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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního 

kloubu 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu. 

Metody: Část speciální obsahuje kompletně zpracovanou kazuistiku pacienta po totální 

endoprotéze kolenního kloubu. Zahrnuje anamnézu, vstupní i výstupní kineziologický 

rozbor, dlouhodobý i krátkodobý plán a celkem sedm terapeutických jednotek. Součástí 

je také zhodnocení efektu provedených terapií.  Kazuistika byla zpracována během 

mé souvislé odborné praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun 

od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. 

Výsledky: Fyzioterapeutická intervence prokázala viditelný efekt především v oblasti 

operovaného kolenního kloubu u pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu. 

Došlo ke zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kolenním kloubu do flexe i extenze 

o 40º a ke zvýšení svalové síly flexorů a extensorů kolenního kloubu na operované dolní 

končetině. 

Klíčová slova: kolenní kloub, gonartróza, endoprotéza, fyzioterapie, osteoartróza, léčba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Case study of Physiotherapeutic Treatment of a Patient with Total Endoprosthesis 

of the Knee Joint 

Objectives: The main goal of my bachelor thesis is the case study of physiotherapeutic 

treatment of a patient with total endoprosthesis of the knee joint. 

Methods: The specialized section contains completely processed case study 

of the patient with total endoprosthesis of the knee joint. It includes anamnesis, initial 

and final kinesiology analysis, shortterm and longterm treatment plan 

and seven individual therapies. Case study was done in rehabilitation hospital Beroun 

from 13. 1. 2020 till 7. 2. 2020.  

Results: We reached the goals of improvement, especially in part of the knee joint with 

the total endoprosthesis. Range of motion of the operated knee is about 40º higher 

in direction of flexion and extension. Strength of the weakened muscles of flexors 

and extensors of the operated knee is also higher than it was in the beginning. 

Keywords: knee joint, gonatrhrosis, endoprosthesis, physiotherapy, ostheoarthrosis, 

treatment 
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č. – číslo 
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FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 
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1 Úvod 

Tématem a zároveň i cílem této bakalářské práce je kazuistika pacienta 

po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Totální endoprotéza kolenního 

kloubu představuje výměnu kontaktních ploch v kloubu a v dnešní době je velmi častým 

řešením gonartrózy.  

V teoretické části se zaměřuji na anatomii kolenního kloubu a jeho kineziologii. 

Dále popisuji příčiny, které vedou k implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, 

indikace, kontraindikace a možné komplikace včetně jejich léčby a následné 

fyzioterapie.  

Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta po implantaci totální endoprotézy 

včetně kompletní anamnézy a vstupního kineziologického rozboru, na jehož základě byl 

stanoven návrh a cíle terapie včetně krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického 

plánu. Dále obsahuje výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu provedených 

terapií. Celkem proběhlo sedm terapeutických jednotek, které byly převážně 

v dopoledních hodinách. 

Kazuistika byla zpracována během souvislé odborné praxe v Rehabilitační 

nemocnici Beroun v termínu od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. 
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

2. 1. 1 Obecná anatomie kolenního kloubu 

 Articulatio genus neboli kloub kolenní patří mezi nejsložitější klouby lidského 

těla a řadí se tak mezi klouby složené. Stýkají se v něm celkem tři kosti – femur, patella 

a tibie, součástí jsou i dva menisky – meniscus lateralis a meniscus medialis. Kloub je 

vystaven velké zátěži, a proto se na jeho stabilizaci podílí jak vazivový aparát, tak svaly 

v jeho oblasti (Čihák, 2001; Bartoníček, 2004).  

2. 1. 2 Kloubní plochy kolenního kloubu 

 K prvnímu spojení patří articulatio femoropatellaris, kloub plochý, jehož hlavici 

tvoří facies patellaris femoris a jamku facies articularis patellae. K druhému patří 

articulatio femorotibialis, který je kombinací kloubu kladkového a válcového. Tento 

kloub lze rozdělit na articulatio femorotibialis medialis, jehož hlavici tvoří condylus 

medialis femoris a jamku condylus medialis tibiae a articulatio femorotibialis lateralis, 

jehož hlavici tvoří condylus lateris femoris a jamku condylus lateralis tibiae (Čihák, 

2001; Drake, 2005; Harrel, 2017). 

2. 1. 2. 1 Menisky 

 Vazivově chrupavčité struktury se nazývají menisky a vyrovnávají nerovnosti 

kloubních ploch, tlumí tlakové síly a podílejí se také na stabilizaci kolenního kloubu. 

Na vnější straně jsou silnější, na straně vnitřní je jejich tloušťka podstatně slabší.  Liší 

se také svou velikostí a tvarem.  

Mezi první patří meniscus lateralis, který připomíná tvar "O" a má téměř 

kruhový tvar, je menší a pohyblivější díky m. popliteus. Druhým je meniscus medialis, 

který připomíná tvar "C" a jeho tvar je poloměsíčitý. Na rozdíl od laterálního menisku 

je srostlý v mediální části s kloubním pouzdrem a ligamentem collaterale tibiale, 

což jeho pohyb omezuje (Naňka, 2009; Hudák, 2017).   
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Obrázek 1: Menisky (Jones, 2019) 

2. 1. 3 Vazivový aparát 

2. 1. 3. 1 Ligamenta kloubního pouzdra 

 Na přední straně kloubního pouzdra nacházíme ligamentum patellae, 

který představuje pokračování svalu m. quadriceps femoris směrem od patelly 

k tuberositas tibiae. V tomto ligamentu je zanořen hrot patelly (Main, 2016). 

 Po stranách kloubního pouzdra nacházíme dva postranní vazy. Prvním je 

ligamentum collaterale tibiale, který se nachází na vnitřní straně jde směrem 

od condylus medialis femuru na condylus medialis tibie. Druhým je ligamentum 

collaterale fibulare, který se nachází na straně vnější a jde od condylus lateralis femuru 

k hlavičce fibuly. Oba tyto vazy se podílí na stabilizaci kolenního kloubu při pohybu 

do extenze, kdy jsou v maximálním napětí. 

 Na zadní straně kloubního pouzdra se nachází ligamentum popliteum obliquum, 

který jde od úponu m. semimembranosus směrem k m. gastrocnemius. Druhým je 

ligamentum popliteum arcuatum, který začíná na epicondylus lateralis femuru a jde 

směrem k hlavičce fibuly. Tento vaz připomíná tvar "Y" (Čihák, 2001; Behnke, 2001; 

Dylevský, 2007).  

2. 1. 3. 2 Nitrokloubní vazy 

 Ligamentum cruciatum anterius jde směrem od vnitřní plochy condylus lateralis 

femuru do area intercondylaris anterior tibie. Ligamentum cruciatum posterius je 

podstatně silnější a jde od vnitřní plochy condylus medialis femuru do area 

intercondylaris posterior tibie. Ligamentum transversum genus se nachází v tukové 

plica alaris v kloubním pouzdře a spojuje menisky mezi sebou. 
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 Ligamentum meniscofemorale posterius a ligamentum meniscofemorale anterius 

jsou slabé vazy, které se nacházejí kolem ligamenta cruciatum posterius (Čihák, 2001; 

Behnke, 2001; Bartoníček, 2004). 

 

Obrázek 2: Ligamenta kolenního kloubu (Jones, 2019)  

2. 1. 4 Svaly kolenního kloubu 

 M. biceps femoris řadíme mezi flexory kolenního kloubu, sestává se 

ze dvou hlav - caput longum, caput breve. Patří do skupiny ischiokrurálních svalů 

společně s m. semitendinosus a m. semimembranosus. Je antagonistou m. quadratus 

femoris a jeho hlavní funkcí je flexe kolenního kloubu, dále zevní rotace při flexi 

v kolenním kloubu. 

 M. semitendinosus řadíme mezi flexory kolenního kloubu a je antagonistou 

m. quadratus femoris. Začíná na tuber ischiadicum a upíná se přes pes anserinus na tibii. 

Patří do skupiny ischiokrurálních svalů společně s m. biceps femoris 

a m. semimembranosus. Jeho funkcí je flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce, 

pomocná extenze a addukce kloubu kyčelního. 

 M. semimembranosus řadíme mezi flexory kolenního kloubu a patří do skupiny 

ischiokrurálních svalů společně s m. biceps femoris a m. semitendinosus. Začíná 

na tuber ischiadicum a upíná se na condylus medialis tibiae a condylus lateralis femoris. 

Funkcí tohoto svalu je flexe bérce a jeho vnitřní rotace, extenze a vnitřní rotace stehna, 

pomocná addukce stehna.  
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 M. sartorius řadíme také mezi flexory kolenního kloubu, začíná na spina iliaca 

anterior superior a upíná se přes pes anserinus na tibii. Funkcí tohoto svalu je flexe, 

abdukce a vnější rotace stehna, flexe bérce a vnitřní rotace bérce ve flekčním postavení. 

 M. gastrocnemius složený ze dvou hlav- m. caput mediale musculi gastrocnemii 

a m. caput laterale musculi gastrocnemii společně s m. soleus tvoří m. triceps surae. 

Jeho funkcí je plantární flexe nohy a flexe bérce.  

 M. popliteus řadíme mezi flexory kolenního kloubu, začíná na condylus lateralis 

femoris a upíná se na facies posterior tibie. Mezi jeho funkce patří flexe bérce, vnitřní 

rotace při flexi bérce, ale také ovlivňuje pohyb laterálního menisku. 

 M. quadriceps femoris jako jediný řadíme mezi extensory kolenního kloubu. 

Jedná se o nejmohutnějš sval lidského těla, který tvoří čtyři hlavy. První m. rectus 

femoris, který má dvě hlavy - caput rectum začínající na spina iliaca anterior superior 

a caput reflexum začínající na sulcus supraacetabularis. Druhou m. vastus lateralis 

začínající na linea aspera a linea intertrochanterica femuru. Třetí m. vastus intermedius 

začínající na přední a boční straně femuru a čtvrtou m. vastus medialis začínající 

na linea aspera a linea intertrochanterica femuru. Funkcí tohoto svalu je extenze 

kolenního kloubu a hraje velkou roli u vstávání ze sedu či lehu (Čihák, 2001; Hudák, 

2017; Greene, 2006; Calais-Germain, 2007).  

2. 1. 5 Nervové zásobení kolenního kloubu 

 Nervové zásobení kolenního kloubu je zajištěno z plexus lumbalis, ze kterého 

vychází n. femoralis a n. obturatorius inervující flexory a adduktory kyčelního kloubu 

a extenzory kloubu kolenního. Z n. femoralis odstupuje n. saphenus, který inervuje 

přední stranu kloubního pouzdra kolenního kloubu. Dále je nervové zásobení zajištěno 

z plexus sacralis, ze kterého vychází n. ischiadicus, který inervuje flexory kolenního 

kloubu Dále se větví na n. tibialis inervující mediální zadní stranu kloubního pouzdra 

kolenního kloubu, zadní stranu bérce a n. peroneus communis, který inervuje laterální 

třetinu zadní strany kloubního pouzdra a motoricky i senzitivně inervuje svaly přední 

strany bérce (Čihák, 2001; Hudák, 2017). 

