl od metod implantace osteochondrálních či chondrálních aloštěpů, 

jež jsou většinou získávány z tkáňové banky. Tyto metody jsou praktikovány zejména 

v USA (Dungl, 2014). 

Výše zmíněné operační metody byly cíleny na ovlivnění vlastní chrupavky, 

jakožto tkáň, která zpravidla bývá jako první zasažena degenerativními 

osteoartrotickými procesy. Dalšími technikami prováděnými na měkkých strukturách 

kolenního kloubu jsou náhrady menisků umělým implantátem, či aloštěpem. 

Pro upevnění implantátu je nezbytné zachování alespoň části menisku. Implantát 

zde poté působí jako šablona pro diferenciaci reparační tkáně. Při transplantaci menisku 
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aloštěpem dochází k upevnění dárcovského menisku na místo původního poškozeného 

menisku. U obou metod dochází ke značnému funkčnímu zlepšení klinického stavu 

pacientů, technika transplantace štěpu dokonce prokazuje zastavení degenerativních 

změn v chrupavce (Dungl, 2014). 

Technikami zaměřenými na ovlivnění kostní tkáně jsou osteotomie. Jedná se 

o postupy, při nichž během operace dochází k vytětí či rozevření části kosti a tím pádem 

ke srovnání osy DK. Osteotomie jsou tedy indikovány především u pacientů s osovými 

deformitami DKK při unikompartmentálním postižení. Valgizační osteotomie jsou 

prováděny u pacientů s genua vara (vybočená kolena), varizační pak v případech genua 

valga (vbočená kolena). Kontraindikací k provedení osteotomie je celkové postižení 

kloubu artrotickým procesem. Efekt léčby závisí na pooperačním srovnání osy DK, 

kdy z hlediska prognózy mají nejlepší dlouhodbé výsledky pacienti s překorigováním 

mechanické osy DK2 na 3-6° valgózního postavení (Dungl, 2014). 

Náhrada kolenního kloubu může být buď částečná, tzv. unikompartmentální 

endoprotéza, nebo totální, TEP. Indikací k částečnému nahrazení kolenního kloubu 

je degenerativní proces zasahující pouze jeden kolenní kompartment (většinou mediální 

tibiofemurální kompartment). Několikerými studiemi (Campi et al., 2018; Carlos 

Rodríguez-Merchán et Gómez-Cardero, 2018; Vasso et al., 2018) bylo prokázáno, 

že správně indikovaná a optimálně provedená částečná endoprotéza má v porovnání 

s TEP lepší funkční výstupy léčby společně se sníženým výskytem postoperačních 

komorbidit a kratší dobou rekonvalescence. TEP kolenního kloubu bude samostatně 

popsána v následující kapitole (Vasso et al., 2018). 

Finální řešení GA představuje déza, neboli ztužení kolenního kloubu. Tato 

metoda je indikována ve velmi těžkých případech GA, při špatném celkovém stavu 

pacienta nebo v momentě, kdy jsou kontraindikovány veškeré ostatní postupy. Během 

operace dochází ke srovnání osové deformity DK. Artrodźa zajišťuje stabilitu a nosnost 

kloubu a ulevuje od bolesti, ovšem za cenu výrazného funkčního narušení nejen 

postižené DK (Dungl, 2014). 

  

                                                 
2 Mechanická osa DK je výsledkem spojení mechanické osy femuru a mechanické osy tibie. 

Mechanická osa femuru spojuje střed hlavice femuru a střed distálního femuru a mechanická osa tibie 

spojuje střed proximální tibie se středem hlezenního kloubu. (Dungl, 2014) 



25 

 

2.3 Totální endoprotéza (TEP) kolenního kloubu 

Totální endoprotézou kolenního kloubu se rozumí úplná náhrada artikulujících 

konců femuru a tibie. V případě, že je degenerativními změnami výrazně postiženo 

i skloubení femoropatelární, uvažuje se rovněž o náhradě pately. Ve většině případů 

je ovšem doporučováno zachování pately kvůli jejím biomechanickým funkcím 

v kolenním kloubu. Konce kostí setkávajících se v kloubu jsou během operace 

resekovány a nahrazeny umělými materiály, většinou kovovými, polyetylenovými 

či keramickými. Nejčastější indikací pro tuto chirurgickou techniku je gonartróza, 

a jelikož incidence gonartrózy ve společnosti neustále narůstá, u počtu prvoedených 

implantací TEP je též zaznamenávána rostoucí tendence (Dungl, 2014; Kubeš in Dungl, 

2014). 

2.3.1 Typy endoprotéz 

Kritérií pro rozdělení typů endoprotéz je značné množství, tato práce však 

následuje dělení dle Kubeše (in Dungl, 2014). 

Základním typem dělení je rozdělení podle stupně vnitřní stability, resp. podle 

kongruence artificiálních kloubních ploch. Typy implantátů s nízkou vnitřní stabilitou, 

tzv. low constrain, umožňují co nejvíce napodobit fyziologickou biomechaniku 

kolenního kloubu. Indikovány jsou však výhradně v případech, kdy je vazivový 

stabilizační aparát kolene v dobrém funkčním stavu s bezpodmínečným zachováním 

zadního zkříženého vazu. Prostředním stupněm jsou semi-constrain implantáty. Jejich 

kloubní plochy vykazují již vyšší stupeň kongruence a tím i zajištění lepší stability. 

Typickým představitelem semi-constrain implantátů jsou dorzálně stabilizované 

implantáty, u nichž již není podmínkou zachování zadního zkříženého vazu. Jeho 

funkce je nahrazena specifickou „zarážkou“, díky které nedochází ke kinematickému 

konfliktu při flexi kolenního kloubu. Nejvyšší stupeň vnitřní stability, tzv. full-

constrain, je představován kloubními plochami s ještě vyšší kongruencí, kdy dochází 

k hlubšímu zaklesnutí implantátů do sebe. Tento systém zabraňuje latero-laterální 

nestabilitě, zároveň je však díky přidání druhé osy pohybu umožněn pohyb nejen 

v sagitální, ale i v transverzální rovině, což respektuje přirozenou biomechaniku. 

Indikací full-constrain implantátu je zejména latero-laterální instabilita při výrazné 

insuficienci postranních vazů (Kubeš in Dungl, 2014). 

Z hlediska rozsahu může být aloplastika částečná (unikompartmentální), 

nebo úplná (totální, TEP). Unikompartmentální náhrady jsou indikovány při izolovaném 
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postižení jedné části kolene, nejčastěji při mediální tibiofemorální GA, jak bylo již 

uvedeno. Totální endoprotézy bývají implantovány při poškození zasahujícím více částí 

kolenního kloubu (Kubeš in Dungl, 2014). 

Dělení podle pohyblivosti tibiálního plata vyčleňuje následující varianty: 

nepohyblivé tibiální plato, rotačně pohyblivé tibiální plato, a tzv. plovoucí plato. Pořadí 

jednotlivých variant respektuje přirozený vývoj kolenních implantátů. Nejprve 

existovaly náhrady s nepohyblivou tibiální komponentou, později byly vyvinuty rotační 

komponenty, jejichž výhodou bylo větší respektování biomechaniky kolenního kloubu 

a zároveň na sobě nezávislé umístění tibiální a femorální komponenty, neboť tibiální 

plato bylo rotačním čepem zasazeno do otvoru v tibiální části implantátu. Tento 

mechanismus umožňoval tibiálnímu platu rotační pohyb. Nevýhodou byla možnost 

mechanického selhání tohoto rotačního mechanismu. V současnosti je nejvíce 

využíváno plovoucí plato, kdy je svým poměrně velkým otvorem nasazeno na čepu 

tibiální komponenty. Větší otvor plata umožňuje během pohybu v kolenním kloubu 

nejen rotační složku, ale i laterální a dorzoventrální posuny (Kubeš in Dungl, 2014). 

Z hlediska ukotvení kloubní náhrady v kosti jsou možné dvě varianty. 

Cementované kloubní náhrady, které se v případě kyčelního kloubu využívají spíše 

u starších pacientů, jsou u kolenního kloubu indikovány ve většině případů. Jejich 

ukotvení v kosti je zajišťováno pomocí kostního cementu. Využití necementovaných 

implantátů, využívajících při ukotvení biologického potenciálu kostní tkáně, 

která vrůstá do pórezního materiálu implantátu, není v případě kolenního kloubu tolik 

rozšířené, ačkoliv některé srovnávací studie (Miller et al., 2018; Nam et al., 2019; 

Pap et al., 2018) ukazují minimálně srovnatelné klinické výsledky v krátkodobém 

i střednědobém časovém horizontu (Kubeš in Dungl, 2014). 

2.3.2 Indikace 

Indikace k implantaci TEP je utvořena na základě anamnestických údajů 

pacienta, subjektivních obtíží, objektivního klinického i radiologického vyšetření 

a postoji pacienta k danému onemocnění, příp. i k samotné operaci. Indikačním 

kritériím dominuje GA, zejména pak její konečná stádia. Etiopatogeneze GA byla 

podrobněji popsána v kapitole 2.2.2, proto zde není nutný rozsáhlejší popis tohoto 

onemocnění. Další častou indikací je vyčerpání předchozích možností léčby kolenního 

kloubu. Rovněž při selhání unikompartmentální kolenní náhrady je jedním z možných 

řešení konverze na náhradu totální (TEP). Na první pohled viditelnou indikací k TEP 
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jsou osové dekonfigurace kolenních kloubů zejména ve frontální rovině (varozita, 

valgozita). I v případě, že pacientem není změněné osové postavení vnímáno jako 

obtěžující či omezující, včasnou intervencí se předchází zhoršování klinického stavu. 

Tyto osové odchylky mohou vznikat i v důsledku vrozených vývojových vad kolenního 

kloubu, které samy o sobě jsou další indikací k totální náhradě kolene (Kubeš in Dungl, 

2014). 

2.3.3 Kontraindikace 

Mezi absolutní kontraindikace implantace TEP kolenního kloubu se řadí aktivní 

infekce v oblasti kolenního kloubu, dekompenzovaná ischemická choroba dolních 

končetin, celkový těžký stav v důsledku závažných onemocnění 

(např. kardiorespiračních) nebo onemocnění CNS znemožňující aktivní spolupráci 

pacienta po operaci (Kubeš in Dungl, 2014). 

Relativními kontraindikacemi pak jsou velmi mladý, nebo naopak velmi vysoký 

věk pacienta, přítomnost infekčního onemocnění či recidivujících mykotických 

onemocnění kdekoliv v organismu, onemocnění CNS znesnadňující spolupráci pacienta 

po operaci a obezita. Poslední zmíněná kontraindikace je v souvislosti se stále 

se zvyšujícím počtem obézních lidí v populaci hojně diskutována v dostupné literatuře, 

ovšem výsledky jednotlivých předkládaných studií se často neshodují. Někteří autoři 

(Agarwala et al., 2020) prezentují, že obezita nemá významný vliv na výsledky léčby, 

jiní (Springer et al., 2013) zase udávají, že nízký stupeň obezity s sebou nese určitá 

rizika pravděpodobnějšího vzniku pooperačních komplikací, ovšem výraznější 

ovlivnění výsledků léčby je patrné až u pacientů morbidně obézních (Kubeš in Dungl, 

2014). 

