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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP 

levého kolenního kloubu 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zpracovat kazuistiku pacienta 

s diagnózou st. p. TEP kolenního kloubu. Kazuistika vychází z teoretických 

poznatků sepsaných v obecné části. 

Metody: Kazuistika vybraného pacienta s odpovídající diagnózou se skládá 

ze vstupního kineziologického rozboru, krátkodobého a dlouhodobého plánu,  

po němž následuje osm terapeutických jednotek, a to celé je zakončeno výstupním 

kineziologickým rozborem a zhodnocením efektu terapie. Kazuistika pacienta 

byla zpracována během souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici  

ve dnech 21. 1. 2020 – 30. 1. 2020. 

Výsledky: Pacient spolupracoval po celou dobu terapií, došlo ke zvětšení rozsahu 

pohybu v operovaném kloubu do flexe, zvýšení svalové síly zejména flexorů 

kyčle a extenzorů kolene. Zmírnily se celkově svalové dysbalance v okolí kloubu.  

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

kazuistika, alloplastika 

  



 

 

Abstract 

Title: A case study of physiotherapeutic treatment of a patient with total 

endoprothesis of the knee joint 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to process a case study 

of a patient with total endoprothesis of his left knee joint. The case study is based 

on the theroretical information described in the first part of this thesis. 

Methods: The case study of particular pacient consists of complex kinesiologic 

examination at the begining and in the end as well, furthermore, it consists  

of short-term and long-term physiotherapeutical plan and eight therapeutic units. 

Finally there is an evaluation of the effects of the therapy. The case study itself 

was made during practise in the Military Hospital in Prague from 21st January 

2020 to 30th January 2020. 

Results: Patient’s range of motion (knee flexion) improved. Muscle strength  

of hip flexors and knee extensors improved as well. Overall, muscle balance 

surrounding the knee got better after completing all eight therapies.  

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

study, alloplasty 
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Seznam použitých zkratek 

AA – anamnéza alergií 

AGR – antigravitační relaxace 

aj. – a jiné 

atd. – a tak dále 

BMI – body mass index 

BPN – bez patologického nálezu 

cit. – citováno 

cm – centimetr 

CMP – cévní mozková příhoda 

Cp – krční páteř 

CT – computed tomography, výpočetní tomografie 

č. – číslo 

DK – dolní končetiny 

DKK – dolní končetiny 

FH – francouzské hole 

FA – farmakologická anamnéza 

IP – interfalangeální 

JIP – jednotka intenzivní péče 

KR – kineziologický rozbor 

L – levý/á/é 

LDK – levá dolní končetina 

lig. – ligamentum 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

mb. – morbus 

min – minuta 
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mm. – musculi 

MTP – metatarsofalangeální 

MRI – magnetic resonance imaging, magnetická rezonance 

n. – nervus 

např. – například 

NSA – nesteroidní antirevmatika 

OA – osobní anamnéza 

ORFM – Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 

P –  pravý/á/é 

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA – rodinná anamnéza 

resp. – respektive 

RHB – rehabilitace 

rr. – rami 

RTG – rentgen, rentgenologické 

s – sekunda 

s. – strana 

SA – sociální anamnéza 
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SIPS – spina iliaca posterior superior 

SMS – sensomotorická stimulace 

SpA – sportovní anamnéza 

st. p. – status post, stav po 

SYSADOA – symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis 
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TEN – tromboembolická nemoc 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

TEP – totální endoprotéza 

TF – tepová frekvence 

Thp – hrudní páteř 

TK – tlak krve 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv. – tak zvaný/á/é 

UK FTVS – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
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zejm. – zejména  
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1 Úvod 

 Endoprotéza je umělá náhrada kloubu. K indikaci kloubní náhrady dochází 

v případech, kdy je kloub z nejrůznějších příčin opotřeben. Nejčastěji se kloub 

mění z důvodu artrózy, a to zejména v kyčelním a v kolenním kloubu, možná je 

však dnes i výměna v ostatních kloubech, vyžaduje-li si to pacientův stav. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat kazuistiku pacienta, 

který prodělal implantaci kolenní endoprotézy a jehož jsem si s jeho souhlasem 

vybrala. Kazuistika byla vypracována v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 

v období 21. 1. 2020 – 30. 1. 2020 na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, 

kde se nachází dvě patra lůžkového oddělení. Zde jsou umístěni převážně pacienti 

s ortopedickou diagnózou, ať už TEP kyčle nebo TEP kolene. 