2. 1. 6 Cévní zásobení kolenního kloubu 

 Cévní zásobení kolenního kloubu tvoří bohatou cévní síť kolem kolenního 

kloubu. Je zajištěno díky a. genus superiores medialis, a. genus superiores lateralis, 
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a. genus inferiores medialis, a. genus inferiores lateralis a a. genus media, 

které vystupují společně z a. poplitea. Výjimku tvoří a. genus descendens vytupující 

z a. femoralis a a. recurrens tibialis anteior vystupující z a. tibialis anterior (Bartoníček, 

2004; Palastanga, 2011). 

2. 2 Kineziologie kolenního kloubu 

 Základním postavením kolenního kloubu je extenze v plném rozsahu neboli 

"uzamčené koleno". Extendovaný kolenní kloub je pevný a stabilní. Pasivním pohybem 

lze provést hyperextenzi do rozsahu 5°.  

 Pohyby v kolenním kloubu jsou flexe, extenze, vnitřní rotace a zevní rotace. 

Flexe zahrnuje celkem 4 fáze - počáteční rotaci, valivý pohyb, posuvný pohyb 

a závěrečnou rotaci, kdy dochází k uzamknutí kolenního kloubu. Flexi v kolenním 

kloubu jistí zkřížené vazy. Extenze v kolenním kloubu dochází v opačném sledu. 

Rotace v kolenním kloubu odemykají a uzamykají kolenní kloub. Vnitřní rotace 

představuje podstatně kratší pohyb v rozsahu 5° - 10° než rotace zevní v rozsahu          

30° - 50° (Dylevský, 2009; Čihák, 2001; Lindsay, 1996).  

2. 3 Gonartróza 

 Artróza v kolenním kloubu se nazývá gonartróza a je degenerativním 

onemocněním, jehož hlavní příčinou je nadměrné zatížení kloubu (Kolář, 2009). 

2. 3. 1 Etiologie 

 Kolenní kloub je nejvíce zatíženým kloubem v lidském těle, což může mít 

za následky opotřebení kloubu. Rozlišujeme gonartrózu primární a sekundární. Primární 

je nejčastěji následkem dědičnosti, mechanického poškození nebo chronického 

přetížení. Sekundární gonartróza je naopak způsobena traumatem či nějakým 

zánětlivým onemocněním (Kolář, 2009; Gallo, 2011). 

2. 3. 2 Klinický obraz 

 Mezi hlavní příznak artrózy v kolenním kloubu patří bolest, která se nejčastěji 

projevuje při pohybu v terénu, chůzi do/ ze schodů nebo při delší zátěži. V pokročilém 

stádiu se může objevovat i klidová bolest nebo horší stabilita kloubu, která může mít 

za následek i pád, který je způsoben podlomením dolní končetiny v kolenním kloubu. 

Mezi další příznaky může patřit otok, snížená pohyblivost v kolenním kloubu, zkrat 

dolní končetiny či vrzající zvuky při pohybu v kloubu (Kolář, 2009; Bartoníček, 2004). 
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2. 3. 3 Stádia gonartrózy 

 Gonartrózu můžeme dle stavu rozdělit na 4 stádia (Kellgren – Lawrenc). 

I. stadium – subchondrální skleróza, drobné osteofyty na okrajích 

II. stadium – malé zúžení kloubní štěrbiny, oploštěné kondyly femuru, osteofyty 

na okrajích 

III. stadium – zřetelné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba pseudocyst, osteofyty, 

deformity 

IV. stadium – výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, ložiska nekrózy  

 

 

Obrázek 3 Kellgren – Lawrencova klasifikace osteoartrózy (Kumar, 2017) 

2. 3. 4 Diagnostika gonartrózy (dle RTG) 

 Klasifikační kritéria pro gonartrózu ACR: 

1. bolest kolenního kloubu většinu dní v posledním měsíci 

2. osteofyty na kloubních okrajích – RTG 

3. synoviální výpotek – nezánětlivý 

4. věk nad 40 let 

5. ranní ztuhlost trvající maximálně 30 minut 

6. krepitus při aktivním pohybu v kolenním kloubu 
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 Gonartróza je diagnostikována v případě, že pacient vykazuje body 1, 2 nebo 

1, 3, 5, 6 nebo 1, 4, 5, 6 (Pavelka, 2012). 

2. 3. 5 Léčba 

 Gonartrózu kolenního kloubu můžeme léčit dvěma způsoby, a to léčbou 

konzervativní či léčbou chirurgickou. K chirurgické léčbě by se měl lékař přiklánět 

až po neúspěšném pokusu léčbou konzervativní. Léčba je závislá také na stádiu 

onemocnění pacienta. Hlavním cílem léčby gonartrózy je úleva od bolesti a snaha 

o udržení funkce kolenního kloubu (Trnavský, 2002; Trnavský, 1997).  

2. 3. 5. 1 Léčba konzervativní 

 Léčba konzervativní zahrnuje fyzioterapii, režimová opatření a farmakologickou 

terapii. Lze také využít fyzikální terapii (Poděbradský, 1998).  

 Fyzioterapie by měla být vedena individuálně pod dohledem fyzioterapeuta, 

který by měl pacienta instruovat k nácviku autoterapie, která by měla být prováděna 

alespoň 2x denně. Při fyzioterapii využíváme především aktivní pohyby a izometrické 

posilování. Hlavním cílem je udržení rozsahu pohybu v kolenním kloubu a zvýšení 

či udržení svalové síly (Kolář, 2009; Sosna, 2001). 

 Hlavním cílem režimových opatření je snaha o snížení zátěže na postiženého 

kolenního kloub. Jedním z řešení je redukce hmotnosti pacienta v případě nadváhy 

nebo využití pomůcek jako je vycházková hůl, francouzské hole atd. Další důraz je 

kladen na vhodnou sportovní aktivitu pacienta, mezi které patří například plavání 

nebo rotoped, kdy dochází k odlehčení kolenních kloubů (Sosna, 2001; Gallo, 2011). 

 Farmakologická terapie by měla být využita až jako poslední možnost. Léčba 

zahrnuje léky, jako jsou kortikosteroidy, SYSADOA léky působí pomalu a léky 

působící rychle. Využití kortikosteroidů je velmi ojedinělé, podávají se intraartikulárně.  

 Mezi pomalu působící léky řadíme například kyselinu hyaluronovou, 

metylsulfonymetan, glukosaminsulfát atd. Všechny léky vyjma kyseliny hyaluronové, 

která je podávána intraartikulárně jsou podávány perorálně. 

 Mezi SYSADOA léky, které působí pomalu patří analgetika a nesteroridní 

antirevmatika. Analgetika se využívají opiodní, mezi které patří tramadol a kodein. 

Neopiodní jako paracetamol nebo kyselina acetylsalicylová. Je možnost je využívat 

v kombinaci.  Nesteroidní antirevmatika potlačují zánětlivé reakce a patří k nim 
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například ibuprofen, diklofenac, ibalgin (Trnavský, 2007; Sosna, 2001; Olejárová, 

2010; Kolář, 2009). 

2. 3. 5. 2 Léčba chirurgická 

 Nejméně náročným zákrokem je artroskopie, která se využívá k ošetření defektu 

chrupavky a k odstranění drobných volných nitrokloubních tělísek, k zásahům 

do subchondrální kosti (Lotke, 1999; Laskin, 1991).  

 Dalším výkonem, který se využívá je osteotomie, která slouží k vyrovnání 

osových odchylek, jako například varozita či valgozita kolenního kloubů, 

které způsobují nerovnoměrné zatížení kloubu. Při výkonu dochází k vyjmutí 

či k vložení kostního klínu na distálním femuru nebo proximální tibii (Trnavský, 2002; 

Valenta, 2007).  

 Pacienti s gonartrózou jsou nejčastější indikační skupinou pro aloplastiku. 

Implantace kloubní náhrady je nejčastěji prováděna u kloubu kyčelního a kolenního. 

Při výkonu dochází k odstranění změn vzniklých artrózou. Tento výkon by měl přinést 

výrazné zlepšení pohyblivosti a bolestivosti oproti stavu před operací (Janíček, 2007; 

Koudela 2016).  

 

Obrázek 4: Kolenní kloub před a po totální endoprotéze kolenního kloubu (Arora, 2016)  
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2. 4 Aloplastika kolenního kloubu 

2. 4. 1 Hemiatroplastika kolenního kloubu 

 Tento operativní přístup představuje méně invazivní zákrok s poměrně rychlou 

rekonvalescencí. Po operaci dochází k rychlejšímu zvětšení rozsahu pohybu 

v operovaném kloubu, díky kterému dochází k rychlejšímu návratu do běžného života. 

Tento přístup indikujeme pouze v případě, kdy je poškozena pouze jedna část kolenního 

kloubu a nedochází k jeho výraznému valgóznímu či varóznímu postavení.  

2. 4. 2 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

2. 4. 2. 1 Dělení endoprotéz kolenního kloubu 

 Prvním velmi často využívaným způsobem je implantát s posteriorní stabilizací, 

kdy dochází ke kompletnímu odstranění obou zkřížených vazů. 

 Druhý způsob představuje zákrok, kdy dochází k odstranění předního zkříženého 

vazu a ponechává se vaz zadní. Tento implantát je indikován pouze pacientům, 

jejichž zadní zkřížený vaz je schopen stále plnit svou plnou funkci stabilizace kolenního 

kloubu.  

 Třetí druh představuje zákrok, kdy jsou ponechány oba zkřížené vazy. Tento typ 

představuje velkou výhodu, pacient se cítí jako by kloub byl plně funkční. 

 Rozdělení totálních endoprotéz kolenního kloubu dále rozlišujeme podle 

způsobu fixace endoprotézy ke kosti. K ukotvení do kostní tkáně se používá kostní 

cement nebo se ukotvení provádí na principu osteointegrace.  

 K fixaci cementových implantátů se používá kostní cement. Jedná se o rychle 

tuhnoucí hmotu, chemicky metylmetakrylát. Cement zajišťuje kvalitní a dlouhodobou 

fixaci ke kostnímu lůžku a vyplňuje drobné defekty v kostní tkáni. Uzavřená část 

spongiózní kosti snižuje ztráty krve. Pevná fixace pomocí cementu umožňuje časnou 

zátěž operovaného kloubu. Nevýhodou je uvolňování zbytků cementu do organismu. 

Dochází ke snížení obranyschopnosti kosti proti infekcím po dobu až několik týdnů 

po operaci.  

 Necementové implantáty díky jejich úpravě na povrchu v místě kontaktu s kostní 

tkání umožní fixaci bez použití cementu. Důležitost představuje naprosto přesné usazení 

implantátu na kostním lůžku, což umožňuje co nejlepší biologické vazby kostním 
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vzrůstem. K nevýhodám necementovaných implantátů patří podstatně větší krevní 

ztráta, náročnost operace, kvalita kostního lůžka a delší doba odlehčení operované dolní 

končetiny z důvodu delšího prorůstání tkáně do implantátu. 

 Třetí možnost představují hybridní implantáty, které se skládají z bez cementové 

komponenty na femuru a cementem fixované komponenty na holenní kosti (Vavřík, 

Sosna et al., 2005; Krška et al., 2011). 