2.3.4 Průběh chirurgického zákroku 

Operační postupy se u jednotlivých pacientů mohou značně lišit v závislosti 

na diagnóze, stupni postižení, morfologii kolenního kloubu ale i případných 

předchozích operacích či žádaném účinku. Zahájení operace však vždy předchází 

důkladné klinické, laboratorní a radiologické vyšetření. V případě implantace TEP se 

na RTG vyšetření navíc pořizuje dlouhý AP snímek celé DK ve stoji, kde je 

rozpoznatelná případná osová deformita. (Kubeš in Dungl, 2014) 

Prvním krokem samotného chirurgického výkonu je protětí měkkých tkání 

na přední části kolenního kloubu. Řez musí být dostatečně dlouhý, aby vznikl dostatek 

prostoru pro operační pole. Výkon pokračuje odklopením pately laterálním směrem 
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a flektováním kolenního kloubu. Everze (odklopení) pately je hůře proveditelná 

u pacientů s větším množstvím podkožního tuku, což může rezultovat v ischémii 

měkkých tkání, příp. až nekrózu s rizikem rozvoje zhoršeného pooperačního hojení 

operační rány či infektu. Od této chvíle pokračuje operace na flektovaném kolenním 

kloubu. Dalším krokem je anteriorní luxace tibie, čímž vzniká prostor pro působení 

přímo uvnitř kloubu. Následuje odstranění osteofytů, menisků, předního zkříženého 

vazu, v případě implantátu se zadní stabilizací i zadního zkříženého vazu 

a débridementu či laváži kolene. Jako další se provádí resekce kloubních povrchů 

artikulujících kostí za účelem srovnání případné deformity, ale hlavně jako příprava 

pro implantaci artificiálních komponent. V případě postižení femoropatelárního 

skloubení je součástí tohoto kroku rovněž resurfacing pately. V takto připraveném 

operačním poli následuje samotná implantace jednotlivých komponent a jejich upevnění 

do artikulujících kostí. Posledním krokem je balancování ligamentózního aparátu 

kolenního kloubu. V případě původní varózní deviace se uvolňují struktury mediálního 

kolenního kompartmentu, v případě valgozní (na tak časté) deviace se naopak uvolňují 

struktury laterální části kolene, jejichž chirurgické ošetření je složitější. Při významnější 

flexní kontraktuře předcházející operačnímu výkonu je protínáno kloubní pouzdro 

v popliteální oblasti, příp. i úpony m. gastrocnemius na kondylech femuru. Zároveň 

může být prováděna elongace lig. cruciatum posterius (Kubeš in Dungl, 2014). 

Operace končí přiklopením pately zpět na přední část kolene, zavedením drénu 

do operační rány a opětovným sešitím měkkých tkání na přední části kloubu. 

2.3.5 Perioperační a postoperační komplikace 

Perioperační komplikace vznikají již v průběhu operace. Řadí se sem zejména 

neurovaskulární poranění a poranění vznikající na extenzorovém aparátu kolene. 

Poranění cév mohou vznikat přímo, v důsledku manipulace či dislokace 

nebo při cementování náhrady, kdy je potřeba tepelného efektu. Konkrétně se nejčastěji 

jedná o vaskulární lacerace a vznik pseudoaneurysmat. Incidence těchto poranění 

je však minimální (0,03-0,2 %) (Abularrage et al., 2008). Nervová poranění jsou 

při implantaci TEP rovněž vzácná. Poranění n. peroneus communis je díky svým 

anatomickým vazbám v koleni nejčastějším z nervových poranění s incidencí 0,3-4 % 

(Park et al., 2013). Častějšími komplikacemi jsou pak poranění extenzorového aparátu 

s incidencí 1-12 % (Vaishya et al., 2016), která zahrnují rupturu šlachy m. quadriceps 

femoris nebo lig. patellae a frakturu pately (Salih Ayas et al., 2019). 
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Ranými pooperačními komplikacemi jsou krvácení, pomalé hojení, v důsledku 

kterého se zvyšuje riziko vzniku infekčních komplikací, a hluboká žilní trombóza 

s hrozící embolizací, souhrně označovaná jako tromboembolická nemoc (TEN). Výskyt 

velkých krevních ztrát z operační rány po operaci není při použití současných postupů 

nikterak významný. Rizikovými faktory pro zhoršené pooperační hojení jsou obezita, 

hypertenze, kouření, diabetes mellitus a dlouhodobé užívání nesteroidních antirevmatik 

či kortikoidů. U pacientů s výše zmíněnými rizikovými faktory je doporučeno během 

operace nepoužívat turnikety, příp. používat nízkého tlaku v turniketech 

(Simons et al., 2017). TEN je značnou komplikací, která zvyšuje postimplantační 

morbiditu i mortalitu. Navzdory farmakologické intervenci i režimovým opatřením 

je výskyt symptomatické TEN dle Dorra et al. (2007) 0,65 %, podle Cortady et al. 

(2015) 1,6 % a dle Fuji et al. (2017) 1,5 % (Kubeš in Dungl, 2014; Salih Ayas et al., 

2019). 

Mezi pozdní pooperační komplikace jsou řazeny infekce, aseptické uvolnění 

protézy, instabilita, pooperační ztuhlost a komplikace vycházející z extenzorového 

aparátu kolene (Kubeš in Dungl, 2014; Salih Ayas et al., 2019). 

Lu et al. (2017) udávají, že výskyt infekce navzdory ATB profylaxi je u pacientů 

po implantaci TEP 3 %. Významnou rizikovou skupinou jsou pacienti s revmatoidní 

artritidou zejména kvůli jejich farmakoterapii cytostatiky a kortikoidy. Na vzniku 

zánětlivého ložiska se může rovněž podílet zánět kdekoliv jinde v těle, jenž je 

hematogenní cestou rozséván. Ostatní rizikové faktory byly zmíněny u zhoršeného 

hojení, které velice často predikuje budoucí infekci (Kubeš in Dungl, 2014; 

Salih Ayas et al., 2019). 

Aseptickým uvolněním je označován stav, při kterém dochází k uvolnění 

implantátu z kosti bez současně probíhajícího zánětu. Příčinou nejčastěji bývá nevhodné 

uspořádání implantátu, periprotetická osteolýza či mikropohyby vznikající při nevhodné 

fixaci endoprotézy. Studiemi je prokázáno, že náchylnější k uvolnění je tibiální 

komponenta, zejména pak při chybném varózním uspořádání implantátů 

(Kutzner et al, 2017; Lee et al, 2018; Salih Ayas et al., 2019). 

Společně s předchozími dvěma komplikacemi patři instabilita k nejčastějším 

příčinám revizí TEP kolenního kloubu (Dalury et al., 2013). Nestabilita může být 

přítomna ve směru latero-laterálním, či ve směru posteriorním. Rizikovými faktory 

pro vznik instability jsou neadekvátně resekované kloubní plochy a nevybalancovaná 
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ligamenta, svalová slabost, nervosvalová onemocnění a pokročilá deformita 

v předoperačním období (Salih Ayas et al., 2019). 

Pooperační ztuhlost je definována nemožností dosáhnout 90° FLX v kolenním 

kloubu během 6 týdnů po operaci (Salih Ayas et al., 2019). Nejvýraznější limitaci 

přináší pacientům ztuhlost při chůzi po schodech a při vstávání ze sedu. Příčinou této 

komplikace může být infekce, mechanické problémy implantátů či nevhodné vyvážení 

kolenních vazů (Kubeš in Dungl, 2014). 

Problémy extenzorového aparátu a s ním souvisejícího femoropatelárního 

kloubu nejsou po implantaci TEP kolene nikterak vzácné. Komplikace většinou vznikají 

na podkladě malpozice komponent během operace, ruptury kloubního pouzdra 

v důsledku náplně kloubu či intenzivní rehabilitace nebo zlomenin pately při jejich 

přílišné resekci (Kubeš in Dungl, 2014; Salih Ayas et al., 2019). 

2.3.6 Rehabilitační intervence 

Podle Koláře (2009) i podle Kubeše (in Dungl, 2014) je rehabilitační péče 

rozdělována na preoperativní, kdy je pacient po fyzické i psychické stránce připravován 

na operaci, a na postoperační období, během kterého je u pacienta snahou co nejvíce 

zlepšit jeho klinický stav, ideálně, aby bylo dosaženo funkčního zlepšení 

postoperačního stavu pacienta oproti preoperačnímu. 

2.3.6.1 Preoperační rehabilitace 

Cílem preoperativní péče (prehabilitace) je, aby pacient podstupoval operaci 

v co nejlepším možném klinickém stavu. Obsahem fyzioterapeutické intervence jsou 

cvičení a edukace pacienta zaměřená na usnadnění pacientovi rehabilitace 

v pooperačním období. Mezi konkrétní techniky a přístupy, jakými lze docílit zlepšení 

pacientova stavu, se řadí zvýšení celkové kondice, úprava svalových dysbalancí v okolí 

kolenního kloubu, posílení dynamických stabilizátorů kolene, zvýšení rozsahu pohybu, 

dechová fyzioterapie, nácvik chůze s berlemi a nácvik běžných denních činností, 

edukace pacienta o průběhu operace a navazující rehabilitační léčbě. Z hlediska efektu 

preoperační rehabilitace na funkční výsledky pacientů po implantaci TEP bylo 

provedeno několik studií, jejichž výsledky jsou interpretovány ve dvou metaanalýzách 

z roku 2012 (Hoogeboom et al.) a 2018 (Ma et al., 2018). Autoři obou těchto studií 

se shodují, že prehabilitace u pacientů podstupujících implantaci TEP nemá žádný 

signifikantní vliv na funkční stav pacientů po operaci ve srovnání s kontrolní skupinou 
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bez aplikované preoperační rehabilitace (Kubeš in Dungl, 2014; Khalfaoui et Abbassi, 

2019; Kolář, 2009). 

2.3.6.2 Pooperační rehabilitace 

Postoperační rehabilitace začíná u pacientů ihned po operaci polohováním 

operované DK střídavě do semiflexe a extenze v kolenním kloubu a z hlediska fyzikální 

terapie je stále využíváno analgetického a antiedematózního efektu lokální kryoterapie, 

ačkoliv bylo prokázáno (Adie et al., 2010; Thacoor et Sandiford, 2019), že benefity 

kryoterapie jsou minimální oproti případům, kdy není kryoterapie využíváno. Od 2. dne 

jsou zařazována dechová cvičení s cílením na dynamickou dechovou fyzioterapii, 

kdy jsou s různými fázemi nádechu a výdechu prováděna aktivní cvičení 

neoperovaných končetin. Dále je prováděna prevence TEN aktivními pohyby obou 

DKK od aker směrem proximálním. Z hlediska posilování svalů jsou praktikovány 

izometrické kontrakce oslabených svalových skupin (zejména m. quadriceps femoris, 

u kterého je udáváno snížení svalové síly až o 2/3 oproti preoperačnímu stavu) 

(Judd et al, 2012; Mizner et al., 2005). Rovnež většinou 2. pooperační den (v závislosti 

na pracovišti) je pacient vertikalizován do stoje s francouzskými či podpažními berlemi, 

kde probíhá nácvik stability ve stoji, příp. i chůze s odlehčením operované DK 

dle doporučení operatéra. Zvětšení rozsahu pohybu a prevence pooperační ztuhlosti 

v kolenním kloubu je v prvních dnech po operaci dosahováno zejména pomocí 

pasivního cvičení na motodlaze, kdy Kubeš (in Dungl, 2014) v prvních dvou dnech 

nedoporučuje přesahovat flexi 40° kvůli možnému krvácení z operační rány. Výhody 

kontinuálního pasivního pohybu oproti konvenčnímu cvičení však nejsou dle Dávilla 

Castrodada et al. (2019) statisticky nikterak významné (Kubeš in Dungl, 2014; 

Khalfaoui et Abbassi, 2019; Kolář, 2009). 