 První, teoretická část se zabývá problematikou právě implantace totální 

endoprotézy kolenního kloubu. Zde jsem tedy shrnula všechny aspekty této 

diagnózy. Kolenní kloub jsem přiblížila z pohledu anatomie a kineziologie  

a nastínila jsem biomechaniku tohoto segmentu. Dále jsem se zaměřila  

na osteoartrózu (gonartrózu), tedy onemocnění v pokročilých stadiích vedoucí 

k náhradě konkrétně kolenního kloubu, a její případnou diagnostiku a léčbu. 

Posléze jsem se zaměřila na alloplastiku kolenního kloubu, na kolenní 

endoprotézy, na jejich typy a kdy TEP může být indikována. Dále jsem v této 

části popsala možné komplikace a následoval popis vhodné fyzioterapeutické 

péče.  

 Ve druhé, speciální části jsem se věnovala právě zmíněné kazuistice 

vybraného pacienta, kterou jsem zpracovala na základě nabytých poznatků z části 

teoretické. S pacientem jsem pracovala samostatně a nejprve udělala vstupní 

kineziologické vyšetření. Následovalo osm terapeutických jednotek, které trvaly 

třicet minut vždy v dopoledních hodinách. Poté jsem provedla výstupní 

kineziologický rozbor. V závěru jsem zhodnotila efekty provedené terapie. 
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2 Obecná část 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

2.1.1 Artikulující kosti a menisky 

 Kolenní kloub je kloub složený, skládá se ze tří artikulujících kostí  

– femur, tibia, patella. Jedná se o nejsložitější kloub v těle, jelikož se o jeho 

stabilitu a funkčnost stará velké množství vnitřních struktur.  

 Kloubní hlavicí v tomto kloubu jsou kondyly femuru, které nasedají  

na kloubní jamku tvořenou kondyly tibie a menisky. Menisky jsou tvořeny 

vazivovou chrupavkou a nachází se na mediální a laterální straně kloubu. Přiléhají 

na ploché kondyly tibie a svou vnější hranou jsou spojeny s kloubním pouzdrem. 

Laterální meniskus je více pohyblivý, jeho polohu ovlivňuje m. popliteus. Naproti 

tomu mediální meniskus je méně pohyblivý, jelikož se přes kloubní pouzdro 

spojuje s tibiálním kolaterálním ligamentem. Jeho polohu ovlivňuje  

m. semimembranosus (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Meyler, 2018). 

 Třetí artikulující kostí je patella. Z ventrální strany je uchycena v úponové 

šlaše m. quadriceps femoris, z dorzální strany je patella pokryta silnou vrstvou 

chrupavky, jíž artikuluje s femurem. Patella je největší sezamská kost v těle  

a svým umístěním slouží jako kladka při aktivitě m. quadriceps femoris 

(Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Meyler, 2018; Otaleju, 2013). 

2.1.2 Kloubní pouzdro a jeho pomocné struktury 

 Kloubní pouzdro se na femur upíná zhruba 1 cm nad kloubní štěrbinou,  

na tibii i patelle lemuje jejich kloubní plochy a upíná se těsně u jejich začátku.  

Na ventrální straně pouzdro zabíhá pod m. quadriceps femoris. Tento útvar se 

nazývá recessus suprapatellaris. Nad tímto útvarem je umístěna bursa,  

která zmírňuje tlak čtyřhlavého stehenního svalu. 

 Aby se kloubní pouzdro při pohybu nepoškodilo, nedošlo k jeho uskřinutí 

mezi kosti, upíná se na něj m. articularis genus. Ten na pouzdro vyvíjí tah,  

čímž ho chrání (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 
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 M. articularis genus však nefunguje samostatně, nýbrž se kontrahuje 

společně s intermediálním a mediálním vastem. S jejich podporou je potom 

schopen plnit svou funkci (Grob, 2017). 

2.1.3 Ligamenta kolenního kloubu 

 Vazivovou složku kolenního kloubu lze rozdělit na dvě podskupiny. 

Ligamenta, která zesilují kloubní pouzdro, a ligamenta nitrokloubní.  

(Čihák, 2011) 

2.1.3.1 Ligamenta kloubního pouzdra 

 Ventrálně kloub a kloubní pouzdro zpevňuje šlacha m. quadriceps femoris, 

která poté přechází přes patellu v lig. patellae, které se upíná na tuberositas tibiae. 

Další vazy podílející se na stabilitě kloubu ventrálně jsou retinaculum patellae 

laterale a retinaculum patellae mediale, které procházejí z m. quadriceps femoris 

přes postranní okraje patelly až na proximální tibii (Čihák, 2011). 