2. 4. 2. 2 Indikace implantace totální endoprotézy kolenního kloubu 

 National institut of Health sídlící v USA v roce 2003 stanovil jednoduchá 

indikační kritéria, která platí pro všechny druhy náhrad. Indikační kritéria jsou 

rozdělena do tří bodů: 

 viditelná kloubní degenerace na RTG snímku 

 stálá střední až velká bolestivost, konzervativní léčba neúspěšná 

 funkční omezení vedoucí ke snížení kvality života (Dungl, 2014) 

2. 4. 2. 3 Kontraindikace implantace totální endoprotézy kolenního kloubu 

 Absolutní kontraindikace lokálního charakteru: 

 aktivní infekt 

 nepříznivý lokální kožní a kostní nález 

 Absolutní kontraindikace celkového charakteru: 

 závažná kardiopulmonální onemocnění 

 těžká ICHDK 

 poškození CNS znemožňující pooperační léčbu a spolupráci 

 těžká dysfunkce extenzorového aparátu 

 Relativní kontraindikace: 

 nedávno prodělaný nitrokloubní infekt nebo přítomnost infekčního ložiska 

v organismu 

 chronická infekce urogenitálního systému, horních cest dýchacích 

 vysoký věk 

 obezita (Dungl, 2014) 
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2. 4. 2. 4 Komplikace a rizika po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu 

Neurovaskulární komplikace 

Poranění cév a nervů během operačního zákroku je velmi vzácné. Cévní 

poranění se vyskytuje pouze v 0,2 – 0,3 % případů a může být způsobeno vyjmutím 

menisků, resekci tibiálního úponu zadního zkříženého vazu nebo uvolnění zadní části 

kloubního pouzdra kolenního kloubu. Částečným poraněním stěny artérie může 

vzniknout popliteální aneurysma, které může být příčinou otoku v popliteální krajině 

kloubu. Pří korekci valgózního postavení kloubu může působením trakce a následnou 

ischemií dojít k poranění peroneálního nervu (Dungl, 2004). 

Ztuhlost kolenního kloubu 

 Druhou komplikaci představuje ztuhnutí kolenního kloubu, které je způsobeno 

bolestivostí a může trvat až 8 týdnů. Pro pacientka je těžší chůze po schodech a vstávání 

ze sedu z důvodu snížení rozsahu pohybu v kolenním kloubu. Za vznikem může stát 

infekce nebo mechanické problémy vazivových částí. Zlepšení přichází zhruba       

po 2 -3 měsících od operace. Léčba tohoto problému zahrnuje jak fyzikální terapii, 

tak rehabilitaci. V horších případech může dojít až k operační revizi kolenního kloubu 

(Dungl, 2014). 

Infekce 

 Zvýšené riziko vzniku infekce představují především pacienti, kterým byla 

diagnostikována revmatoidní artritida či Diabetes mellitus. Dále pacienti, kteří trpí 

obezitou nebo již dříve absolvovali operační zákrok v daném kolenním kloubu. 

Prevenci vzniku infekce představuje profylaktické užívání antibiotik. Mezi další 

možnosti léčby patří resekční artroplastika, artrodéza, reimplantace a v poslední řadě 

i amputace (Dungl, 2014).  

Tromboembolická nemoc 

 Přibližně v 90 % případů vznikají tromby v hlubokých žilách lýtka. Mezi 

příznaky patří zejména cyanóza, hypestézie, omezená funkce dolní končetiny 

a nehmatný puls. Tato komplikace je velmi závažná a je důležité dbát na prevenci jejího 

vzniku, kterou představují kompresní punčochy, antikolaguancia jako například 

warfarin, dostatečná hydratace, elevace operované dolní končetiny a aktivní pohyby 

od aker (Dungl, 2014). 



23 
 

2. 4. 3 Fyzioterapie po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu 

2. 4. 3. 1 Předoperační fáze 

 Hlavním cílem předoperační fáze je pacienta naučit chůzi o 2 FH s odlehčením 

postižené dolní končetiny. Dbáme také na zlepšení fyzické kondice pacienta 

a případnou redukci hmotnosti. Důležitou součástí předoperační fáze je také zvýšení 

svalové síly a zvýšení rozsahu pohybu v postiženém kolenním kloubu. Do této fáze 

lze zařadit také nácvik správného stereotypu dýchání (Kolář, 2009; Koudela, 2016). 

2. 4. 3. 2 Pooperační fáze 

 Rehabilitace pacienta po operačním zákroku je vždy velmi individuální, 

postupujeme vždy podle pocitu pacienta. Naším cílem je časné zotavení po operačním 

zákroku a navrácení stavu pacienta do stavu původního. Rehabilitace začíná ihned 

po propuštění ze sálu, kdy polohujeme kolenní kloub střídavě z flexe do extenze. 

S postupem času se začínají provádět pasivní a aktivní pohyby v operovaném kloubu, 

kondiční cvičení, ale také nácvik vertikalizace pacienta. Jejím cílem je ostranění bolesti, 

nácvik sebeobsluhy a minimalizace pooperačních komplikací (Kolář, 2009; 

Hromádková, 1994; Jarošová, 2010; DeLisa, 2019). 

 1. pooperační den operovanou dolní končetinu polohujeme do flexe a extenze, 

dbáme na prevenci TEN, mobilizujeme periferní klouby a začínáme izometricky 

posilovat oslabený m. quadriceps femoris a gluteální svaly. Také zařazujeme kondiční 

cvičení zdravé končetiny a také dechovou fyzioterapii.  

 2. - 3. pooperační den po operaci probíhá odstranění drénu a vertikalizace 

do sedu a stoje. Zařazujeme aktivní cvičení kolenního kloubu. Dále pacient nacvičuje 

stoj a chůzi s 2 FH a odlehčením operované dolní končetiny. Aplikujeme pasivní 

cvičení kloubu na motodlaze.  

 4. - 5. pooperační den můžeme zařadit cviky na břiše. Důraz klademe na správný 

stereotyp chůze s 2 FH a na zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kolenním kloubu.  

 Pacient cvičí nejlépe 2x denně, cviky pacient provádí pomalu s opakováním    

5 - 10x. Denně 30 minut motodlaha, kryoterapii využíváme k dosažení 

antiedematózního, analgetického účinku a pro prevenci komplikací. 

Mezi kontraindikované pohyby se patří kleky, hluboké dřepy a poskoky (Kolář, 2009; 

Koudela, 2016, Vavřík, 2005). 
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2. 4. 3. 3 Fyzioterapie po propuštění pacienta do domácí péče 

 Pacient opouští zdravotnické zařízení až ve chvíli, kdy je schopen naprosté 

samostatnosti a není vázán na pomoc druhého člověka nebo v případě, kdy je zajištěna 

osoba, která mu vypomáhá. Pacient dostal instrukce k autoterapii a může docházet 

na fyzioterapii ambulantně alespoň 2x týdně. Lze také využít pobytu v lázních, 

který indikuje rehabilitační lékař. Hybnost kolenního kloubu po opuštění 

zdravotnického zařízení by měla být alespoň 90 stupňů (Kolář, 2009; Vavřík, 2005).   

2. 5 Fyzioterapeutické metody a postupy  

2. 5. 1 Techniky měkkých tkání dle Lewita 

 Těmito technika lze protáhnout jak malou plochu kůže, tak velkou. Je také 

možné se dostat do hlubší vrstvy pojiva a protáhnout tak všechny měkké tkáně. 

Tuto techniku indikujeme v případě, kdy nalezneme zvýšený odpor v některém směru 

protažení tkáně, kdy porovnáváme se symetrickou kožní plochu na druhé straně těla. 

Tato metoda je nebolestivá a časově nenáročná, vhodná také pro autoterapii. 

Lze stejným způsobem využít také u zvýšeného napětí v podkoží, fasciích, svalech 

či v oblasti aktivní jizvy (Lewit, 1990). 

2. 5. 2 Mobilizace dle Lewita 

 Mobilizační techniky využíváme u funkčních poruch pohybového aparátu 

jak v oblasti páteře, tak v oblasti kloubů končetin. Mobilizace je postupné, nenásilné 

a nebolestivé obnovování hybnosti kloubu. Pohyb provádíme opakovanými pohyby 

pouze ve směru blokády (Hájková, 2015). 

2. 5. 3 Míčkování dle Jebavé 

 Tato technika slouží jako pomocná metoda ve fyzioterapii. K technice 

míčkování využíváme měkké molitanové míčky, kdy dochází k odvalování a koulení 

míčku po pokožce pacienta. Dalším způsobem je vytírání, kdy dochází k nabírání kožní 

řasy. Tato metoda představuje levnou, příjemnou a časově nenáročnou možnost, 

jak ulevit od bolesti (Jebavá, 1993). 



25 
 

2. 5. 4 Postizometrická relaxace dle Lewita 

 Technika PIR působí na svaly pro dosažení jejich relaxace. Tato metoda využívá 

svalovou facilitaci a inhibici. Hlavní účinek představuje odstranění napětí a odstranění 

spoušťových bodů (Lewit, 1990). 

2. 5. 5 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Metoda PNF podporuje a urychluje neuromuskulární odpověď. Pohybové vzorce 

jsou vedeny diagonálním směrem a jsou podobné běžným aktivitám denního života. 

Využívání spolupráce velkých svalových skupin patří mezi základní mechanismy PNF. 

Svalová aktivita silnějších svalů znovuobnoví aktivitu svalů slabších, nebo svalů 

inaktivní. Mezi hlavní indikace patří onemocnění CNS a PNS, poškození periferních 

nervů, ortopedické poruchy či traumatická poškození pohybového aparátu (Holubářová, 

2017). 

2. 5. 6 Postizometrická relaxace s protažením dle Jandy 

 Tato metoda se využívá k protažení zkrácených svalů. Pacient vyvine sílu 

proti manuálně kladenému odporu terapeuta. Dochází k izometrické kontrakci 

zkráceného svalu, které trvá zhruba 7 sekund, poté dochází k uvolnění a pasivnímu 

protažení daného svalu, které trvá 10 sekund.  Pro lepší účinnost opakujeme                 

3x – 5x během terapie (Janda, 2014). 

2. 5. 7 Fyzikální terapie 

2. 5. 7. 1 Kryoterapie 

 Metoda kryoterapie představuje krátkodobé vystavení organismu extrémně 

nízkým teplotám. Může být aplikována lokálně nebo celkově. Během lokální 

kryoterapie je chlad zaměřen pouze na konkrétní část lidského těla. Využíváme 

pomůcky, jako jsou ledovací sáčky, obklady a podobně. Tento způsob využíváme velmi 

často při úrazových stavech či kloubních onemocněních (Doral, 2005; Poděbraský, 

1998).    

2. 5. 8 Léčebná tělesná výchova 

 Tato metoda tvoří základ rehabilitace. Hlavním cílem LTV je korekce chybných 

pohybových stereotypů pacienta. Zahrnuje mnoho technik jako například polohování, 

pasivní pohyby, aktivní pohyby, kondiční a relaxační cvičení, dechovou fyzioterapii 

(Chaloupka, 2001). 



26 
 

2. 5. 7 Speciální testy 

2. 5. 7. 1 Test dle Barthelové 

 Test hodnotící míru samostatnosti pacienta během všedních denních činností. 