V subakutní fázi je fyzioterapeutická péče zaměřena na odstranění případných 

funkčních změn v měkkých tkáních, obnovení kloubní vůle/pohyblivosti 

u zablokovaných kloubů, péči o jizvu, odstranění svalových dysbalancí, zvýšení rozsahu 

pohybu, nácvik chůze s kompenzačními pomůckami a redukci otoku. 

K odstranění funkčních změn v měkkých tkáních může být použita technika 

relaxace v předpětí dle Lewita (2003), příp. i technika míčkování dle Jebavé (1994). 

Stejný přístup může být zvolen i při terapii jizvy, kdy je však vhodné se do doby 

vyndání stehů/svorek vyvarovat přímému kontaktu s jizvou a pečovat spíše o okolí 

jizvy. Po extrakci stehů/svorek a po vypadání krust z jizvy se může začít pracovat 
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s jizvou. Monstrey et al. (2014) doporučují jako evidence-based3 přístup tlakovou 

terapii (masáž) jizvy. Dalšími neinvazivními technikami jsou protahování jizvy 

ve všech směrech, protahování řasy (tzv. C-čka a S-íčka), promazávání jizvy krémem 

a již zmiňované míčkování. Z hlediska fyzikální terapie je možno využít laser či pulzní 

ultrazvuk (Poděbradský et Vařeka, 1998). Zmírnění otoku je dosahováno manuální 

lymfodrenáží, míčkováním, aplikací lymfatického kinesiotapu či vakuum-kompresivní 

terapií (Jebavá, 1994; Kobrová et Válka, 2012; Poděbradský et Vařeka, 1998; 

Wittlinger, 2013). K obnovení kloubní vůle/pohyblivosti u zablokovaných kloubů, 

kterými jsou nejčastěji v pooperačním období patelofemorální kloub a proximální 

tibiofibulární kloub, slouží mobilizační techniky dle Lewita (2003). V případě pately 

je obnovována kloubní pohyblivost ve všech směrech, u hlavičky fibuly vůči tibii 

se jedná o anteroposteriorní směr. Obnovením kloubní vůle/pohyblivosti může zároveň 

dojít k odstranění hypertonu v m. quadriceps femoris (v případě pately) a v m. biceps 

femoris (v případě hlavičky fibuly). Jinými typickými hypertonickými svalovými 

skupinami jsou adduktory kyčelního kloubu a flexory kolenního kloubu 

(Kubeš in Dungl, 2014). Optimalizace svalového tonu je obvykle dosahováno pomocí 

metody postizometrické relaxace (PIR), někdy je využíváno antigravitační relaxace 

dle Zbojana či agisticko-excentrických kontrakcí antagonistického svalu (Lewit, 2003). 

K protažení zkrácených svalů je využíváno statického pasivního nebo aktivního 

strečinku, někdy je rovněž využíváno postfacilitační svalové inhibice 

(Kabelíková et Vávrová, 1997). Posílení oslabených svalů může být dosaženo jednak 

analytickými posilovacími metodami, jakými jsou například posilování dle svalového 

testu nebo agisticko-excentrické kontrakce (Janda et al., 2004; Lewit et al., 2003), 

a jednak metodami na neurofyziologickém podkladě, které využívají stimulace 

proprioceptivního aparátu k facilitaci svalové kontrakce (Véle, 2006). Takovýmto 

postupem je mj. metoda PNF (Holubářová et Pavlů, 2017). Zvýšení rozsahu pohybu 

je dosahováno kontinuálními pasivními pohyby na motodlaze s pozitivním stepem, 

aktivními a pasivními pohyby do fyziologické bariéry a polohováním operované DK. 

Při pasivních pohybech je rovněž možno využít bariérového přístupu (Lewit, 2003). 

V pozdější fázi rehabilitačního procesu je ke zvyšování rozsahu pohybu v koleni 

využíváno rotopedu, příp. kola. 

                                                 
3 Evidence-based – založený na důkazech 
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Chůze s berlemi je nejprve čtyřdobá, později třídobá. Pokud to klinický stav 

a spolupráce pacienta umožňují, mění se stereotyp chůze na dvoudobou. Zatížení 

operavané DK během chůze je indikováno operatérem. Zároveň bývá s pacienty 

nacvičována chůze po schodech, zejména v případech, kdy pacienti udávají v okolí 

bydliště nutnost schody překonávat (Haladová et Nechvátalová, 2010). 

Mezi režimová opatření po TEP kolenního kloubu patří hluboké dřepy 

a podřepy, skoky a doskoky a kleky (Kolář, 2009). 

Délka hospitalizace se v případě jenotlivých pracovišť liší. Rovněž je určována 

klinickým stavem pacientů, v zásadě se však pohybuje v rozmezí 1-2 týdnů, 

ve výjimečných případech i déle. Na rehabilitační péči probíhající během hospitalizace 

může navazovat komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, kterou v případě TEP 

hradí zdravotní pojišťovny (Zákon č. 1/2015 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí 

pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče). 
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3 Část speciální 

Stěžejní obsah speciální části tvoří vypracovaná kazuistika vybraného pacienta 

s implantací TEP kolenního kloubu. V úvodu je představen metodický přístup 

zpracování kazuistiky, následuje vlastní kazuistika včetně odebrané anamnézy, 

vstupního a výstupního vyšetření a denního záznamu průběhu terapie. Speciální část 

je uzavřena zhodnocením efektu prováděné terapie. 

3.1 Metodika práce 

Cílem této práce bylo zlepšení klinického stavu pacienta po implantaci 

TEP kolenního kloubu pro gonartrózu. Kazuistika fyzioterapeutické péče 

byla vypracována v období 16. 1. – 31. 1. 2020 během souvislé odborné praxe 

na rehabilitačním oddělení CLPA v pražských Vysočanech. Terapeutické jednotky 

probíhaly denně od 1. pooperačního dne pacienta až do ukončení jeho hospitalizace 

31. 1. 2020. Celkem se jednalo o 12 terapeutických jednotek v časové dotaci 

± 30 minut, ovšem na první tři a poslední terapeutickou jednotku bylo vyhrazeno více 

času, neboť součástí těchto jednotek bylo i odebrání anamnestických údajů 

a kineziologické vyšetření. Mimo výše zmiňovanou terapii prováděnou pod dohledem 

supervizorky Mgr. Jany Sohrové pacient denně podstupoval skupinovou LTV a pasivní 

pohyby na motodlaze, obojí rovněž v časové dotaci 30 minut. Během individuálních 

terapií byly využívány neinvazivní fyzioterapeutické metody a koncepty v rozsahu 

znalostí bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS. Projekt této práce byl schválen 

Etickou komisí UK FTVS dne 24. 1. 2020 pod jednacím číslem 029/2020 (Příloha č. 1). 

Zároveň byl pacient předem poučen o svých právech a seznámen s průběhem vyšetření 

a terapie formou informovaného souhlasu, který mu byl k podpisu předložen 

před započetím terapeutické intervence (Příloha č. 2). 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: pan Jiří D.  Ročník narození: 1948 

Diagnóza: Z96.6 Implantace TEP kolenního kloubu pro gonartrózu 

Status presens: 

subjektivně: pacient se cítí dobře, udává bolest levého kolenního kloubu 

na stupni (4-5/10) 

objektivně: pacient při příchodu ležící na lůžku, orientovaný časem, prostorem 

i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, v infuzi kape kombinace ATB + 
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analgetika + fyziologický roztok, z operační rány na levém koleni vyveden drén, 

zaveden dočasný močový katétr, výška: 178 cm, váha: 88 kg, BMI: 27,8 

RA: matka i její otec trpěli DM 2. typu, otec zemřel na zápal plic v pokročilém věku, 

sestra bez dědičné zátěže 

OA: v dětství běžné dětské nemoci (příušnice, plané neštovice), v dětství spála, v mládí 

(cca 1970) suspektní výhřez disku v oblasti bederní páteře (nebylo diagnostikováno 

ani léčeno), operace pro nefrolithiázu (1979), hepatitida B (1980), malárie (1996), 

parazitární onemocnění GITu (tasemnice), 2x ušknutí zmijí (1x podáno antidotum), 

suspektní fraktura zánártních kostí a článků prstů na levé noze (nebylo diagnostikováno 

ani léčeno), různá a opakující se poranění od zvířat (např. zánět v oblasti levé Achilovy 

šlachy po pokousání), blíže neurčená operace levé paty v lokální anestezii po poranění 

od ježatky (2005), artroskopie pravého kolenního kloubu (2013), st. p. operaci katarakty 

(2014), st. p. implantaci TEP pravého kolenního kloubu v CLPA (6/2019), 

nyní suspektní hypertenze 

NO: st. p. implantaci TEP levého kolenního kloubu pro gonartrózu (1. den po operaci) 

FA: dlouhodobě léky neužívá, dříve nesteroidní antiflogistika (na bolest), nyní ATB + 

analgetika v infuzi (na prevenci pooperačních komplikací a na bolest) 

AA: živočišné bílkoviny, hmyzí bodnutí 

Abusus: nekouří, alkohol výjimečně, 1x denně pije kávu a zelený čaj 

PA: pacient nyní ve starobním důchodu, dříve učitel, hotelový údržbář (3 roky), drážní 

technik (brigáda) 

SA: pacient žije s manželkou v RD na Hondurasu (cca 10 schodů), od 5/2019 dočasně 

pobývají v Praze v bytě v 5. patře s výtahem; pacient má 2 děti z předchozího 

manželství; hlavní záliby: cestování, turistika, potápění, starání se o zvířata a práce 

na zahradě 

SpA: v mládí šerm a judo 

Pomůcky: 2 FB, nitrooční multifokální čočka v obou očích 

Poznámky: pacient nedoslýchavý 

Předchozí RHB: 2001 – UZ, elektroterapie a termoterapie na oblast šíje (příčinu obtíží 

si nevybavuje); 2006 – laser na oblast pravé Achilovy šlachy (údajně mikrotraumatizace 
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měkkých tkání), 2019 – 1 týden v CLPA, 1,5 týdne v Rehabilitační klinice Malvazinky 

(TEP pravého kolenního kloubu) 

Nyní je pacient hospitalizován na lůžkovém oddělení v CLPA. 

Indikace k RHB: st. p. TEP levého kolenního kloubu pro gonartrózu 

Diferenciální rozvaha: U pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu lze očekávat 

oslabení svalové síly zejména LDK (m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus, 

abduktory kyčelního kloubu), zkrácení svalů LDK (m. quadriceps femoris, 

ischiokrurální svaly, adduktory kyčelního kloubu, flexory kyčelního kloubu, 

m. gastrocnemius), funkční změny měkkých tkání LDK v oblasti kolenního kloubu, 

ale i v dalších oblastech těla, omezení kloubní pohyblivosti a kloubní vůle kloubů LDK 

(patela, hlavička fibuly, talokrurální skloubení, Chopartovo a Lisfrankovo skloubení), 

změnu antropometrických parametrů (např. pro otok) a pohybových stereotypů 

a v neposlední řadě možnost neurologické symptomatologie. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření aspekcí 

Vyšetření vleže na lůžku a vyšetření jizvy provedeno 16. 1. 2020 

(1. den po operaci). 

Vyšetření stoje provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Vyšetření stoje prováděno v odlehčení LDK s flektovaným levým kolenním 

kloubem. 