 Z mediální strany kloubu se nachází vnitřní kolaterální vaz neboli  

lig. collaterale tibiale. Začíná na mediálním epikondylu femuru a upíná se až 9 cm 

pod kloubní štěrbinu na tibii. Vaz zpevňuje kloubní pouzdro tím, že s ním srůstá. 

Dále srůstá i s mediálním meniskem. 

 Zevně se nachází lig. collaterale fibulare, které začíná na laterálním 

epikondylu femuru a upíná se cca 1 cm od apex capitis fibulae. Vaz není srostlý 

s kloubním pouzdrem, je oddělen řídkým tukovým vazivem.  

 Oba kolaterální vazy jsou v největším napětí při extenzi kloubu,  

zde působí jako stabilizační komponenty (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

 O stabilitu dorzální strany kolenního kloubu se stará lig. popliteum 

obliquum, které vyrůstá z úponové šlachy m. semimembranosus, jehož tah mimo 

jiné chrání pouzdro proti uskřinutí. Ligamentum se táhne šikmo přes kolenní 

kloub na laterální epikondyl femuru. 

 Další vaz z dorzální strany je lig. popliteum arcuatum, jehož vlákna jsou 

rozvětvena do dvou oblouků, která se poté setkávají na caput fibulae. Nachází  

se dorzo-laterálně (Čihák, 2011). 
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2.1.3.2 Ligamenta nitrokloubní 

 Nejvýznamnějšími stabilizátory uvnitř kolenního kloubu jsou zkřížené 

vazy, tedy přední zkřížený a zadní zkřížený, který je také považován za nejsilnější 

vaz celého kloubu (Dylevský, 2009). 

 Lig. cruciatum anterius, přední zkřížený vaz, se táhne od laterálního 

kondylu femuru ventrálně na tibii, konkrétně na area intercondylaris anterior.  

Jde-li bérec do vnitřní rotace, působí na něj největší tah (Čihák, 2011). 

 Od mediálního kondylu femuru na area intercondylaris posterior se táhne 

zadní zkřížený vaz, lig. cruciatum posterius. Tento vaz je v největším napětí, 

pokud jde bérec do zevní rotace (Čihák, 2011; Dylevský, 2009). 

 Oba zkřížené vazy svým umístěním poskytují oporu kloubu při rotačních 

pohybech bérce. Dále kloub zpevňují, jde-li do flexe, jelikož při tomto pohybu 

dojde k jejich napnutí (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Gupta, 2018). 

 Další zpevňující strukturou uvnitř kolenního kloubu je lig. transversum 

genus, které z ventrální strany propojuje menisky a které je pevnou součástí 

kloubního pouzdra. 

 Z laterálního menisku na jeho dorzálním konci vyrůstají dva nitrokloubní 

vazy – lig. meniscofemorale anterius a lig. meniscofemorale posterius. Obepínají 

zadní zkřížený vaz a upínají se na mediální kondyl femuru (Čihák, 2011; 

Bartoníček, 1991). 

2.1.4 Nervové zásobení kolenního kloubu 

 Kolenní kloub je nervově zásoben ze dvou plexů. Z lumbálního plexu  

se na inervaci podílí n. femoralis, který senzitivně inervuje kůži na ventrální  

a mediální straně kloubu, a n. obturatorius inervující část kloubního pouzdra. 

 Ze sakrálního plexu se na inervaci kolenního kloubu podílí senzitivně  

n. ischiadicus a jeho pokračující větev n. fibularis communis. N. tibialis má 

v oblasti kolenního kloubu motorickou funkci, inervuje m. popliteus  

(Čihák, 2004). 

M. quadriceps femoris pohybující kolenním kloubem do extenze je 

inervován z lumbálního plexu, konkrétně n. femoralis rr. musculares. M. sartorius 
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je inervován rovněž n. femoralis a m. gracilis je zásobován přední větví  

n. obturatorius. Flexory kolenního kloubu jsou inervovány n. ischiadicus  

ze sakrálního plexu, jen m. popliteus společně s m. gastrocnemius je inervován  

n. tibialis (Čihák, 2011). 

2.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

2.2.1 Svaly podílející se na pohybu kolenního kloubu 

2.2.1.1 Extenzory kolenního kloubu 

 M. quadriceps femoris má čtyři hlavy, které se společně upínají  

přes patellu a lig. patellae na tuberositas tibiae. Skládá se z jednokloubových  

m. vastus intermedius, m. vastus medialis, m. vastus lateralis a dvoukloubového 

m. rectus femoris (Čihák, 2011; Weinstabl, 1989). 