Způsob tohoto testování využívají především ergoterapeuti, kteří mají velký podíl 

na úspěšné cestě pacienta k nezávislému životu v jeho běžném životě. Činnosti, které 

testujeme, rozdělujeme na instrumentální (nákup, vaření, úklid) a personální (oblékání, 

hygiena). 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Souvislá odborná praxe probíhala v Rehabilitační nemocnici Beroun v termínu 

od 13. 1. 2020 - 7. 2. 2020 pod vedením Mgr. Ladislavy Kvapilové. Pracovala jsem 

na lůžkovém rehabilitačním oddělení každý den od 8:00 do 12:00 hodin. Pro svou 

bakalářskou práci jsem si vybrala pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu.  

S pacientem jsem spolupracovala každý den dopoledne, proběhl vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor a  sedm terapeutických jednotek. Každá jednotka 

probíhala v dopoledních hodinách v délce 30 minut. Na vstupní a výstupní vyšetření 

bylo vyhrazeno 45 minut.  

Všechny vyšetřovací a terapeutické postupy, který byly použity byly aplikovány 

neinvazivně. Při vyšetření jsem použila tyto pomůcky: terapeutické lehátko, krejčovský 

metr, goniometr, neurologické kladívko. Použila jsem míčkování dle Jebavé, aktivní 

pohyby, techniky měkkých tkání dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s protažením 

dle Jandy, mobilizační techniky dle Lewita, izometrické posilování, PNF dle Kabata 

a senzomotorickou stimulaci. Pracovala jsem také s pomůckami, jako jsou overball, 

theraband, ježek, molitanové míčky a jóga pásek. 

Bakalářská práce byla započata až po podpisu informovaného souhlasu 

pacientem a schválení Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 046/2020. 
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3. 2 Anamnéza 

Datum: 15. 1. 2020 

Pacient: Z. B., muž 

Ročník: 1956 

Diagnóza: M170  

Rodinná anamnéza: 

nevýznamná k nynějšímu onemocnění. 

Osobní anamnéza: 

dřívější onemocnění: běžné dětské nemoci, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, 

st. p. operaci tříselné kýly 2003, st. p. karcinomu rekta, kolostomie 2005, syndrom 

spánkové apnoe. 

Nynější onemocnění: 

dne 6. 1. 2020 byla provedena v FN Motol plánovaná implementace totální 

endoprotézy levého kolenního kloubu. 

Gynekologická anamnéza: 

neguje. 

Alergie: 

neguje. 

Farmakologická anamnéza: 

Dapril 5 mg tbl. 1-0-0, Eliquis 2,5 mg tbl. á 12 hodin, Ataralgin dle potřeby  

1-1-1 

Abusus: 

 nekuřák, alkohol příležitostně. 2 kávy denně. 

Pracovní anamnéza: 

 pacient je v důchodu, ale stále pracuje jako psychoterapeut ve vlastní ordinaci. 

Sociální anamnéza: 

 žije s rodinnou v bytě v 1. patře bez výtahu (20 schodů).  
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Předchozí rehabilitace:  

nebyla. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

 ze zdravotní dokumentace byly vypsány diagnózy a přesná medikace pacienta. 

Indikace k rehabilitaci: 

 dle lékaře byla indikována 1x denně individuální terapeutická jednotka, 

2x denně motodlaha a 1x denně skupinové cvičení v bazénu a 1x denně skupinové 

cvičení v tělocvičně. 

3. 2. 1 Diferenciální diagnostika 

 Na základě diagnózy pacienta a jeho anamnézy, lze očekávat otok v oblasti 

operovaného kolenního kloubu a jeho okolí. Snížený rozsah pohybu v kolenním kloubu 

do flexe a extenze. Dále také sníženou svalovou sílu m. quadriceps femoris, m. tensor 

fasciae latae. Předpokládat můžeme také zkrácení ischiokrurálních svalů a m. rectus 

femoris. Patella, hlavička fibuly, Chopartův kloub a drobné klouby nohy mohou 

vykazovat omezenou kloubní vůli. 

 U neoperované dolní končetiny lze předpokládat také omezenou kloubní vůli 

patelly a hlavičky fibuly. Hypertonus v oblasti m. quadriceps femoris a m. triceps surae 

a také reflexní změny v oblasti kolenního kloubu v kůži, podkoží a fasciích. 

3. 3 Vstupní kineziologický rozbor (15. 1. 2020) 

 První terapie pacienta, vyšetření probíhalo na samostatné cvičebně lůžkového 

oddělení. 

Status praesens: 

subjektivní: pacient se cítí velmi dobře, bolestivost 2/10 dle VAS. 

objektivní: pacient orientován časem, místem i prostorem. Samostatný, schopen 

sedu, stoje. Chůze možná pouze s odlehčením LDK s pomocí 2 francouzskými holemi. 

Jizva se svorkami. Výška 182 cm, váha 110 kg, BMI 31, tlak 150/93 mmHg, puls 

97/min.  
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Vyšetření aspekcí: 

 zřejmý otok LDK v oblasti stehna, mírný pak v oblasti kolenního kloubu a lýtka. 

Jizva stále se svorkami, kolenní kloub lehce ve flekčním postavení. 

Vyšetření dechu: 

 u pacienta je zřejmý brániční typ dýchání. 

Vyšetření stoje: 

 vyšetřeno aspekcí. Stoj pacienta je stabilní. Opora o 2 francouzské hole 

s odlehčením operované dolní končetiny.  

Pohled zezadu: 

 báze středně široká 

 větší zátěž na pravé dolní končetině 

 paty kulovité 

 chodidla ve valgózním postavení 

 Achillovy šlachy symetrické 

 levé lýtko mírný otok 

 pravý kolenní kloub v mírně flekčním postavení 

 gluteální svalstvo symetrické 

 páteř v osovém postavení 

 svalstvo horních končetin symetrické 

 postavení lopatek symetrické 

 hlava mírné doprava 

 úklon trupu doprava 

Pohled z boku: 

 hlezenní klouby v nulovém postavení 

 levý kolenní kloub ve flekčním postavení 

 oploštělá bederní lordóza od ThL přechodu 

 oploštělá hrudní kyfóza 

 protrakce obou ramenních kloubů 

 hlava v předsunu 
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Pohled zepředu: 

 báze středně široká 

 větší zátěž na pravé dolní končetině 

 hlezenní klouby symetrické 

 snížená příčná a podélná klenba - palpační vyšetření 

 levé lýtko mohutnější - otok 

 levé koleno mohutnější - otok 

 jizva se svorkami přes levé koleno 

 pupek ve středu 

 horní končetiny symetrické 

 obličej symetrický 

Vyšetření chůze: 

 pacient odlehčuje operovanou dolní končetiny s pomocí 2 francouzských holí. 

Chodí třídobou chůzí, která je stabilní. Největší pohyb je v kyčelních kloubech, jedná 

se o proximální typ chůze dle Jandy (Kolář, 2009). Operovaná dolní končetina je 

v kolenním kloubu v mírném flekčním postavení, délka kroku je symetrická. Při chůzi 

má pacient tendence se předklánět. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové (Haladová, Nechvátalová, 2005): 

Délka (cm) PDK LDK 

Anatomická délka 89 89 

Funkční délka 100 100 

Stehno 43 43 

Lýtko 46 46 

Noha 28 28 

Tabulka 1: Antropometrické vyšetření délek dolních končetin - vstupní vyšetření 
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Obvod (cm) PDK LDK 

15 cm nad patellou 49 53 

10 cm nad patellou 43,5 46,5 

Přes patellu 43 44 

Tuberositas tibiae 37,5 41 

Lýtko 40 41,5 

Malleoly 29 29 

Tabulka 2: Antropometrické vyšetření obvodů dolních končetin - vstupní vyšetření 

Vyšetření goniometrie dle Jandy (Janda, Pavlů, 1993): 

vyšetření provedeno plastovým dvouramenným goniometrem. 

Rozsah  PDK LDK 

Kyčelní kloub Aktivně S: 15 - 0 - 115 S: 10 - 0 - 95 

F: 40 - 0 - 30 F: 40 - 0 - 30 

R: 40 - 0 - 40 R: 35 - 0 - 35 

Pasivně S: 15 - 0 - 120 S: 15 - 0 - 100 

F: 45 - 0 - 35 F: 40 - 0 - 30 

R: 45 - 0 - 45 R: 40 - 0 - 35 

Kolenní kloub Aktivně S: 0 - 0 - 110 S: 0 - 10 - 60 

Pasivně S: 0 - 0- 115 S: 0 - 10 - 65 

Hlezenní kloub Aktivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 40 

Pasivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 40 

Tabulka 3: Goniometrické vyšetření dolních končetin - vstupní vyšetření 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004): 

 Hodnocení:  

0 - nejde o zkrácení  

1 - malé zkrácení 

2 - velké zkrácení 

Sval/svalová skupina PDK LDK 

m. triceps surae 0 0 

ischiokrurální svaly 1 2 

m. rectus femoris 1 2 

m. iliopsoas 1 1 

m. tensor fasciae latae 0 0 

adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

mm. pectorales   

dolní sternální část 0 0 

střední sternální část 0 0 

m. pectoralis minor 0 0 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

Tabulka 4: Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin - vstupní vyšetření 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (Haladová, Nechvátalová, 2005): 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Levá dolní končetina: aktivace m. gluteus medius, během pohybu se objevuje 

flexorový mechanismus, který je však méně výrazný než u pravé dolní končetiny. 
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Pravá dolní končetina: aktivace m. gluteus medius na začátku pohybu, během 

pohybu však nad m. gluteus medius převažuje m. tensor fascie latae, m. quadriceps 

femoris a m. iliopsoas. 

Extenze v kyčelním kloubu:  

Levá dolní končetina:  

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. extensory L páteře kontralaterální 

4. extensory L páteře homolaterální 

5. extensory Th páteře kontralaterální 

6. extensory Th páteře homolaterální 

7. svaly pletence pažního 

 

Pravá dolní končetina: 

1. m. gluteus maximus + 2. ischiokrurální svaly 

3. extensory L páteře kontralaterální 

4. extensory L páteře homolaterální 

5. extensory Th páteře kontralaterální 

6. extensory Th páteře homolaterální 

7. svaly pletence pažního 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 1990): 

Skloubení  PDK LDK 

Interfalangeální klouby na 1. - 5. prstu bez blokády na 1. - 5. prstu bez 

blokády 

Metatarofalengeální klouby na 1. - 5. prstu bez blokády na 1. - 5. prstu bez 

blokády 

Metatarzální klouby bez blokády bez blokády 

Lisfrankův kloub bez blokády bez blokády 

Os cuboideum bez blokády bez blokády 

Os naviculare bez blokády bez blokády 

Chopartův kloub bez blokády bez blokády 

Talokrurální kloub bez blokády bez blokády 

Hlavička fibuly kloubní pohyblivost 

omezena ventrálně i 

dorzálně 

kloubní pohyblivost 

omezena ventrálně i 

dorzálně 

Patella  kloubní pohyblivost 

omezena kraniokaudálně 

kloubní pohyblivost 

omezena všemi směry 

Tabulka 5: Vyšetření kloubní vůle dolních končetin - vstupní vyšetření 
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Vyšetření svalové síly: 

vyšetření probíhalo orientačně, dle možností pacienta. 