Vleže na lůžku: pacient ležící vleže na zádech s hlavou podloženou polštářem 

(tudíž v předsunu), rovněž je viditelné protrakční držení kloubů ramenních, oblast 

hrudníku bez viditelné patologie, břišní stěna laterálně vyklenutá více vlevo, vlevo 

laterálně nad lopatou kosti pánevní horizontálně vedená jizva cca 10 cm dlouhá, kyčelní 

klouby v semiflekčním a zevněrotačním postavením, kolenní klouby v semiflekčním 

postavení, jizva na pravém kolenním kloubu klidná, bez viditelné patologie, hlezenní 

klouby v plantární flexi a mírné inverzi 

Jizva: operační rána klidná, okolí mírně prosáklé, bez sekrece, operační rána 

kryta průhlednou náplastí, jizva se svorkami, dlouhá cca 17 cm 
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Vyšetření stoje: 

̶ zezadu: osové postavení hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu PDK, 

pánev sešikmena k pravé straně, křivka páteře bez viditelného náznaku 

skoliotického držení, vyklenutá laterální část břišní stěny v oblasti jizvy 

vlevo, odstávající mediální okraje lopatek, zvýrazněné kontury v oblasti 

horní části m. trapezius bilaterálně, krční páteř a hlava ve středním 

postavení 

̶ zepředu: osové postavení hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu 

PDK, pánev sešikmena k pravé straně, inflare vpravo, břišní stěna 

vyklenutá vlevo v oblasti jizvy, levá prsní bradavka umístěna výše 

než pravá, levý ramenní  kloub umístěn výše než pravý, zvýrazněné 

kontury horní části m. trapezius 

̶ zboku: pravý hlezenní kloub ve středním postavení, levý hlezenní kloub 

v mírné plantární flexi, kolenní i kyčelní klouby v semiflekčním držení, 

pánev v anteverzním postavení, oploštěná křivka páteře v celém rozsahu, 

ramenní klouby v protrakčním držení, hlava držena v mírném předsunu  

 

Vyšetření palpací dle Lewita (2003) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Vyšetření kůže a podkoží: zhoršená posunlivost a protažitelnost v oblasti distální 

poloviny levého stehna a proximální poloviny levého bérce, zhoršená posunlivost 

v horní části jizvy na pravém kolenním kloubu 

Vyšetření fascií: zhoršená posunlivost a protažitelnost v oblasti distální poloviny 

levého stehna a proximální poloviny levého bérce 

Vyšetření svalového tonu: hypertonické mm. quadrati lumborum oboustranně 

s trigger pointem vpravo, hypertonický m. iliopsoas vpravo, hypertonické adduktorové 

skupiny kyčelních kloubů oboustranně (vpravo navíc bolestivý laterální okraj symfýzy), 

hypertonické semisvaly oboustranně, hypertonické mm. recti femoris a mm. tensores 

fasciae latae oboustranně, hypotonické mm. vasti mediales et laterales oboustranně 

a m. biceps femoris vlevo 

Vyšetření periostu: vpravo bolestivý laterální okraj symfýzy 
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Vyšetření chůze 

̶ chůze s podporou 2 FB (třídobá chůze) 

̶ 10% zatížení operované (levé) DK 

̶ operovaná (levá) DK držena během chůze v ZROT a FLX v kyčelním 

kloubu a semiflexi v kolenním kloubu 

̶ zraková kontrola krokového cyklu s anteflexí hlavy a flexí hrudní páteře 

̶ krokový cyklus operované (levé) DK nefyziologický – cyklus bez náznaku 

úderu paty a odvíjení chodidla 

̶ krokový cyklus neoperované (pravé) DK fyziologický 

 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy (Haladová et Nechvátalová, 2010) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

̶ PDK: stereotyp prováděn nefyziologickým způsobem, kdy se jedná 

o tzv. tenzorový mechanismus (společně s ABD je prováděna FLX 

a ZROT v kyčelním kloubu) 

̶ LDK: stereotyp prováděn nefyziologickým způsobem, kdy společně 

s tenzorovým mechanismem (viz. výše) se uplatňuje i kvadrátový 

mechanismus (při ABD v kyčelním kloubu dochází zároveň k elevaci 

pánve na homolaterální straně) 

Extenze v kyčelním kloubu: 

̶ PDK: během provádění pohybu viditelná zvýšená aktivita bederního 

vzpřimovače vpravo, aktivita m. gluteu maximu oslabená, zapojení 

ischiokrurálních svalů fyziologické 

̶ LDK: aktivita m. gluteus maximus vcelku dobrá (lepší v porovnání 

s pravou stranou), zapojení ischiokrurálních svalů fyziologické, aktivita 

bederního vzpřimovače nejprve na kontralaterální straně, později 

až na homolaterální (správné zapojení) 

Flexe trupu: 

̶ flexe provedena obloukovitým způsobem po „odlepení“ dolních úhlů 

lopatek 
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̶ během provádění stereotypu dobrá aktivita celé břišní stěny včetně 

mm. obliqui abdominis, avšak s naznačením diastázy v horní části 

m. rectus abdominis 

 

Antropometrické vyšetření DK (Haladová et. Nechvátalová, 2010) 

Vyšetření bylo provedeno 17. 1. 2020 (2. den po operaci). 

Délkové i obvodové rozměry jsou uvedeny v cm. 

Měření probíhalo přes krycí obvaz, který byl umístěn přes jizvu. (ovlivnění 

obvodových rozměrů stehna, kolene a tuberositas tibiae ve smyslu zvýšení obvodového 

rozměru o cca 1 cm) 

Měření probíhalo po sundání kompresní punčochy v případě PDK 

a kompresního obvazu v případě LDK. (možné ovlivnění obvodových rozměrů obou 

DKK ve smyslu snížení obvodových rozměrů) 

Délkové a obvodové míry PDK LDK 

Anatomická délka 83 cm 83 cm 

Funkční délka 88 cm 88 cm 

Umbilikální délka 96 cm 96 cm 

Délka stehna 42 cm 41 cm 

Délka bérce 41 cm 42 cm 

Délka nohy 28 cm 27,5 cm 

Obvod stehna (15 cm nad patelou) 50 cm 53 cm 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 45 cm 52 cm 

Obvod kolena 43 cm 47 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 40 cm 42 cm 

Obvod lýtka 37 cm 40,5 cm 

Obvod přes kotníky 27,5 cm 29 cm 

Obvod přes nárt a patu 35,5 cm 35 cm 
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Obvod přes hlavičky metatarzů 27,5 cm 28 cm 

Obvod 1. prstce 10,5 cm 10 cm 

Obvod 2. prstce 5,5 cm 6 cm 

Obvod 3. prstce 6 cm 6 cm 

Obvod 4. prstce 5,5 cm 7,5 cm 

Obvod 5. prstce 5 cm 7 cm 

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření (n=19), [cm] 

 

Orientační vyšetření svalové síly 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Hodnocení svalové síly bylo prováděno ve stupních 0-5 podle Jandy. 

(Janda et al., 2004) 

Pohybové komponenty PDK LDK 

EXT kyčelního kloubu 4- 4+ 

FLX kyčelního kloubu 5 5 

ABD kyčelního kloubu 5 4 

ADD kyčelního kloubu 5 4+ 

ZROT kyčelního kloubu 5 4+ 

VROT kyčelního kloubu 5 4 

EXT kolenního kloubu 5 4- 

FLX kolenního kloubu 5 4 

PFLX hlezenního kloubu 5 5- 

PFLX s pronací 5 5 

PFLX se supinací 5 5 

DFLX se supinací 5 5 

Tabulka č. 2: Vstupní vyšetření svalové síly (n=12) 
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Goniometrické vyšetření (Janda et. Pavlů, 1993) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

*Limitující pro aktivní i pasivní rozsah pohybu do FLX v levém kyčelním 

kloubu je nemožnost provést větší FLX v kloubu kolenním. 

**Limitující pro aktivní i pasivní rozsah pohybu levého kolenního kloubu 

je u pacienta zvýšená bolestivost v oblasti zejména vnitřní plochy kolenního kloubu 

a pocit pnutí v operační ráně. 

 

Vyšetření zkrácených svalů (Janda et al., 2004) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

 PDK LDK 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 0-5-120 0-5-125 0-5-110* 0-5-115* 

F 20-0-15 20-0-15 25-0-20 25-0-20 

R 30-0-20 30-0-20 25-0-20 30-0-20 

Kolenní kloub** 

S 10-15-115 10-15-115 5-15-65 5-15-65 

Hlezenní kloub 

S 10-0-50 10-0-50 5-0-45 10-0-45 

R 40-0-20 40-0-20 40-0-25 40-0-25 

Tabulka č. 3: Vstupní goniometrické vyšetření (n=6) 

Svaly/svalové skupiny PDK LDK 

m. triceps surae 

m. soleus 

0 

0 

1 

0 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

1 

1 

1 

2 
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Vyšetření HSSP dle Koláře (Kolář et al., 2009) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Vyšetření břišního lisu: 

̶ pacient udrží DKK elevované a troflektované 

̶ aktivita břišního lisu je vcelku komplexní s dobrým zapojením i šikmých 

břišních svalů a m. transversus abdominis 

̶ v horní části m. rectus abdominis naznačena diastáza 

̶ hrudník zůstává v kaudálním (výdechovém postavení) 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

SI skloubení: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

patela: vpravo omezena pohyblivost a pružení mediálně a kaudálně, vlevo 

omezení ve všech směrech 

hlavička fibuly: vpravo bez omezení kloubní vůle, vlevo omezeno posteriorní 

pružení 

talokrurální skloubení: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

Chopartovo kloub: vpravo bez omezení kloubní vůle, vlevo omezena zejména 

pohyblivost calcaneu oproti talu a kostem tarzu 

Lisfrankův kloub: vpravo bez omezení kloubní vůle, vlevo omezena pohyblivost 

a pružení zejména v oblasti 1. a 2. tarzometatarzálního skloubení 

 

m. tensor fasciae latae 1 1 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 2 1 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 2 1 

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření zkrácených svalů (n=9) 
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Neurologické vyšetření 

Vyšetření bylo provedeno 20. 1. 2020 (5. den po operaci). 

Nebylo provedeno komplexní neurologické vyšetření, neboť se nejednalo 

o neurologickou diagnózu, ani nebylo přítomno podezření na jakoukoliv neurologickou 

poruchu. 

Vyšetření probíhalo vleže na zádech se zaměřením na DKK. 

Vyšetření taxe: bpn 

Vyšetření čití: 

̶ povrchové: 

̶ taktilní: hypestezie na anterolaterální ploše stehna nad patelou, 

oblast cca 7x3 cm 

̶ termické: nevyšetřeno 

̶ algické: bpn 

̶ hluboké: 

̶ polohocit: bpn 

̶ pohybocit: bpn 

̶ vibrační: nevyšetřeno 

Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

U pacienta byly šlachokosticové reflexy na DKK špatně výbavné, proto byla 

orientačně vyšetřena výbavnost i na HKK. Zde však byly reflexy rovněž špatně 

výbavné, proto byly ve výsledku hodnoceny relativním stupněm 3. 