Kloub Směr PDK LDK 

Kyčelní kloub Flexe 5 4- 

Extenze 4 4- 

Abdukce 5 4 

Addukce 5 4 

Vnitřní rotace 5 4 

Zevní rotace 5 4 

Kolenní kloub Flexe 5 3 

Extenze 5 3 

Hlezenní kloub Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 5 5 

Tabulka 6: Orientační vyšetření svalové síly dolních končetin - vstupní vyšetření 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 1990): 

Kůže: 

 na operované dolní končetině v oblasti stehna a kolenního kloubu otok a snížená 

posunlivost a zvýšená teplota kůže. Na zdravé dolní končetina snížená posunlivost 

v oblasti stehna na laterální straně. 

Podkoží (vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy): 

 na operované dolní končetině v oblasti stehna a kolenního kloubu horší 

posunlivost podkoží. Na zdravé dolní končetina horší posunlivost pouze v oblasti 

stehna. Na zdravé dolní končetině hypertonus m. triceps surae a m. quadratus plantae. 

Fascie: 

 na operované dolní končetiny zřejmá bariéra v oblasti stehna a lýtka, na zdravé 

dolní končetině pouze v oblasti lýtka. 
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Sval: 

 vyšetřeno palpačně, svaly nebolestivé. Hypertonus ischiokrurálních svalů, 

m. tensor fasciae latae a m. triceps surae na operované dolní končetině.  

Jizva: 

 jizva se svorkami, klidná a palpačně nebolestivá. V dolní třetině je jizva hůře 

posunlivá směrem laterálním a mediálním. V okolí jizvy zvýšená teplota a otok.   

Neurologické vyšetření: 

 pacient orientován časem, místem i prostorem. 

 hlavové nervy vyšetřeny orientačně, bez patologického nálezu. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

 reflex Achillovy šlachy - normoreflexie 

 reflex medioplantární - normoreflexie 

Čití povrchové: 

 algické - bez patologického nálezu bilaterálně 

 taktilní - bez patologického nálezu bilaterálně 

 tepelné - bez patologického nálezu bilaterálně 

 diskriminační - bez patologického nálezu bilaterálně 

 tepelné - bez patologického nálezu bilaterálně 

Čití hluboké: 

 polohocit - bez patologického nálezu bilaterálně 

 pohybocit - bez patologického nálezu bilaterálně 

 stereognozie - bez patologického nálezu bilaterálně 

Taxe:  

Vyšetření pyramidových jevů zánikových na dolních končetinách: 

 Mingazziniho příznak - negativní 

 Barrého příznak - negativní 

 fenomén retardace – negativní 

 



38 
 

Vyšetření pyramidových jevů iritačních na dolních končetinách: 

Extenční: 

 Babinskiho příznak - negativní 

 Chaddockův příznak - negativní 

 Oppenheimův příznak - negativní 

Flekční: 

 Rossolimův příznak - negativní 

 fenomén Žukovského – Kornilovův - negativní 
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Speciální testy: 

Test dle Barthelové: 

Činnost Provedení Body Činnost Provedení Body 

Najedení, 

napití 

samostatně bez 

pomoci 

10 Použití 

toalety 

samostatně 10 

 s pomocí 5 s částečnou 

pomocí 

5 

neprovede 0 s pomocí 0 

Koupání samostatně 5 Přesun 

lůžko - 

židle a 

zpět 

samostatně 15 

s pomocí 0 s menší 

pomocí 

10 

Osobní 

hygiena 

samostatně 5 s větší 

pomocí, 

může sedět 

5 

s pomocí 0 neprovede 0 

Oblékání samostatně 10 Pohyb po 

rovině 

samostatně 

nad 50 m 

15 

s částečnou pomocí 5 s pomocí 

nad 50 m 

10 

s pomocí 0 na vozíku 

nad 50 m 

5 

Kontinence 

moči 

kontinentní 10 imobilní 0 

příležitostné nehody 5 Schody samostatně 10 

inkontinentní 0 s pomocí 5 

Kontinence 

stolice 

kontinentní 10 Nezvládne 0 

příležitostné nehody 5 
Celkový součet 95 

inkontinentní 0 

Tabulka 7: Test dle Barthelové - vstupní vyšetření                   
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Vyhodnocení:  

 0 - 40 bodů: vysoce závislý 

 45 - 60 bodů: středně závislý 

 65 - 95 bodů: lehce závislý 

 100 bodů: nezávislý 

Závěr vyšetření: 

 pacient po TEP levého kolenního kloubu, operovaná dolní končetina odlehčena. 

Viditelný otok v oblasti lýtka, kolena a stehna na levé dolní končetině. Operovaný 

kolenní kloub je v mírném flekčním postavení. Stoj pacienta je stabilní, zátěž více 

na pravé dolní končetině, která vede k mírnému úklonu směrem doprava. Snížena 

příčná i podélná klenba nohy bilaterálně, kolenní klouby valgózní. Pacient drží hlavu 

v předsunu, ramena v protrakci. 

 Třídobá chůze pacientovi načiní obtíže, zvládá samostatně. Během chůze 

má pacient tendence k předklonu, vázne flexe operovaného kolenního kloubu. 

 Rozsah pohybu do flexe operovaného kolenního kloubu snížen. Svalová síla 

operované dolní končetiny je snížena u flexorů a extenzorů kolenního kloubu na stupeň 

3. Výrazné je také zkrácení m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů na levé dolní 

končetině.  

 Vyšetření kloubní vůle prokázalo omezenou pohyblivost patelly a hlavičky 

fibuly a obou dolních končetinách. U vyšetření pohybového stereotypu abdukce 

v kyčelním kloubu vlevo byl viditelný flexorový mechanismus. Vyšetření pohybového 

stereotypu extenze v kyčelním kloubu neprokázalo patologický nález. 

 Reflexní změny byly nalezeny na obou dolních končetinách, převážně 

na operované dolní končetině, kde je přítomen otok v oblasti kolenního kloubu, zvýšená 

teplota a horší posunlivost kůže v oblasti stehna, kolene a lýtka. Na pravé dolní 

končetiny byla zhoršena posunlivost kůže pouze v oblasti stehna. Hypertonus byl 

nalezen u ischiokrurálních svalů, m. tensor fasciae latae a triceps surae na operované 

dolní končetině. Jizva se svorkami. 

 Neurologické vyšetření bylo provedeno orientačně a nebyly nalezeny žádné 

patologické nálezy. 
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 Při testu samostatnost Barthel index pacient dosáhl 95 bodů ze 100, 

což prokázalo lehkou závislost. Pacient byl omezen pohybem do/ze schodů, které sám 

prozatím nezkoušel.  

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

3. 4. 1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 snížení otoku operované dolní končetiny 

 snížení bolesti 

 odstranění reflexních změn na dolních končetinách 

 zvýšení rozsahu pohybu operované kolenního kloubu 

 zvýšení svaloví síly operovaného kolenního kloubu 

 zvýšení kloubní pohyblivosti pately, hlavičky fibuly bilaterálně  

 korekce pohybového stereotypu s 2 FH po rovině 

 nácvik chůze do/ze schodů s 2 FH 

 nácvik autoterapie 

 zlepšení celkové kondice pacienta 

 po odstranění svorek péče o jizvu 

3. 4. 2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 autoterapie 

 dosažení plného rozsahu pohybu operovaného kolenního kloubu 

 dosažení svalové síly stupně 5 u operované dolní končetiny 

 zlepšení celkové kondice pacienta 

 zlepšení pohybových stereotypů extenze a abdukce DK 

 péče o jizvu pro správné zhojení a její pohyblivost 

 stabilizace kolenního kloubu pro plné zatížení 

 protažení zkrácených svalů 
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3. 4. 3 Návrh terapie 

 nácvik chůze s 2 FH 

 aktivní pohyby v kyčelním a kolenním kloubu operované dolní končetiny 

 kondiční cvičení 

 PIR dle Lewita 

 PIR s protažením dle Jandy 

 PNF dle Kabata 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita 

 míčkování dle Jebavé 

 mobilizační techniky dle Lewita 

 izometrické posilování 

 senzomotorická stimulace 

 autoterapie 

 motodlaha, po dosažení většího rozsahu lze rotoped 

3. 5 Denní záznam průběhu terapie 

3. 5. 1 Terapeutická jednotka č. 1 (16. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolest kolenního kloubu 2/10 dle VAS. 

 objektivní: Viditelný otok v oblasti stehna, kolenního kloubu a lýtka se zvýšenou 

teplotou. Jizva se svorkami. Snížený rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu 

do flexe, snížená svalová síla v operovaném kolenním kloubu do flexe. Chůze o 2 FH 

s odlehčením levé dolní končetiny, chůzi do/ze schodů zatím nezkoušel. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 snížení otoku v oblasti levého kolenního kloubu 

 odstranění reflexních změn v měkkých tkáních levé dolní končetiny 

 u omezených kloubů obnovení kloubní vůle 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu do flexe 

 protažení zkrácených svalů 

 posílení oslabených svalů 
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 nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

 nácvik autoterapie 

Návrh terapie: 

 prevence TEN 

 míčkování dle Jebavé 

 techniky měkkých tkání dle Lewita 

 mobilizace dle Lewita 

 PIR s protažením dle Jandy 

 izometrické posilování svalů stehna 

 nácvik chůze o 2 FH 

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 30 minut 

Provedení: 

 prevence TEN aktivním cvičením od aker DKK 

 míčkování dle Jebavé pro snížení otoku levé dolní končetiny v oblasti 

kolenního kloubu  

 techniky měkkých tkání dle Lewita - protažení kůže, podkoží, fascií a svalů 

 mobilizace patelly všemi směry a hlavičky fibuly dorzálně a ventrálně 

na levé dolní končetině 

 PIR s protažením m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů 

 izometrie m. quadriceps femoris s pomocí overballu 

 nácvik třídobé chůze o 2 FH po rovině (hole, operovaná DK, zdravá DK) 

 autoterapie- izometrická kontrakce m.quadriceps femoris vleže s overballem 

pod kolenem operované DK po dobu 7 s 

 motodlaha na 30 minut pro zvýšení rozsahu pohybu do flexe v operovaném 

kolenním kloubu 

Výsledek terapie: 

 technikami měkkých tkání došlo k uvolnění podkoží a fascií na stehně a lýtku. 

Byla obnovena kloubní pohyblivost patelly a hlavičky fibuly, jejichž pohyblivost byla 

omezena. Díky technice PIR s protažením m. rectus femoris došlo k mírnému zvětšení 

rozsahu kloubu do flexe v kolenním kloubu. Chůze po chodbě na vzdálenost 
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100 m s pomocí 2 FH pacientovi nečinila obtíže a byl poupraven jeho stereotyp chůze. 

Pro autoterapii byly zvoleny cviky prováděné během terapie s pomocí overballu, 

který byl pacientovi zapůjčen. 

Závěr terapie: 

 pacient se po terapii cítil velmi dobře. Terapie byla zaměřena na snížení otoku 

a techniky měkkých tkání pro odstranění reflexních změn. Byly odstraněny kloubní 

blokády, protaženy zkrácené svaly a byly vybrány vhodné cviky pro autoterapii během 

dne. Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní kloub do 65° na 30 minut. 

3. 5. 2 Terapeutická jednotka č. 2 (17. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacient se cítí dobře. 

 objektivní: Otok v oblasti stehna, kolenního kloubu a lýtka přetrvává. Snížený 

rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu do flexe, snížená svalová síla 

v operovaném kolenním kloubu do flexe. Chůze o 2 FH s odlehčením levé dolní 

končetiny. Jizva se svorkami. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 snížení otoku v oblasti levého kolenního kloubu 

 odstranění reflexních změn v měkkých tkáních levé dolní končetiny 

 u omezených kloubů obnovení kloubní vůle 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu do flexe 

 uvolnění hypertonických svalů levé dolní končetiny 

 protažení zkrácených svalů levé dolní končetiny 

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH 

 nácvik autoterapie 

Návrh terapie: 

 prevence TEN 

 míčkování dle Jebavé 

 techniky měkkých tkání dle Lewita 
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 mobilizace dle Lewita 

 izometrické posilování flexorů a extenzorů levého kolenního kloubu 

 PIR s protažením dle Jandy 

 nácvik chůze o 2 FH 

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 30 minut 

Provedení: 

 prevence TEN aktivním cvičením od aker DKK 

 míčkování dle Jebavé pro snížení otoku levé dolní končetiny v oblasti 

kolenního kloubu a stehna 

 techniky měkkých tkání dle Lewita - protažení kůže, podkoží, fascií a svalů 

 mobilizace patelly všemi směry a hlavičky fibuly dorzálně a ventrálně 

na levé dolní končetině 

 izometrické posilování extenzorů kolenních klobů bilaterálně, posilování 

flexorů levého kolenního kloubu za pomoci overballu 

 PIR s protažením m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů s pomocí jóga 

pásku 

 nácvik chůze o 2 FH po rovině (hole, operovaná DK, zdravá DK) 

 autoterapie- protažení m. rectus femoris pomocí jóga pásku, který byl 

zaháknut za plosku, pacient přitahuje operovanou DK s propnutým kolenním 

kloubem 

 motodlaha na 30 minut pro zvýšení rozsahu pohybu do flexe v operovaném 

kolenním kloubu 

Výsledek terapie: 

 technikami měkkých tkání došlo k uvolnění podkoží a fascií na stehně a lýtku. 

Byla obnovena kloubní pohyblivost patelly a hlavičky fibuly, jejichž pohyblivost byla 

omezena. Technikou PIR bylo uvolněni napětí ve svalů v hypertonu. Díky technice PIR 

s protažením m. rectus femoris došlo k mírnému zvětšení rozsahu do flexe v kolenním 

kloubu. Chůze po chodbě na vzdálenost 150 m. Pro autoterapii byly zvoleny cviky 

prováděné během terapie s pomocí overballu a jóga pásku které byly pacientovi 

zapůjčeny. 
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Závěr terapie: 

 pacient se po terapii cítil lehce unaveně. Terapie byla opět zaměřena na snížení 

otoku a techniky měkkých tkání. Byly odstraněny kloubní blokády, posíleny oslabené 

svaly a protaženy zkrácené svaly. Byly přidány další vhodné cviky pro autoterapii 

během dne. Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní 

kloub do 75° na 30 minut. 

3. 5. 3 Terapeutická jednotka č. 3 (20. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: pacient se cítí dnes lehce unaveně, v noci moc nespal. 

 objektivní: otok v oblasti stehna, kolenního kloubu a lýtka přetrvává. Snížený 

rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu do flexe, snížená svalová síla 

v operovaném kolenním kloubu do flexe. Chůze o 2 FH s odlehčením levé dolní 

končetiny. Jizva stále se svorkami. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 snížení otoku v oblasti levého kolenního kloubu 

 odstranění reflexních změn v měkkých tkáních levé dolní končetiny 

 u omezených kloubů obnovení kloubní vůle 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu do flexe 

 uvolnění hypertonických svalů levé dolní končetiny 

 protažení zkrácených svalů levé dolní končetiny 

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH do/ze schodů 

 nácvik autoterapie 

Návrh terapie: 

 prevence TEN 

 míčkování dle Jebavé 

 techniky měkkých tkání dle Lewita 

 mobilizace dle Lewita 

 izometrické posilování flexorů a extenzorů levého kolenního kloubu 
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 PIR s protažením dle Jandy 

 nácvik chůze o 2 FH do/ze schodů 

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 30 minut 

Provedení: 

 prevence TEN aktivním cvičením od aker DKK 

 míčkování dle Jebavé pro snížení otoku levé dolní končetiny v oblasti 

kolenního kloubu a stehna 

 techniky měkkých tkání dle Lewita - protažení kůže, podkoží, fascií a svalů 

 mobilizace patelly všemi směry a hlavičky fibuly dorzálně a ventrálně 

na levé dolní končetině 

 izometrické posilování extenzorů kolenních kloubů bilaterálně, posilování 

flexorů levého kolenního kloubu za pomoci overballu 

 PIR s protažením m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů s pomocí jóga 

pásku 

 nácvik chůze o 2 FH do/ze schodů autoterapie (do schodů - zdravá, 

operovaná, berle / ze schodů - hole, operovaná, zdravá)  

 nácvik napřímení páteře 

 motodlaha na 30 minut pro zvýšení rozsahu pohybu do flexe v operovaném 

kolenním kloubu 

Výsledek terapie: 

 technikami měkkých tkání došlo k uvolnění podkoží a fascií na stehně a lýtku. 

Byla obnovena kloubní pohyblivost patelly a hlavičky fibuly, jejichž pohyblivost byla 

omezena. Technikou PIR bylo uvolněni napětí ve svalů v hypertonu. Díky technice PIR 

s protažením m. rectus femoris došlo k mírnému zvětšení rozsahu do flexe v kolenním 

kloubu. Chůze po chodbě na vzdálenost 200 m + chůze do/z 1. patra. Pro autoterapii 

byly zvoleny cviky prováděné během terapie s pomocí overballu a jóga pásku které byly 

pacientovi zapůjčeny. 

Závěr terapie: 

 pacient se po terapii cítil lehce unaveně. Terapie byla opět zaměřena na snížení 

otoku a techniky měkkých tkání. Byly odstraněny kloubní blokády, posíleny oslabené 
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svaly a protaženy zkrácené svaly. Byly přidány další vhodné cviky pro autoterapii 

během dne. Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní 

kloub do 75° na 30 minut. 

3. 5. 4 Terapeutická jednotka č. 4 (21. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: pacient se cítí odpočatý. 

 objektivní: otok v oblasti kolenního kloubu mírnější zvýšená teplota přetrvává. 

Rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu do flexe zvětšen, snížená svalová síla 

v operovaném kolenním kloubu do flexe. Chůze o 2 FH s odlehčením levé dolní 

končetiny. Jizva stále se svorkami. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 snížení otoku v oblasti levého kolenního kloubu 

 odstranění reflexních změn v měkkých tkáních levé dolní končetiny 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu  

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 nácvik malé nohy 

 nácvik autoterapie 

Návrh terapie: 

 prevence TEN 

 míčkování dle Jebavé 

 techniky měkkých tkání dle Lewita 

 izometrické posilování flexorů a extenzorů levého kolenního kloubu 

 analytické posilování - aktivní pohyby dolních končetin v kyčelním 

a kolenním kloubu  

 senzomotorická stimulace plosek, nácvik malé nohy 

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 30 minut 

Provedení: 

 prevence TEN aktivním cvičením od aker DKK 
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 míčkování dle Jebavé pro snížení otoku levé dolní končetiny v oblasti 

kolenního kloubu a stehna 

 techniky měkkých tkání dle Lewita - protažení kůže, podkoží, fascií a svalů 

 izometrické posilování extenzorů kolenních kloubů bilat., posilování flexorů 

levého kolenního kloubu za pomoci overballu 

 analytické posilování oslabených svalů operované dolní končetiny do flexe 

v kyčelním a kolenním kloubu za pomocí therabandu 

 aktivní pohyby v kolenním kloubu vsedě do flexe a extenze proti odporu 

therabandu 

 autoterapie - pacient vsedě flektuje operovanou DK v kolenním kloubu proti 

odporu therabandu, který je uchycen pod lehátkem  

 motodlaha na 30 minut 

Výsledek terapie: 

 otok začíná ustupovat. Technikami měkkých tkání došlo k uvolnění podkoží 

a fascií na stehně a lýtku. Svalová síla m. quadratus femoris se začíná zvětšovat. Chůze 

po chodbě na vzdálenost 200 m nečiní pacientovi problém. Při chůzi je nutné ho hlídat, 

aby dodržoval správný stereotyp. Pro autoterapii byly zvoleny cviky na posilování 

prováděné během terapie s pomocí therabandu. 

Závěr terapie: 

 pacient se po terapii cítil lehce unaveně. Terapie byla opět zaměřena na snížení 

otoku a techniky měkkých tkání, ale hlavně na posilování oslabených svalů. Byly 

přidány další vhodné cviky pro autoterapii na posilování s therabandem během dne. 

Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní kloub. 

3. 5. 5 Terapeutická jednotka č. 5 (22. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: pacient se cítí unaveně, stěžuje si na mírný otok kolenního kloubu, 

který by chtěl, aby byl pryč. 

 objektivní: otok v oblasti kolenního kloubu mírnější zvýšená teplota přetrvává. 

Redukce reflexních změn na dolních končetinách. Rozsah pohybu operovaného 

kolenního kloubu do flexe zvětšen. Chůze o 2 FH s odlehčením levé dolní končetiny 
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do/ze schodů samostatně bez problémů. Jizva bez svorek, zhojena dobře. Posunlivost 

jizvy snížena kaudálně i kraniálně, v dolní část také mediálně a laterálně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 redukce otoku pomocí míčkování 

 péče o jizvu 

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

Návrh terapie: 

 péče o jizvu 

 míčkování dle Jebavé na oblast kolenního kloubu 

 posilování oslabených svalů proti odporu 

 PNF dle Kabata na posílení m. qudriceps femoris 

 motodlaha 

Provedení: 

 péče o jizvu - tlaková masáž, podkovičky, esíčka 

 míčkování dle Jebavé na oblast kolene 

 posilování oslabených svalů proti odporu s therabandem 

 PNF dle Kabata - posílení oslabeného m. quadriceps femoris 1. flekční 

diagonálou DK pomocí techniky opakované kontrakce 

 motodlaha 30 minut 

Výsledek terapie: 

 síla oslabených svalů se s každou terapií zvyšuje. Pacient je nyní schopen cvičit 

i proti odporu. Rozsah pohyblivosti se zvyšuje, pacient dnes dosáhl 95º flexe 

v operovaném kolenním kloubu.  