̶ patelární r.: vpravo st. 3, vlevo nevyšetřeno (kontraindikace) 

̶ r. Achilovy šlachy: oboustranně st. 3 

̶ medioplantární r.: oboustranně st. 3 

Vyšetření napínacích manévrů: 

̶ Lasegue: negativní oboustranně 

Vyšetření zánikových pyramidových jevů: 

̶ Mingazzini: negativní 
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Vyšetření iritačních pyramidových jevů: 

̶ Babinski: negativní 

̶ Oppenheim: negativní 

̶ Chaddock: negativní 

̶ Vítek: negativní 

̶ Rossolimo: negativní 

 

Závěr vyšetření 

̶ během stoje i chůze trvalé odlehčení LDK na cca 10 % (dle doporučení 

lékaře) 

̶ zhoršená protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží a fascií v oblasti levého 

stehna a bérce 

̶ hypertonické svaly/svalové skupiny: mm. quadrati lumborum, mm. 

adductores, mm. recti femoris, mm. semitendinoses a semimembranoses, 

mm. tensores fasciae latae, m. iliopsoas vpravo 

̶ hypotonické svaly/svalové skupiny: mm. vasti oboustranně, m. biceps 

femoris vlevo 

̶ nefyziologický stereotyp chůze se zrakovou kontrolou krokového cyklu 

a atypickým kladením a odvíjením levé nohy 

̶ nefyziologicky prováděné pohybové stereotypy v obou kyčelních kloubech 

̶ otok LDK s maximem v oblasti distální části stehna, kolenního kloubu 

a proximální části bérce (rozdíl oproti PDK: + 3 cm (15 cm nad patelou), 

+ 7 cm (10 cm nad patelou), + 4 cm (přes koleno), + 2 cm (přes tuberositas 

tibiae), + 3,5 cm (přes lýtko), + 1,5 cm (přes kotníky)) 

̶ oslabené svaly/svalové skupiny: extenzory kyčelního kloubu oboustranně, 

abduktory a rotátory levého kyčelního kloubu, flexory a extenzory levého 

kolenního kloubu (všechny svaly byly oslabeny na st. ±4) 

̶ kloubní rozsah omezen zejména do EXT (5° FLX) v případě pravého 

kolenního kloubu a do FLX (65°) a EXT (10° FLX) v případě levého 

kolenního kloubu, ostatní kloubní rozsahy přiměřeně věku 

̶ zkrácené svaly/svalové skupiny: flexory kyčelního kloubu oboustranně 

na st. ±1, flexory kolenního kloubu oboustranně na st. 2, adduktory 
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kyčelního kloubu na st. 2 vpravo a na st. 1 vlevo, mm. piriformes na st. 1, 

m. qadratus lumborum vpravo na st. 2 a vlevo na st. 1 

̶ omezení kloubní vůle/pohyblivosti: patela oboustranně, hlavička fibuly 

vlevo posteriorním směrem, calcaneus vlevo, Lisfrankův kloub vlevo 

(zejména v mediální části) 

̶ porucha taktilního čití na zevní straně distální části stehna (oblast 

cca 7x3 cm) 

̶ špatně vybavytelné šlachokosticové reflexy na celém těle pacienta 

Nejvýznamnější pacientovou obtíží je dle mého nátoru omezený rozsah pohybu 

v levém kolenním kloubu s příslušnými reflexními změnami měkkotkáňových struktur, 

kloubními blokádami a změnou základních pohybových stereotypů a běžných denních 

činností. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

̶ protažení kůže, podkoží a fascií v oblasti levého stehna a bérce 

̶ zmírnění/odstranění otoku 

̶ obnovení kloubní vůle u zablokovaných kloubů 

̶ relaxace hypertonických svalů 

̶ aktivace hypotonických svalů 

̶ protažení zkrácených svalů 

̶ zvýšení svalové síly oslabených svalů 

̶ zvětšení rozsahu pohybu zejména v levém kolenním kloubu do EXT 

i FLX a v pravém kolenním kloubu do EXT 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

̶ protažení zkrácených svalů 

̶ zvětšení rozsahu pohybu zejména v levém kolenním kloubu do EXT 

i FLX a v pravém kolenním kloubu do EXT 

̶ úprava stereotypu chůze s FB 

̶ úprava pohybových stereotypů v obou kyčelních kloubech 

̶ terapie jizvy v oblasti levého kolenního kloubu 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie 

1. terapeutická jednotka: 16. 1. 2020 (10:30) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, udává bolest levého kolenního kloubu na stupni 5/10 

Obj.: pacient při příchodu ležící na lůžku, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, v infuzi kape kombinace ATB 

+ analgetika + fyziologický roztok, z operační rány na levém koleni vyveden drén, 

zaveden dočasný močový katétr 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: odebrání anamnézy, kineziologické vyšetření, 

vydýchání narkózy, prevence TEN 

Návrh terapie: odebrání anamnézy, kineziologické vyšetření, dechová fyzioterapie, 

aktivní pohyby/aktivní pohyby s dopomocí od distálních částí DKK, vertikalizace 

pacienta 

Provedení: odebrání anamnestických údajů, provedení kineziologického vyšetření 

(vyšetření aspekcí a palpací vleže na lehátku), lokalizované spodní hrudní dýchání, 

dechová gymnastika s elevací HKK, aktivní pohyby v IP, MP, Chopartově, Lisfrankově 

a dolním i horním hlezenním kloubu obou DKK, aktivní pohyby do FLX v pravém 

kolenním a FLX a ABD v pravém kyčelním kloubu, aktivní pohyb s dopomocí do FLX 

v levém kolenním kloubu, aktivní vertikalizace pacienta nejprve do sedu a později 

i do stoje s minimální dopomocí terapeuta, stoj se 2 FB 

Výsledek terapie: získání anamnestických údajů, provedení části kineziologického 

vyšetření, vydýchání narkózy, provedena prevence TEN, terapie tolerována 

bez komplikací 

Kódy: 21002 – Kineziologické vyšetření; 21225 – Individuální kinezioterapie II.; 

21717 – Individuální LTV - nácvik lokomoce a mobility  

 

2. terapeutická jednotka: 17. 1. 2020 (10:30) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, udává bolest levého kolenního kloubu na stupni 4/10 
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Objektivně: pacient při příchodu sedící na okraji lůžka a čte si článek 

na notebooku, pacient je v dobré náladě, orientovaný časem, prostorem i osobou, 

na výzvu reaguje adekvátně, zaveden dočasný močový katétr, před terapií podáno infuzí 

analgetikum 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: prevence TEN, zvětšení kloubního rozsahu, aktivace 

pacienta 

Návrh terapie: kineziologické vyšetření, aktivní pohyby/aktivní pohyby s dopomocí 

od distálních částí DKK, vertikalizace pacienta, chůze 

Provedení: provedení kineziologického vyšetření (antropometrické vyšetření, vyšetření 

stoje a chůze s podporou 2 FB), aktivní pohyby v IP, MP, Chopartově, Lisfrankově 

a dolním i horním hlezenním kloubu obou DKK, aktivní pohyby proti odporu do FLX 

v pravém kolenním a FLX a ABD v pravém kyčelním kloubu, aktivní pohyb do FLX 

v levém kolenním kloubu sunutím paty po podložce, aktivní vertikalizace pacienta 

do sedu a následně i do stoje, chůze cca 40 metrů s podporou 2 FB 

Výsledek terapie: provedena prevence TEN, zvětšení kloubního rozsahu levého 

kolenního kloubu, zlepšen stereotyp chůze, terapie tolerována bez komplikací, pacient 

byl pouze mírně unaven 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie II.; 21717 – Individuální LTV - nácvik 

lokomoce a mobility 

 

3. terapeutická jednotka: 20. 1. 2020 (10:15) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, udává bolest levého kolenního kloubu na stupni 2/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Novalgin (metamizol) na bolest, levé koleno oteklé a teplejší než pravé, distální 

část stehna a lýtko na LDK tuhé na pohmat, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 75° 
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EXT v kolenním kloubu 10° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 53,5 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 49,5 cm 

Obvod kolenního kloubu 46 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 39,5 cm 

Obvod lýtka 40 cm 

Obvod přes kotníky 29,5 cm 

Tabulka č. 5: Vybrané antropometrické parametry LDK před 3. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: kineziologické vyšetření, obnovení kloubní vůle, 

zvětšení kloubního rozsahu 

Návrh terapie: kineziologické vyšetření, mobilizace k obnovení joint-play, 

PIR s protažením na zkrácené svaly 

Provedení: provedení kineziologického vyšetření (goniometrické vyšetření, orientační 

vyšetření svalové síly, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření kloubní vůle, vyšetření 

pohybových stereotypů, neurologické vyšetření), mobilizace pravé pately mediálně 

a kaudálně (mezi prsty naproti sobě), mobilizace levé pately mističkou do všech směrů, 

PIR s protažením na m. rectus femoris vlevo a na flexory kolenního kloubu oboustranně 

Výsledek terapie: provedení části kineziologického vyšetření, obnovení joint-play obou 

patel, zvětšení kloubního rozsahu v levém kolenním kloubu, terapie tolerována 

bez komplikací 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie II.; 21415 – Mobilizace páteře a periferních 

kloubů 

 

4. terapeutická jednotka: 21. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, udává ale, že se moc dobře nevyspal a ráno ho bolela 

hlava, udává palčivou bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2-3/10 
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Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Novalgin (metamizol) na bolest, levé koleno oteklé a teplejší než pravé, distální 

část stehna LDK tuhá na pohmat, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 80° 

EXT v kolenním kloubu 15° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 52,5 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 49,5 cm 

Obvod kolenního kloubu 44 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 41 cm 

Obvod lýtka 38,5 cm 

Obvod přes kotníky 29,5 cm 

Tabulka č. 6: Vybrané antropometrické parametry LDK před 4. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: zvětšení kloubního rozsahu, obnovení kloubní vůle, 

zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: protažení zkrácených svalů pomocí PIR s protažením, mobilizace levé 

hlavičky fibuly, aktivní pohyby do FLX a EXT v levém kolenním kloubu 

Provedení: PIR s protažením na m. quadriceps femoris vlevo, adduktory a ischiokrurální 

svaly oboustranně, mobilizace hlavičky levé fibuly dorzálně s flektovaným kolenem, 

aktivní pohyb do FLX v levém kolenním kloubu s nohou na overballu, koncentricko-

excentrické posilování levého m. quadriceps femoris extendováním kolenního kloubu 

podloženého overballem vleže na zádech (bez zevního odporu), relaxace LDK 

podložené overballem pod patou, koncentricko-excentrické posilování ischiokrurálních 

svalů vleže na břiše (bez zevního odporu), izometrická posilování m. quadriceps 

femoris a m. gluteus maximus vleže na břiše opřením se o špičky, propnutím kolenou 

a izometrickou kontrakcí m. gluteus maximus 
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Výsledek terapie: zvětšení kloubního rozsahu do FLX i EXT v levém kolenním kloubu 

a do ABD v kloubech kyčelních oboustranně, obnovení joint-play hlavičky fibuly vlevo, 

zvýšení svalové síly zejména m. quadriceps femoris vlevo, terapie tolerována 

bez komplikací 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie II., 21415 – Mobilizace páteře a periferních 

kloubů 

 

5. terapeutická jednotka: 22. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se dnes necítí moc dobře, udává, že se dobře nevyspal a ráno 

ho bolela hlava, udává tupou bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Novalgin (metamizol) na bolest, levé koleno oteklé a mírně teplejší než pravé, 

distální část stehna LDK tuhá na pohmat, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 85° 

EXT v kolenním kloubu 15° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 54 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 50,5 cm 

Obvod kolenního kloubu 45,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 39,5 cm 