Závěr terapie: 

 pacient cítil únavu. Během dnešní terapie jsme se soustředili a práci s jizvou 

a posilování oslabených svalů za pomoci techniky PNF dle Kabata. Pacient na sobě 

velmi pracuje a snaží se, aby co nejdříve mohl na rotoped. 
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3. 5. 6 Terapeutická jednotka č. 6 (23. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: pacient se dnes cítí skvěle, na terapii se těší. Stěžuje si na tah 

v levém lýtku. 

 objektivní: otok v oblasti kolenního kloubu ustupuje. Redukce reflexních změn 

na dolních končetinách. Rozsah pohybu operovaného kolenního kloubu zvětšen. Chůze 

o 2 FH s odlehčením levé dolní končetiny po chodbě a do/ze schodů samostatně 

bez problémů. Posunlivost jizvy snížena kaudálně i kraniálně, v dolní část také 

mediálně a laterálně. Pacient se jizvě sám věnuje velmi důsledně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 redukce otoku pomocí míčkování 

 péče o jizvu 

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 protažená zkrácených svalů operované dolní končetiny 

 nácvik malé nohy 

 autoterapie 

 motodlaha 

Návrh terapie: 

 míčkování dle Jebavé na oblast kolenního kloubu 

 péče o jizvu - tlaková masáž, esíčka, podkovičky 

 PIR s protažením dle Lewita na zkrácené svaly operované dolní končetiny 

 posilování oslabených svalů proti odporu 

 PNF dle Kabata na posílení m. qudriceps femoris 

 senzomotorická stimulace - nácvik malé nohy 

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 

Provedení: 

 míčkování dle Jebavé na oblast kolene 

 péče o jizvu - tlaková masáž, podkovičky, esíčka 



52 
 

 PIR s protažením na m.rectus femoris, ischiokrurálních svalů a m.triceps 

surae 

 PNF dle Kabata - posílení oslabeného m. quadriceps femoris 1. flekční 

diagonálou DK pomocí techniky opakované kontrakce 

 senzomotorická stimulace plosky nohy - nácvik malé nohy 

 instrukce pro autoterapii - opakování nácviku malé nohy 

 motodlaha 30 minut 

Výsledek terapie: 

 metodou míčkování došlo ke snížení otoku levého kolenního kloubu, jizva 

zhojena a její pohyblivost se zlepšuje. Díky PIR s protažením m. rectus femoris došlo 

k výraznému rozdílu u flexe kolenního kloubu. Malou nohu pacient zvládá bez větších 

obtíží, musí se však více soustředit. Po terapii byla pacientovi opět zapnuta motodlaha 

na 30 minut.  

Závěr terapie: 

 zlepšení kondice pacienta znatelné, terapie pro něj nejsou tak náročné. 

Motodlaha byla zapnuta na 110º a zvýšení rozsahu pohybu je výrazné. 

3. 5. 7 Terapeutický jednotka č. 7 (24. 1. 2020) 

Status praesens: 

 subjektivní: pacient se cítí unaveně, stěžuje si na mírný otok kolenního kloubu, 

který by chtěl, aby byl pryč. 

 objektivní: otok v oblasti kolenního kloubu mírnější zvýšená teplota přetrvává. 

Redukce reflexních změn na dolních končetinách. Rozsah pohybu operovaného 

kolenního kloubu do flexe zvětšen. Chůze o 2 FH s odlehčením levé dolní končetiny 

do/ze schodů samostatně bez problémů. Jizva bez svorek, zhojena dobře. Posunlivost 

jizvy snížena kaudálně i kraniálně, v dolní část také mediálně a laterálně. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 posílení oslabených svalů levé dolní končetiny 

 zvýšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu 

 nácvik autoterapie 

 motodlaha 
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Návrh terapie: 

 izometrické posilování oslabených svalů 

 analytické posilování - aktivní pohyby proti odporu 

 PNF dle Kabata na posílení m. qudriceps femoris 

 PIR s protažením dle Jandy  

 instrukce pro autoterapii 

 motodlaha 

Provedení: 

 péče o jizvu - tlaková masáž, podkovičky, esíčka 

 posilování oslabených svalů proti odporu do flexe, abdukce a extenze 

v kyčelním kloubu, v kolenním kloubu do flexe s therabandem  

 PNF dle Kabata - posílení oslabeného m. quadriceps femoris 1. flekční 

diagonálou DK pomocí techniky opakované kontrakce 

 PIR s protažením m. rectus femoris, ischiokrurálních svalů a triceps surae 

 instrukce pro autoterapii - DKK uchyceny v therabandu, pacient abdukuje 

operovanou DK v kyčelním kloubu proti odporu 

 motodlaha 30 minut 

Výsledek terapie: 

 síla oslabených svalů se zvyšuje, pacient dosáhne stupně 4 dle Jandy 

u oslabených svalů dle KR.  Dnes pacient aktivně dosáhl 100º flexe v kolenním kloubu, 

pasivně 105°. Chůze pacienta je jistá a stabilní.  

Závěr terapie: 

 pacient terapii hodnotí kladně. Kladl se důraz na zopakování cviků 

pro autoterapii a byl přidán dřep s oporou o žebřiny. 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor (27. 1. 2020) 

Vyšetření aspekcí: 

 mírný otok LDK v oblasti kolenního kloubu. Jizva zhojena, stehy ex situ. 

Vyšetření dechu: 

  u pacienta je zřejmý brániční typ dýchání. 
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Vyšetření stoje: 

 vyšetřeno aspekcí. Stoj pacienta je stabilní. Opora o 2 francouzské hole 

s odlehčením operované dolní končetiny.  

Pohled zezadu: 

 báze středně široká 

 větší zátěž na pravé dolní končetině 

 paty kulovité 

 chodidla ve valgózním postavení 

 Achillovy šlachy symetrické 

 levé koleno mírný otok 

 gluteální svalstvo symetrické 

 páteř v osovém postavení 

 svalstvo horních končetin symetrické 

 postavení lopatek symetrické 

 hlava mírně doprava 

 úklon trupu doprava 

Pohled z boku: 

 hlezenní klouby v nulovém postavení 

 oploštělá bederní lordóza od ThL přechodu 

 oploštělá hrudní kyfóza 

 protrakce obou ramenních kloubů 

 hlava v předsunu 

Pohled zepředu: 

 báze středně široká 

 větší zátěž na pravé dolní končetině 

 hlezenní klouby symetrické 

 snížená příčná a podélná klenba - palpační vyšetření 

 levé koleno mírný otok 

 jizva zhojena 

 pupek ve středu 
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 horní končetiny symetrické 

 obličej symetrický 

Vyšetření chůze: 

 pacient odlehčuje operovanou dolní končetiny s pomocí 2 francouzských holí. 

Chodí třídobou chůzí, která je stabilní. Největší pohyb je v kyčelních kloubech, jedná 

se o proximální typ chůze dle Jandy (Kolář, 2009). Délka kroku je symetrická. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Délka (cm) PDK LDK 

Anatomická délka 89 89 

Funkční délka 100 100 

Stehno 43 43 

Lýtko 46 46 

Noha 28 28 

Tabulka 8: Antropometrické vyšetření délek dolních končetin- výstupní vyšetření 

 

Obvod PDK LDK 

15 cm nad patellou 47 51 

10 cm nad patellou 43,5 44,5 

Přes patellu 42 44 

Tuberositas tibiae 37 39 

Lýtko 40 41,5 

Malleoly 29 29 

Tabulka 9: Antropometrické vyšetření obvodů dolních končetin- výstupní vyšetření 
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Vyšetření goniometrie dle Jandy: 

 vyšetření provedeno plastovým dvouramenným goniometrem při aktivních 

pohybech. 

Rozsah  PDK LDK 

Kyčelní kloub Aktivně S: 15 - 0 - 115 S: 15 - 0 - 110 

F: 40 - 0 - 30 F: 40 - 0 - 30 

R: 40 - 0 - 40 R: 35 - 0 - 35 

Pasivně S: 20 - 0 - 120 S: 15 - 0 - 115 

F: 45 - 0 - 35 F: 40 - 0 - 35 

R: 45 - 0 - 45 R: 40 - 0 - 35 

Kolenní kloub Aktivně S: 0 - 0 - 110 S: 0 - 0 - 100 

Pasivně S: 0 - 0- 115 S: 0 - 0 - 105 

Hlezenní kloub Aktivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 45 

Pasivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 45 

Tabulka 10: Goniometrické vyšetření dolních končetin - výstupní vyšetření 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Hodnocení:  

 nejde o zkrácení  

 malé zkrácení 

 velké zkrácení 

Sval/svalová skupina PDK LDK 

m. triceps surae 0 0 

ischiokrurální svaly 1 1 

m.rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

mm. pectorales   

dolní sternální část 0 0 

střední sternální část 0 0 

m. pectoralis minor 0 0 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

Tabulka 11: Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin - výstupní vyšetření 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Levá dolní končetina: aktivace m. gluteus medius na začátku pohybu, během 

pohybu však nad m. gluteus medius převažuje m. tensor fascie latae, m. quadriceps 

femoris a m. iliopsoas. 
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Pravá dolní končetina: aktivace m. gluteus medius, během pohybu se objevuje 

flexorový mechanismus, který je však méně výrazný než u levé dolní končetiny. 

Extenze v kyčelním kloubu:  

Levá dolní končetina:  

1. m. gluteus maximus 

2. ischiokrurální svaly 

3. extensory L páteře kontralaterální 

4. extensory L páteře homolaterální 

5. extensory Th páteře kontralaterální 

6. extensory Th páteře homolaterální 

7. svaly pletence pažního 

 

Pravá dolní končetina: 

1. m. gluteus maximus + 2. ichiokrurální svaly 

3. extensory L páteře kontralaterální 

4. extensory L páteře homolaterální 

5. extensory Th páteře kontralaterální 

6. extensory Th páteře homolaterální 

7. svaly pletence pažního 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

Skloubení  PDK LDK 

Interfalangeální klouby na 1. - 5. prstu bez blokády na 1. - 5. prstu bez 

blokády 

Metatarofalengeální 

klouby 

na 1. - 5. prstu bez blokády na 1. - 5. prstu bez 

blokády 

Metatarzální klouby bez blokády bez blokády 

Lisfrankův kloub bez blokády bez blokády 

Os cuboideum bez blokády bez blokády 

Os naviculare bez blokády bez blokády 

Chopartův kloub bez blokády bez blokády 

Talokrurální kloub bez blokády bez blokády 

Hlavička fibuly bez blokády bez blokády 

Patella  bez blokády kloubní pohyblivost 

omezena kraniokaudálně 

Tabulka 12: Vyšetření kloubní vůle dolních končetin - výstupní vyšetření 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

 vyšetření probíhalo orientačně, dle možností pacienta. 

Kloub směr PDK LDK 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Kolenní kloub Flexe 5 4 

Extenze 5 4 

Hlezenní kloub Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 5 5 

Tabulka 13: Orientační vyšetření svalové síly dolních končetin - výstupní vyšetření 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Kůže:  

 na operované dolní končetině v oblasti stehna a kolenního kloubu otok a snížená 

posunlivost a zvýšená teplota kůže. Na zdravé dolní končetina snížená posunlivost 

v oblasti stehna na laterální straně. 

Podkoží (vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy): 

 na operované dolní končetině v oblasti stehna a kolenního kloubu horší 

posunlivost podkoží. Na zdravé dolní končetina horší posunlivost pouze v oblasti 

stehna. Na zdravé dolní končetině hypertonus m. triceps surae a m. quadratus plantae. 

Fascie: 

 na operované dolní končetiny bariéra v oblasti stehna a lýtka, na zdravé dolní 

končetině pouze v oblasti lýtka. 
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Sval: 

 vyšetřeno palpačně, svaly nebolestivé. Stále hypertonus ischiokrurálních svalů 

a m. triceps surae na operované dolní končetině.  

Jizva: 

 jizva se zhojena, klidná a palpačně nebolestivá. V dolní třetině je jizva hůře 

posunlivá směrem laterálním a mediálním. V okolí jizvy stále zvýšená teplota a otok.   

Neurologické vyšetření: 

 pacient orientován časem, místem i prostorem. 

 hlavové nervy vyšetřeny orientačně, bez patologického nálezu. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů: 

 reflex Achillovy šlachy - normoreflexie 

 reflex medioplatární - normoreflexie 

Čití povrchové: 

 algické - bez patologického nálezu bilaterálně 

 taktilní - bez patologického nálezu bilaterálně 

 tepelné - bez patologického nálezu bilaterálně 

 diskriminační - bez patologického nálezu bilaterálně 

 tepelné - bez patologického nálezu bilaterálně 

Čití hluboké: 

 polohocit - bez patologického nálezu bilaterálně 

 pohybocit - bez patologického nálezu bilaterálně 

 stereognozie - bez patologického nálezu bilaterálně 

Taxe:  

Vyšetření pyramidových jevů zánikových na dolních končetinách: 

 Mingazziniho příznak - negativní 

 Barrého příznak - negativní 

 fenomén retardace – negativní 
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Vyšetření pyramidových jevů iritačních na dolních končetinách: 

Extenční: 

 Babinskiho příznak - negativní 

 Chaddockův příznak - negativní 

 Oppenheimův příznak - negativní 

Flekční: 

 Rossolimův příznak - negativní 

 fenomén Žukovského - Kornilovův- negativní 
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Speciální testy: 

Test dle Barthelové: 

Činnost Provedení Body Činnost Provedení Body 

Najedení, 

napití 

samostatně bez pomoci 10 Použití 

toalety 

samostatně 10 

s pomocí 5 s částečnou 

pomocí 

5 

neprovede 0 s pomocí 0 

Koupání samostatně 5 Přesun 

lůžko - 

židle a 

zpět 

samostatně 15 

s pomocí 0 s menší 

pomocí 

10 

Osobní 

hygiena 

samostatně 5 s větší 

pomocí, může 

sedět 

5 

s pomocí 0 neprovede 0 

Oblékání samostatně 10 Pohyb po 

rovině 

samostatně 

nad 50 m 

15 

s částečnou pomocí 5 s pomocí nad 

50 m 

10 

s pomocí 0 na vozíku nad 

50 m 

5 

Kontinence 

moči 

kontinentní 10 imobilní 0 

příležitostné nehody 5 Schody samostatně 10 

inkontinentní 0 s pomocí 5 

Kontinence 

stolice 

kontinentní 10 Nezvládne 0 

příležitostné nehody 5 
Celkový součet 100 

inkontinentní 0 

Tabulka 14: Test dle Barthelové - výstupní vyšetření 
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Vyhodnocení:  

 0-40 bodů: vysoce závislý 

 45-60 bodů: středně závislý 

 65-95 bodů: lehce závislý 

 100 bodů: nezávislý 

Závěr vyšetření: 

 pacient po TEP levého kolenního kloubu, operovaná dolní končetina odlehčena. 

Stále přetrvává otok v oblasti operovaného kolenního kloubu. Operovaný kolenní kloub 

je v mírném flekčním postavení. Stoj pacienta je stabilní, zátěž více na pravé dolní 

končetině. Stoj pacienta zlepšen, snaha o napřímení páteře v ose a redukce úklon 

k pravé straně. Snížena příčná i podélná klenba nohy bilaterálně, kolenní klouby 

valgózní. Pacient drží hlavu v předsunu, ramena v protrakci. 

 Stoj stabilní. Třídobá chůze po rovině a do/ze schodů pacientovi nečiní obtíže, 

zvládá samostatně. Během chůze má pacient stále tendence k předklonu, snaha o pohled 

vpřed. 

 Rozsah pohybu do flexe operovaného kolenního kloubu stále zmenšen, aktivně 

100°.  Svalová síla operované dolní končetiny stále snížena u flexorů a extenzorů 

kolenního kloubu, které dosahují stupně 4 dle Jandy. Stále přítomno také zkrácení 

m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů na levé dolní končetině.  

 Vyšetření kloubní vůle prokázalo stále omezenou pohyblivost patelly 

kraniokaudálně na operované dolní končetině. U vyšetření pohybového stereotypu 

abdukce v kyčelním kloubu vlevo viditelný flexorový mechanismus.  

 Reflexní změny byly nalezeny na obou dolních končetinách, převážně 

na operované dolní končetině, kde je stále přítomen otok v oblasti kolenního kloubu, 

zvýšená teplota a horší posunlivost kůže v oblasti stehna, kolene a lýtka. Na pravé dolní 

končetině je stále zhoršena posunlivost kůže pouze v oblasti stehna. Hypertonus byl 

nalezen u ischiokrurálních svalů, m. tensor fasciae latae a triceps surae na operované 

dolní končetině. Jizva bez svorek, zahojena, palpačně nebolestivá. Posunlivost jizvy 

snížena kraniokaudálně, v dolní části mediolaterálně. 
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 Neurologické vyšetření bylo provedeno orientačně a opět nebyly nalezeny žádné 

patologické nálezy. Při testu samostatnosti Barthel index pacient dosáhl 100 bodů 

ze 100, což prokázalo nezávislost.  

3. 7 Zhodnocení efektu terapie 

 Po sérii terapií došlo k výraznému zvětšení rozsahu pohybu do flexe v levém 

kolenním kloubu. Svalová síla byla zvýšena u všech oslabených svalů operované dolní 

končetiny mimo flexory kolenního kloubu. Kloubní vůle u obou dolních končetin byla 

navrácena, ale prozatím zůstává blokáda pately operovaného kolenního kloubu 

kraniokaudálním směrem. Svalové zkrácení m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů 

zůstává na 1. stupni svalového zkrácení z původního 2. stupně. Nácvik chůze o berlích 

po rovině a do/ze schodů byl bez větších problémů, zvládá naprosto samostatně. Stále 

má však pacient při větší nepozornosti tendence k předklonu. Během terapie byl 

výrazně snížen otok levého kolenního kloubu, který v menší míře stále přetrvává. Jizva 

zhojena, palpačně nebolestivá. V dolní části stále hůře posunlivá. V závěru lze říct, 

že terapie byla úspěšná. 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Obvod (cm) PDK LDK PDK LDK 

15 cm nad patellou 49 53 47 51 

10 cm nad patellou 43,5 46,5 43,5 44,5 

přes patellu 43 44 42 44 

Přes tuberositas tibiae 37,5 41 37 39 

Lýtko 40 41,5 40 40,5 

Maleolly 29 29 29 29 

Tabulka 15: Obvody dolních končetin - zhodnocení efektu terapie 
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 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Sval PDK LDK PDK LDK 

m. triceps surae 0 0 0 0 

Ischiokrurální svaly 1 2 1 1 

m. rectus femoris 1 2 1 1 

m. iliopsoas 1 1 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 0 0 

m. adduktory kyčelního 
kloubu 

0 0 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 0 0 

mm. pectorales     

Sternální dolní část 0 0 0 0 

Sternální střední část 0 0 0 0 

m. pectoralis minor 0 0 0 0 

m. trapezius 1 1 1 1 

m. levator scapulae 1 1 1 1 

Tabulka 16: Zkrácené svaly - zhodnocení efektu terapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Rozsah 
pohybu 

 PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní 
kloub 
 

aktivně S: 15 - 0 – 

115 

S: 10 - 0 - 95 S: 15 - 0 - 

115 

S: 15 - 0 - 110 

F: 40 - 0 - 30 F: 40 - 0 - 30 F: 40 - 0 - 30 F: 40 - 0 - 30 

R: 40 - 0 - 40 R: 35 - 0 - 35 R: 40 - 0 - 

40 

R: 35 - 0 - 35 

pasivně S: 15 - 0 – 

120 

S: 15 - 0 - 100 S: 20 - 0 - 

120 

S: 15 - 0 - 115 

F: 45 - 0 - 35 F: 40 - 0 - 30 F: 45 - 0 - 35 F: 40 - 0 - 35 

R: 45 - 0 - 45 R: 40 - 0 - 35 R: 45 - 0 - 

45 

R: 40 - 0 - 35 

Kolenní 
kloub 

aktivně S: 0 - 0 - 110 S: 0 - 10 - 60 S: 0 - 0 - 110 S: 0 - 0 - 100 

pasivně S: 0 - 0- 115 S: 0 - 10 - 65 S: 0 - 0- 115 S: 0 - 0 - 105 

Hlezenní 
kloub 

aktivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 40 S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 45 

pasivně S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 40 S: 20 - 0 - 50 S: 20 - 0 - 45 

Tabulka 17: Goniometrie - zhodnocení efektu terapie 
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  Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kloub Směr 
pohybu 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní 
kloub 

Flexe 5 4- 5 5 

Extenze 4 4- 5 5 

Abdukce 5 4 5 5 

Addukce 5 4 5 5 

Vnitřní 
rotace 

5 4 5 5 

Vnější 
rotace 

5 4 5 5 

Kolenní 
kloub 

Flexe 5 3 5 4 

Extenze 5 3 5 4 

Hlezenní 
kloub 

Plantární 
flexe 

5 5 5 5 

Dorzální 
flexe 

5 5 5 5 

Tabulka 18: Svalová síla - zhodnocení efektu terapie 
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4 Závěr 

 Díky zpracování mé bakalářské práce jsem si osvojila praktické dovednosti 

a dozvěděla se další nové informací o této diagnóze, které budu moci využít 

ve své budoucí praxi.      

 Implantace totální endoprotézy kolenního kloubu se vyskytují často zejména 

u starších lidí. Jedná se o běžný ortopedický zákrok způsobený gonartrózou. Je třeba 

vzít v úvahu mnoho faktorů při volbě vhodného postupu individuálně u každého 

pacienta, například stav měkkých tkání a případně i svalovou sílu horních končetin 

v pokročilém věku pacienta. Dle mého názoru je důležité vždy dbát na aktuální fyzický 

stav i psychické rozpoložení pacienta a upravit případně terapeutickou jednotku dle jeho 

potřeby. 

 Během spolupráce s pacientem se podařilo zlepšit stav levého kolenního kloubu. 

Zvýšila se kloubní pohyblivost a svalová síla. Spolupráce byla velmi dobrá, pacient 

dodržoval cviky pro autoterapii dle instrukcí a snažil se co nejdříve navrátit do svého 

běžného života.  
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní, vážený pane,                                         

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

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

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

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

právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků 

vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun, 

kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 

terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci 

bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

po totální endoprotéze kolenního kloubu. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta 

po totální endoprotéze kolenního kloubu.  

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

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

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

nebyla zneužita. 

 

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

....................... 

 

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

........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

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

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

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



 
 

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

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

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

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

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum .................... 

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

.............................. 
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