Obvod lýtka 37,5 cm 

Obvod přes kotníky 30 cm 

Tabulka č. 7: Vybrané antropometrické parametry LDK před 5. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: relaxace hypertonických svalů, zvětšení kloubního 

rozsahu, zvýšení svalové síly 
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Návrh terapie: PNF relaxační technika kontrakce-relaxace na hypertonické 

mm. quadrati lumborum, PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní pohyby do FLX 

a EXT v levém kolenním kloubu 

Provedení: PIR s protažením na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps 

femoris vlevo, PNF relaxační technika kontrakce-relaxace na mm. quadrati lumborum 

oboustranně, aktivní pohyb do FLX v levém kolenním kloubu s nohou na overballu, 

koncentricko-excentrické posilování levého m. quadriceps femoris extendováním 

kolenního kloubu podloženého overballem vleže na zádech (bez zevního odporu), 

relaxace LDK podložené overballem pod patou, koncentricko-excentrické posilování 

abduktorů levého kyčelního vleže na boku unožováním (odpor cca 2 kg), koncentricko-

excentrické posilování ischiokrurálních svalů vleže na břiše (bez zevního odporu) 

Výsledek terapie: upravení tonusu mm. quadrati lumborum oboustranně, protažení 

zkrácených ischiokrurálních svalů a levého m. quadriceps femoris, zvětšení kloubního 

rozsahu levého kolenního kloubu do FLX i EXT, zvýšení svalové síly zejména 

m. quadriceps femoris vlevo a abduktorů levého kyčelního kloubu, terapie tolerována 

bez komplikací 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 

 

6. terapeutická jednotka: 23. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, udává ale, že včera (22. 1. 2020) večer byla bolest 

natolik intenzivní, že si zažádal o silnější analgetikum, pacient se nevyspal dobře a ráno 

ho bolela hlava, udává výraznější bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 4/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Zaldiar (tramadol) na bolest, levé koleno oteklé a teplejší než pravé, distální část 

stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 85° 

EXT v kolenním kloubu 10° flexe 
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Obvod stehna 15 cm nad patelou 53 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 51 cm 

Obvod kolenního kloubu 46 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 40 cm 

Obvod lýtka 37,5 cm 

Obvod přes kotníky 31 cm 

Tabulka č. 8: Vybrané antropometrické parametry LDK před 6. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení otoku levého kolenního kloubu (zvýšení 

lymfatického návratu), ovlivnění hypertonických svalů, zvětšení kloubního rozsahu, 

zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: TMT na oblast okolí operační rány, PIR na hypertonické svaly, 

PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu, 

PNF posilovací technika na oslabené svaly 

Provedení: technika míčkování LDK na podporu lymfatického návratu, 

PIR na m. rectus femoris oboustranně, PIR s protažením na ischiokrurální svaly 

obooustranně a m. quadriceps femoris vlevo, aktivní pohyb do FLX v kolenním kloubu 

s nohou na overballu, PNF 1. flekční diagonála LDK s extenzí kolene (posilovací 

technika opakované kontrakce zaměřená zejména na m. vastus medialis), koncentricko-

excentrické posilování levého m. quadriceps femoris extendováním kolenního kloubu 

podloženého overballem vleže na zádech (s 1kg závažím), koncentricko-excentrické 

posilování abduktorů levého kyčelního vleže na boku unožováním (odpor cca 2 kg), 

koncentricko-excentrické posilování ischiokrurálních svalů vleže na břiše 

(s 1kg závažím) 

Výsledek terapie: podpořen žilní i lymfatický návrat, ovlivněn hypertonus mm. recti 

femoris oboustranně, zvětšení rozsahu pohybu do EXT v kolenním kloubu, zvýšení 

svalové síly zejména m. quadriceps femoris vlevo a ischiokrurálních svalů oboustranně, 

po terapeutické jednotce pacient udával zvýšenou bolestivost levého kolenního kloubu 

(největší bolest mu údajně působila posilovací technika PNF) 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 
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7. terapeutická jednotka: 24. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, pacient se nevyspal dobře a ráno ho bolela hlava, 

udává výraznější bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 4/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Zaldiar (tramadol) na bolest, levé koleno oteklé a teplejší než pravé, distální část 

stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 90° 

EXT v kolenním kloubu 15° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 54 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 50 cm 

Obvod kolenního kloubu 45,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 40 cm 

Obvod lýtka 40 cm 

Obvod přes kotníky 29,5 cm 

Tabulka č. 9: Vybrané antropometrické parametry LDK před 7. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení otoku levého kolenního kloubu (zvýšení 

lymfatického návratu), zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: TMT na oblast okolí operační rány, PIR s protažením na zkrácené svaly, 

aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu, PNF posilovací technika na oslabené svaly 

Provedení: technika míčkování LDK na podporu lymfatického návratu, 

PIR s protažením na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps femoris vlevo, 

aktivní pohyb do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, 

PNF 1. flekční a extenční diagonála LDK s extenzí kolene (posilovací technika 

opakované kontrakce zaměřená zejména na mm. vasti a m. biceps femoris) 
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Výsledek terapie: podpořen žilní i lymfatický návrat, zvětšení rozsahu pohybu do FLX 

v levém kolenním kloubu, zvýšení svalové síly zejména mm. vasti vlevo, 

po terapeutické jednotce pacient udává zvýšenou únavu 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 

 

8. terapeutická jednotka: 27. 1. 2020 (10:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, pacient se nevyspal dobře a ráno ho bolela hlava, 

udává bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 3/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

podán Novalgin (metamizol) na bolest, levé koleno bez viditelného otoku a teplejší 

než pravé, distální část stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána 

klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 95° 

EXT v kolenním kloubu 10° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 49 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 48 cm 

Obvod kolenního kloubu 45 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 38,5 cm 

Obvod lýtka 38,5 cm 

Obvod přes kotníky 30 cm 

Tabulka č. 10: Vybrané antropometrické parametry LDK před 8. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení otoku v distální části LDK (zvýšení 

lymfatického návratu), zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení svalové síly 
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Návrh terapie: TMT na oblast LDK od distálních částí, PIR s protažením na zkrácené 

svaly, aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu, PNF posilovací technika 

na oslabené svaly 

Provedení: technika míčkování LDK na podporu lymfatického návratu, 

PIR s protažením na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps femoris vlevo, 

aktivní pohyb do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, 

izometrické kontrakce ischiokrurálních svalů tlačením pat do gymballu 

při trojflektovaných DKK, koncentricko-excentrické kontrakce m. quadriceps femoris 

vlevo extendováním flektovaného kolenního kloubu (se závažím 1 kg), PNF 1. flekční 

a extenční diagonála LDK s extenzí kolene (posilovací technika opakované kontrakce 

zaměřená zejména na mm. vasti a m. rectus femoris) 

Výsledek terapie: podpořen lymfatický návrat, zvětšení rozsahu pohybu do FLX 

v levém kolenním kloubu, zvýšení svalové síly zejména mm. vasti vlevo, terapie 

tolerována bez komplikací 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 

 

9. terapeutická jednotka: 28. 1. 2020 (8:15) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, pacient se vyspal dobře a ráno bez bolestí hlavy, 

udává bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2-3/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

bez medikace, levé koleno bez viditelného otoku a teplejší než pravé, distální část 

stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána klidná, bez sekrece 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 90° 

EXT v kolenním kloubu 15° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 50 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 48 cm 
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Obvod kolenního kloubu 45 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 38 cm 

Obvod lýtka 38 cm 

Obvod přes kotníky 28,5 cm 

Tabulka č. 11: Vybrané antropometrické parametry LDK před 9. terapeutickou jednotkou (n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení otoku v distální části LDK (zvýšení 

lymfatického návratu), zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: TMT na oblast LDK, PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní 

pohyby/aktivní pohyby proti odporu, PNF posilovací techniky na oslabené svaly 

Provedení: technika míčkování LDK na podporu lymfatického návratu, 

PIR s protažením na ischiokrurální svaly oboustranně a m. quadriceps femoris vlevo, 

aktivní pohyb do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, 

izometrické kontrakce ischiokrurálních svalů tlačením pat do gymballu 

při trojflektovaných DKK, PNF 1. flekční a extenční diagonála LDK s extenzí kolene 

(posilovací technika opakované kontrakce zaměřená zejména na mm. vasti a m. rectus 

femoris), koncentrické kontrakce zejména m. gluteu maximu zanožováním LDK 

pokrčené v kolenním kloubu vleže na břiše 

Výsledek terapie: podpořen lymfatický návrat, zvětšení rozsahu pohybu do FLX 

v kolenním kloubu, zvýšení svalové síly zejména mm. vasti a m. gluteus maximus 

vlevo, terapie tolerována bez komplikací 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 

 

10. terapeutická jednotka: 29. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, vyspal se dobře a ráno bez bolestí hlavy, udává 

bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 
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podán Novalgin (metamizol) na bolest, levé koleno bez viditelného otoku a teplejší 

než pravé, distální část stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána 

klidná, bez sekrece, bez svorek, kryto Novikovem, zhoršená protažitelnost kůže, 

podkoží a fascií v okolí jizvy v oblasti levého kolenního kloubu 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 95° 

EXT v kolenním kloubu 10° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 49 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 48 cm 

Obvod kolenního kloubu 45 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 38 cm 

Obvod lýtka 37,5 cm 

Obvod přes kotníky 28 cm 

Tabulka č. 12: Vybrané antropometrické parametry LDK před 10. terapeutickou jednotkou 

(n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: protažení měkkých tkání v okolí jizvy v oblasti levého 

kolenního kloubu, zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: TMT na oblast levého kolenního kloubu, PIR s protažením na zkrácené 

svaly, aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu 

Provedení: relaxace měkkých tkání v předpětí v okolí jizvy v oblasti levého kolenního 

kloubu, PIR s protažením na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps femoris 

vlevo, aktivní pohyb do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, 

izometrické kontrakce ischiokrurálních svalů tlačením pat do gymballu 

při trojflektovaných DKK, koncentricko-excentrické kontrakce m. quadriceps femoris 

obou DKK z výchozí pozice vleže na zádech s flektovanými DKK (se závažím 1 kg), 

koncentricko-excentrické kontrakce ischiokrurálních svalů flektováním levého 

kolenního kloubu vleže na břiše (se závažím 1 kg), koncentrické kontrakce zejména 

m. gluteu maximu zanožováním LDK pokrčené v kolenním kloubu vleže na břiše 
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Výsledek terapie: relaxace a protažení měkkých tkání v oblasti levého kolenního 

kloubu, zvětšení rozsahu pohybu do FLX v kolenním kloubu, zvýšení svalové síly 

zejména m. quadriceps femoris, ischiokrurálních svalů a m. gluteus maximus vlevo, 

terapie tolerována bez komplikací 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I. 

 

11. terapeutická jednotka: 30. 1. 2020 (8:00) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, vyspal se dobře a ráno bez bolestí hlavy, udává 

bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

bez medikace, levé koleno bez viditelného otoku a mírně teplejší než pravé, distální část 

stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána klidná, bez sekrece, 

bez svorek, kryto Novikovem, zhoršená protažitelnost kůže, podkoží a fascií v okolí 

jizvy v oblasti levého kolenního kloubu zejména ve spodní polovině 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 95° 

EXT v kolenním kloubu 10° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 50 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 46,5 cm 

Obvod kolenního kloubu 45 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 39 cm 

Obvod lýtka 38 cm 

Obvod přes kotníky 30,5 cm 

Tabulka č. 13: Vybrané antropometrické parametry LDK před 11. terapeutickou jednotkou 

(n=8) 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: protažení měkkých tkání v okolí jizvy v oblasti levého 

kolenního kloubu, zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení svalové síly 
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Návrh terapie: TMT na oblast levého kolenního kloubu, PIR s protažením na zkrácené 

svaly, aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu 

Provedení: relaxace měkkých tkání v předpětí v okolí jizvy v oblasti levého kolenního 

kloubu zejména ve spodní polovině kolenního kloubu, PIR s protažením 

na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps femoris vlevo, aktivní pohyb 

do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, izometrické kontrakce 

ischiokrurálních svalů tlačením pat do gymballu při trojflektovaných DKK, bridging 

při DKK položených na gymballu, koncentricko-excentrické kontrakce m. quadriceps 

femoris obou DKK z výchozí pozice vleže na zádech s flektovanými DKK (se závažím 

1 kg), koncentricko-excentrické kontrakce ischiokrurálních svalů flektováním levého 

kolenního kloubu vleže na břiše (se závažím 1 kg), koncentrické kontrakce zejména 

m. gluteu maximu zanožováním LDK pokrčené v kolenním kloubu vleže na břiše 

Výsledek terapie: relaxace a protažení měkkých tkání v oblasti levého kolenního 

kloubu, zvětšení rozsahu pohybu do FLX v levém kolenním kloubu, zvýšení svalové 

síly zejména m. quadriceps femoris, ischiokrurálních svalů a m. gluteus maximus vlevo, 

terapie tolerována bez komplikací 

Kódy: 21221 – Individuální kinezioterapie I. 

 

12. terapeutická jednotka: 31. 1. 2020 (8:30) 

St. presens: 

Subj.: pacient se cítí dobře, vyspal se dobře a ráno bez bolestí hlavy, udává 

bolest v oblasti levého kolenního kloubu na st. 2/10 

Obj.: pacient přichází samostatně se 2 FB, pacient je v dobré náladě, orientovaný 

časem, prostorem i osobou, na výzvu reaguje adekvátně, před terapeutickou jednotkou 

bez medikace, levé koleno bez viditelného otoku a mírně teplejší než pravé, distální část 

stehna a lýtko na LDK měkké, bez rezistencí, operační rána klidná, bez sekrece, 

bez svorek, kryto Novikovem, zhoršená protažitelnost kůže, podkoží a fascií v okolí 

jizvy v oblasti levého kolenního kloubu zejména v její spodní polovině 

Měřené parametry Naměřené hodnoty na LDK 

FLX v kolenním kloubu 95° 
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EXT v kolenním kloubu 10° flexe 

Obvod stehna 15 cm nad patelou 50 cm 

Obvod stehna 10 cm nad patelou 48 cm 

Obvod kolenního kloubu 44,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 39 cm 

Obvod lýtka 38,5 cm 

Obvod přes kotníky 29 cm 

Tabulka č. 14: Vybrané antropometrické parametry LDK před 12. terapeutickou jednotkou 

(n=8) 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: kineziologické vyšetření, protažení měkkých tkání 

v okolí jizvy v oblasti levého kolenního kloubu, zvětšení kloubního rozsahu, zvýšení 

svalové síly, edukace pacienta 

Návrh terapie: kineziologické vyšetření, TMT na oblast levého kolenního kloubu, 

PIR s protažením na zkrácené svaly, aktivní pohyby/aktivní pohyby proti odporu, 

PNF posilovací technika na oslabené svaly, edukace pacienta 

Provedení: provedení kineziologického vyšetření, relaxace měkkých tkání v předpětí 

v okolí jizvy v oblasti levého kolenního kloubu zejména ve spodní polovině kolenního 

kloubu, PIR s protažením na ischiokrurální svaly obooustranně a m. quadriceps femoris 

vlevo, aktivní pohyb do FLX v kolenních a kyčelních kloubech s DKK na gymballu, 

izometrické kontrakce ischiokrurálních svalů tlačením pat do gymballu 

při trojflektovaných DKK, bridging při DKK položených na gymballu, koncentricko-

excentrické kontrakce m. quadriceps femoris obou DKK z výchozí pozice vleže 

na zádech s flektovanými DKK (se závažím 1 kg), koncentricko-excentrické kontrakce 

ischiokrurálních svalů flektováním levého kolenního kloubu vleže na břiše (se závažím 

1 kg), koncentrické kontrakce zejména m. gluteu maximu zanožováním LDK pokrčené 

v kolenním kloubu vleže na břiše, edukace pacienta o režimových opatřeních, 

PNF 1. flekční a extenční diagonála LDK s extenzí kolene (posilovací technika 

opakované kontrakce) 

Výsledek terapie: kineziologické vyšetření provedeno, relaxace a protažení měkkých 

tkání v oblasti levého kolenního kloubu, zvětšení rozsahu pohybu do FLX v kolenním 
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kloubu, zvýšení svalové síly zejména mm. vasti, ischiokrurálních svalů a m. gluteus 

maximus vlevo, pacient edukován o režimových opetřeních, terapie tolerována 

bez komplikací 

Kódy: 21003 – Kontrolní kineziologické vyšetření, 21221 – Individuální kinezioterapie 

I., 21225 – Individuální kinezioterapie II. 

3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

Výstupní kineziologické vyšetření bylo provedeno 31. 1. 2020 před 12. 

terapeutickou jednotkou. 

Vyšetření aspekcí 

Jizva: klidná, bez sekrece, krytá Novikovem, bez svorek, dlouhá cca 17 cm 

Vyšetření stoje: 

̶ zezadu: osové postavení hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu PDK, 

LDK nadlehčována s viditelnou semiflexí v kolenním kloubu a ZROT 

v kloubu kyčelním, pánev sešikmena k pravé straně, křivka páteře 

bez viditelného náznaku skoliotického držení, vyklenutá laterální část 

břišní stěny v oblasti jizvy vlevo, odstávající mediální okraje lopatek, 

zvýrazněné kontury v oblasti horní části m. trapezius bilaterálně, krční 

páteř a hlava ve středním postavení 

̶ zepředu: osové postavení hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu 

PDK, jizva na pravém kolenním kloubu klidná, bez viditelné patologie, 

LDK nadlehčována s viditelnou ZROT v kyčelním kloubu, pánev 

sešikmena k pravé straně, inflare vpravo, břišní stěna vyklenutá vlevo 

v oblasti jizvy nad levou lopetou kyčelní, levá prsní bradavka umístěna 

výše než pravá, levý ramenní kloub umístěn výše než pravý, zvýrazněné 

kontury horní části m. trapezius oboustranně 

̶ zboku: pravý hlezenní kloub ve středním postavení, levý hlezenní kloub 

v mírné plantární flexi, kolenní i kyčelní klouby v semiflekčním držení, 

pánev v anteverzním postavení, oploštěná křivka páteře v celém rozsahu, 

ramenní klouby v protrakčním držení, hlava držena v mírném předsunu  
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Vyšetření palpací dle Lewita (2003) 

Vyšetření kůže a podkoží: zhoršená posunlivost a protažitelnost v okolí jizvy 

levého kolenního kloubu, zejména pak v jeho spodní polovině, zhoršená posunlivost 

v horní části jizvy na pravém kolenním kloubu 

Vyšetření fascií: zhoršená posunlivost a protažitelnost v oblasti proximální 

poloviny levého bérce 

Vyšetření svalového tonu: hypertonické mm. quadrati lumborum oboustranně 

s trigger pointem vpravo, hypertonická adduktorová skupina pravého kyčelního kloubu, 

hypertonické semisvaly oboustranně, hypertonické mm. recti femoris a mm. tensores 

fasciae latae oboustranně, hypotonické mm. vasti mediales et laterales oboustranně 

Vyšetření periostu: bpn 

 

Vyšetření chůze 

̶ chůze s podporou 2 FB (třídobá chůze) 

̶ cca 10% zatížení operované (levé) DK 

̶ operovaná (levá) DK držena během chůze v semiflexi v kolenním kloubu 

̶ chůze prováděna bez zrakové kontroly 

̶ krokový cyklus operované (levé) DK nefyziologický – cyklus bez úderu paty 

a odvíjení chodidla 

̶ krokový cyklus neoperované (pravé) DK fyziologický 

 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy (Haladová et Nechvátalová, 2010) 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

̶ PDK: stereotyp prováděn nefyziologickým způsobem, kdy se jedná o tzv. 

tenzorový mechanismus (společně s ABD je prováděna FLX a ZROT 

v kyčelním kloubu) 

̶ LDK: stereotyp prováděn nefyziologickým způsobem za přítomnosti 

tenzorového mechanismu (viz výše) 
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Extenze v kyčelním kloubu: 

̶ PDK: během provádění pohybu viditelná zvýšená aktivita bederního 

vzpřimovače vpravo, aktivita m. gluteu maximu oslabená, zapojení 

ischiokrurálních svalů fyziologické 

̶ LDK: aktivita m. gluteu maximu vcelku dobrá (lepší v porovnání 

s pravou stranou), zapojení ischiokrurálních svalů fyziologické, aktivita 

bederního vzpřimovače nejprve na kontralaterální straně, později 

až na homolaterální (správné zapojení) 

Flexe trupu: 

̶ flexe provedena obloukovitým způsobem po „odlepení“ dolních úhlů 

lopatek 

̶ během provádění stereotypu dobrá aktivita celé břišní stěny včetně 

mm. obliqui abdominis, avšak s naznačením diastázy v horní části 

m. rectus abdominis 

 

Antropometrické vyšetření DK (Haladová et. Nechvátalová, 2010) 

Délkové i obvodové rozměry jsou uvedeny v cm. 

Délkové a obvodové míry PDK LDK 

Anatomická délka 83 cm 83 cm 

Funkční délka 88 cm 88 cm 

Umbilikální délka 96 cm 96 cm 

Délka stehna 42 cm 41 cm 

Délka bérce 41 cm 42 cm 

Délka nohy 28 cm 27,5 cm 

Obvod stehna (15 cm nad patelou) 50 cm 50 cm 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 45 cm 48 cm 

Obvod kolena 43 cm 44,5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 40 cm 39 cm 
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Obvod lýtka 37 cm 38,5 cm 

Obvod přes kotníky 27,5 cm 29 cm 

Obvod přes nárt a patu 35,5 cm 36,5 cm 

Obvod přes hlavičky metatarzů 27,5 cm 27 cm 

Obvod 1. prstce 10,5 cm 9,5 cm 

Obvod 2. prstce 5,5 cm 5 cm 

Obvod 3. prstce 6 cm 5,5 cm 

Obvod 4. prstce 5,5 cm 6 cm 

Obvod 5. prstce 5 cm 6 cm 

Tabulka č. 15: Výstupní antropometrické vyšetření (n=19), [cm] 

 

Orientační vyšetření svalové síly 

Hodnocení svalové síly bylo prováděno ve stupních 0-5 podle Jandy. 

(Janda et al., 2004) 

Pohybové komponenty PDK LDK 

EXT kyčelního kloubu 4+ 5- 

FLX kyčelního kloubu 5 5 

ABD kyčelního kloubu 5 5- 

ADD kyčelního kloubu 5 5 

ZROT kyčelního kloubu 5 5 

VROT kyčelního kloubu 5 5 

EXT kolenního kloubu 5 5- 

FLX kolenního kloubu 5 4 

PFLX hlezenního kloubu 5 5 

PFLX s pronací 5 5 

PFLX se supinací 5 5 
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DFLX se supinací 5 5 

Tabulka č. 16: Výstupní vyšetření svalové síly (n=12) 

 

Goniometrické vyšetření (Janda et. Pavlů, 1993) 

*Limitující pro aktivní i pasivní rozsah levého kolenního kloubu je u pacienta 

pocit pnutí v operační ráně. 

 

Vyšetření zkrácených svalů (Janda et al., 2004) 

 PDK LDK 

 Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 0-5-120 0-5-125 0-5-120 0-5-120 

F 30-0-15 30-0-15 30-0-20 30-0-20 

R 30-0-20 30-0-20 30-0-20 30-0-20 

Kolenní kloub* 

S 10-15-120 10-15-120 5-15-95 5-15-95 

Hlezenní kloub 

S 10-0-50 10-0-50 10-0-50 10-0-50 

R 40-0-20 40-0-20 40-0-25 40-0-25 

Tabulka č. 17: Výstupní goniometrické vyšetření (n=6) 

Svaly/svalové skupiny PDK LDK 

m. triceps surae 

m. soleus 

0 

0 

1 

0 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

flexory kolenního kloubu 2 2 
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Vyšetření HSSP dle Koláře (Kolář et al., 2009) 

Vyšetření břišního lisu: 

̶ pacient udrží DKK elevované a troflektované 

̶ aktivita břišního lisu je vcelku komplexní s dobrým zapojením i šikmých 

břišních svalů a m. transversus abdominis 

̶ v horní části m. rectus abdominis naznačena diastáza 

̶ hrudník zůstává v kaudálním (výdechovém postavení) 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003) 

SI skloubení: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

patela: vpravo bez omezení kloubní vůle i pohyblivosti, vlevo omezení 

pohyblivosti a pružení v kraniokaudálním směru 

hlavička fibuly: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

talokrurální skloubení: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

Chopartovo kloub: bez omezení kloubní vůle oboustranně 

Lisfrankův kloub: vpravo bez omezení kloubní vůle, vlevo omezena pohyblivost 

a pružení zejména v oblasti 1. a 2. tarzometatarzálního skloubení 

 

Neurologické vyšetření 

Nebylo provedeno komplexní neurologické vyšetření, neboť se nejednalo 

o neurologickou diagnózu, ani nebylo přítomno podezření na jakoukoliv neurologickou 

poruchu. 

Vyšetření probíhalo vleže na zádech se zaměřením na DKK. 

 

adduktory kyčelního kloubu 1 0 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 2 1 

Tabulka č. 18: Výstupní vyšetření zkrácených svalů (n=9) 
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Vyšetření taxe: bpn 

Vyšetření čití: 

̶ povrchové: 

̶ taktilní: hypestezie na anterolaterální straně stehna v jeho distální 

části, oblast cca 7x3 cm 

̶ termické: nevyšetřeno 

̶ algické: bpn 

̶ hluboké: 

̶ polohocit: bpn 

̶ pohybocit: bpn 

̶ vibrační: nevyšetřeno 

Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

U pacienta byly šlachokosticové reflexy na DKK špatně výbavné, proto byla 

orientačně vyšetřena výbavnost i na HKK. Zde však byly reflexy rovněž špatně 

výbavné, proto byly ve výsledku hodnoceny relativním stupněm 3. 

̶ patelární r.: vpravo st. 3, vlevo nevyšetřeno (kontraindikace) 

̶ r. Achilovy šlachy: oboustranně st. 3 

̶ medioplantární r.: oboustranně st. 3 

Vyšetření napínacích manévrů: 

̶ Lasegue: negativní oboustranně 

Vyšetření zánikových pyramidových jevů: 

̶ Mingazzini: negativní 

Vyšetření iritačních pyramidových jevů: 

̶ Babinski: negativní 

̶ Oppenheim: negativní 

̶ Chaddock: negativní 

̶ Vítek: negativní 

̶ Rossolimo: negativní 
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Závěr vyšetření 

̶ jizva klidná, bez svorek, bez sekrece, bez zarudnutí, s krustami 

̶ během stoje i chůze trvalé odlehčení LDK na cca 10 % (dle doporučení 

lékaře) 

̶ zhoršená protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží a fascií v oblasti spodní 

poloviny jizvy a proximální části levého bérce 

̶ hypertonické svaly/svalové skupiny: mm. quadrati lumborum oboustranně, 

mm. adductores vpravo, mm. recti femoris, mm. semitendinoses 

a semimembranoses a mm. tensores fasciae latae oboustranně 

̶ hypotonické svaly/svalové skupiny: mm. vasti oboustranně 

̶ nefyziologický stereotyp chůze s atypickým kladením a odvíjením levé nohy  

̶ nefyziologicky prováděné pohybové stereotypy v obou kyčelních kloubech 

(při ABD převládá tenzorový mechanismus, při EXT pravého kyčelního 

kloubu slabá aktivita m. gluteu maximu) 

̶ otok LDK s maximem v oblasti proximální části bérce, hlezenního kloubu 

a nohy (rozdíl oproti PDK: + 0 cm (15 cm nad patelou), + 3 cm (10 cm 

nad patelou), + 1,5 cm (přes koleno), - 1 cm (přes tuberositas tibiae), 

+ 1,5 cm (přes lýtko), + 1,5 cm (přes kotníky), + 1 cm (přes nárt a patu)) 

̶ oslabené svaly/svalové skupiny: extenzory kyčelního kloubu oboustranně, 

abduktory levého kyčelního a extenzory a flexory levého kolenního kloubu 

̶ kloubní rozsah omezen zejména do EXT (5°) v případě pravého kolenního 

kloubu a do FLX (95°) a EXT (10°) v případě levého kolenního kloubu, 

ostatní kloubní rozsahy přiměřeně věku 

̶ zkrácené svaly/svalové skupiny: mm. recti femoris a mm.tensores fasciae 

latae oboustranně na st. ±1, flexory kolenního kloubu oboustranně na st. 2, 

adduktory kyčelního kloubu na st. 1 vpravo a na st. 0 vlevo, mm. piriformes 

na st. 1, m. qadratus lumborum vpravo na st. 2 a vlevo na st. 1 

̶ omezení kloubní vůle/pohyblivosti: patela vlevo ve směru kraniokaudálním, 

Lisfrankův kloub vlevo (zejména v mediální části) 

̶ porucha taktilního čití na zevní straně distální části stehna (oblast 

cca 7x3 cm) 

̶ špatně vybavytelné šlachokosticové reflexy na celém těle pacienta 
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Klinickému obrazu stále dominuje omezení aktivního i pasivního rozsahu 

pohybu v levém kolenním kloubu a nefyziologický stereotyp chůze 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Praktikované terapeutické jednotky byly zaměřeny především na zvětšení 

kloubního rozsahu v oblasti levého kolenního kloubu jak ve smyslu FLX, 

tak i ve smyslu EXT. Dále bylo cíleno na ovlivnění otoku a upravení reflexních změn 

jednak v měkkotkáňových strukturách zejména LDK a taktéž v prostorách kloubních 

spojení. V neposlední řadě pak bylo cíleno na protažení zkrácených svalů a posílení 

svalů oslabených. 

Nejvýznamnější změny, co se týče zlepšení klinického stavu pacienta, se týkaly 

zvětšení kloubního rozsahu levého kolenního kloubu do FLX, kde rozdíl na konci 

terapie byl +30° oproti hodnotám naměřeným během vstupního vyšetření. Oproti tomu 

rozsah do EXT se během terapeutického programu nezvětšil, proto v jeho zvětšením 

vidím velký potenciál z hlediska autoterapie, případně navazující rehabilitace. 

Dalším důležitým pokrokem bylo snížení obvodových rozměrů LDK zejména 

v okolí kolenního kloubu, jež ukazuje na pozitivní ovlivnění otoku, který byl 

prokazatelně přítomen v raném pooperačním období. Otok v případě tohoto pacienta 

však přetrvával v menším množství, pouze jeho lokalizace se přesunula distálním 

směrem do okolí hlezenního kloubu. 

V případě reflexních změn v měkkých tkáních bylo zaznamenáno zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží i fascií v oblasti distální části levého stehna. 

Kde však zůstávala posunlivost i protažitelnost horší, byla spodní polovina okolí jizvy 

na levém kolenním kloubu a proximální části bérce LDK. V horní části jizvy na pravém 

kolenním kloubu rovněž nebylo zaznamenáno významnější zlepšení. Většina kloubních 

blokád byla upravena příslušnými mobilizačními technikami, ovšem v oblasti levé 

pately a mediální části Lisfrankova kloubu levé nohy blokády recidivovaly. 

Společně s již zmiňovanou nemožností dosáhnout plné EXT obou kolenních 

kloubů spatřuji největší pacientovo omezení ve zkrácení ischiokrurálních svalů, 

které může být příčinou právě nemožnosti plné EXT kolenních kloubů. Toto zkrácení se 

během terapie nepodařilo významnějí ovlivnit, proto vidím značný potenciál 

v autoterapii ve smyslu protahování ischiokrurálních svalů. Dalšími významně 

zkrácenými svaly byly mm. quadrati lumborum a adduktory kyčelních kloubů. 
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Prováděná terapie cílila především na ovlivnění DKK, proto u adduktorů byl 

zaznamenán výraznější progres. Rovněž u flexorů kyčelního kloubu bylo zaznamenáno 

určité zlepšení hodnot na stupnici pro svalové zkrácení. 

Zároveň je důležité zmínit, že většina oslabených svalů LDK dosahovala, co se 

svalové síly týče, po terapii stejné svalové síly, jako tomu bylo v případě PDK. Výjimku 

tvořily pouze extenzory a abduktory kyčelního kloubu a extenzory a flexory kolenního 

kloubu, které však v porovnání s druhou DK byly oslabeny pouze nepatrně. 

V neposlední řadě je pak důležité zmínit, že i ve stereotypu chůze byl 

zaznemenán určitý pokrok směrem k optimálnímu, fyziologickému pohybovému 

projevu. Avšak i zde stále spatřuji prostor k výraznějšímu zlepšení prováděného 

stereotypu. 
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4 Závěr 

Tato práce přednesla ucelený pohled na problematiku TEP kolenního kloubu 

a následnou rehabilitační léčbu. V obecné části byla provedena rešerše literárních zdrojů 

s kritickými poznámkami k současným standardům léčby. Speciální část pak přinesla 

vypracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s implantací TEP kolenního 

kloubu. 

Během provádění fyzioterapeutické péče byly implikovány postupy a metody 

na základě literární rešerše v obecné části práce. Zároveň byla ve speciální části 

potvrzena efektivita prováděných postupů rezultující ve zlepšení klinického stavu 

pacienta téměř ve všch hodnocených kritériích. Nevýhodou získaných dat je možnost 

ovlivnění výsledků fyzioterapeutické intervence neznámými proměnnými, 

neboť spolupráce s pacientem probíhala pouze v rozsahu cca. 30 minut denně. Příklady 

proměnných ovlivňujících pacientův klinický stav mohou být např. ostatní terapeutické 

aktivity, které byly do léčby zařazovány, nebo spontánní pohybová aktivita, příp. 

i autoterapie pacienta. Zároveň při použití většího množství fyzioterapeutických 

konceptů či metod (jako v případě této práce) není zcela ozřejmena účinnost 

jednotlivých terapeutických konceptů a metod. 

K hodnocení efektivity prováděných fyzioterapeutických postupů je v budoucnu 

potřeba značné rozšíření testovaného vzorku pacientů, eliminace případných neznámých 

proměnných a ideálně aplikace pouze jednoho fyzioterapeutického konceptu, 

příp. metody, za účelem získání co nejrelevantnějších dat pro posouzení efektivity 

jednotlivých fyzioterapeutických konceptů či metod. 
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