Nejhlouběji uloženou hlavou je m. vastus intermedius, který má svůj 

začátek na antero-laterální straně corpus femoris. Z tohoto svalu odstupuje  

m. articularis genus, který se podílí na ochraně kloubního pouzdra proti uskřinutí. 

Je považován za největší část celého čtyřhlavého stehenního svalu.  

M. vastus medialis začínající na mediálním okraji a m. vastus lateralis 

začínající na laterálním okraji femuru se podílejí na stabilizaci patelly pomocí 

úponů na jejích okrajích (Bartoníček, 1991). 

Nejvíce povrchově leží m. rectus femoris, dvoukloubová hlava  

čtyřhlavého stehenního svalu. Začíná na spina iliaca anterior superior  

a táhne se mezi mediálním a laterálním vastem na patellu, kde se upíná 

(Bartoníček, 1991; Čihák, 2011). 

2.2.1.2 Flexory kolenního kloubu 

 Svaly m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. popliteus, m. gracilis  

a m. sartorius umožňují flexi a vnitřní rotaci bérce (Bartoníček, 1991). 

Z dorzolaterální strany stehna se od tuber ischiadicum (caput longum)  

a od labium laterale lineae asperae (caput breve) táhne dvoukloubový m. biceps 

femoris a upíná se na caput fibulae. Tento sval je nejen flexorem,  

ale zprostředkovává i zevní rotaci bérce. 
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Na dorzomediální straně stehna se nachází dva, také dvoukloubové, svaly 

– m. semitendinosus a m. semimembranosus. M. semitendinosus začínající  

na tuber ischiadicum je na své distální polovině tvořen svou úponovou šlachou,  

se kterou se upíná na pes anserinus na tibii.  

M. semimembranosus se svým začátkem rovněž na tuber ischiadicum je  

na své proximální polovině tvořen plochou šlachou. Sval pokračuje po délce 

femuru a rozděluje se do tří úponových částí. Mediální pruh se upíná na mediální 

kondyl tibie z ventrální strany. Střední pruh má svůj úpon na dorzální straně tibie. 

Laterální pruh tvoří již zmíněné lig. popliteum obliquum, které zpevňuje kloubní 

pouzdro z dorzální strany.  

Dalším flexorem kolenního kloubu je m. popliteus, který začíná  

na laterálním epikondylu femuru a zabíhá svými vlákny k laterálnímu menisku  

a do kloubního pouzdra kolenního kloubu. Úpon tohoto svalu je na dorzální části 

tibie proximálně. 

 Mezi pomocné flexory se řadí m. gracilis, m. sartorius a m. gastrocnemius. 

M. gracilis se táhne od symfýzy stydké kosti. M. sartorius se nachází na ventrální 

straně stehna a táhne se od spina iliaca anterior superior. Oba svaly se upínají  

na pes anserinus. Tento útvar je tedy společným úponovým místem  

pro m. semitendinosus, m. gracilis a m. sartorius. 

 Dalším zmíněným je m. gastrocnemius, který má dvě hlavy, caput laterale 

a caput mediale. Obě hlavy začínají na příslušných kondylech femuru a poté se 

spojují v silnou Achillovu šlachu s úponem na tuber calcanei  

(Čihák, 2011; Bartoníček, 1991). 

2.2.2 Pohyby v kolenním kloubu 

 Kolenní kloub v základním postavení označujeme jako uzamknuté koleno. 

Při toto postavení na sebe kloubní hlavice s kloubní jamkou a všemi jejími útvary 

přesně nasedají, jsou napnuté postranní vazy, kloub je v nulové flexi. Z tohoto 

postavení je možné koleno dát do hyperextenze až 15°. Pohyb do flexe je 

v rozmezí 120-150°, avšak aktivně je možných pouze 140° (Kolář, 2009; 

Bartoníček, 1991). 
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 Pohyb patelly při flexi je distálním směrem. Naopak je tomu při pohybu  

do extenze, tehdy se pohybuje v proximálním směru (Kolář, 2009). 

2.2.2.1 Flexe kolenního kloubu 

 Pohyb je zahájen iniciálním vnitřně rotačním pohybem, po němž následuje 

valivý pohyb kondylů femuru po plochách utvořených menisky a tibií. Následně 

dojde ke klouzavému pohybu kondylů femuru po těchto plochách dozadu,  

při čemž dochází k dokončování flexe (Kolář, 2009; Bartoníček, 1991). 

2.2.2.2 Extenze kolenního kloubu 

 Při pohybu do extenze dochází k výše zmíněným procesům přesně opačně, 

tedy nejprve klouzavý pohyb kondylů femuru dopředu po plochách tibie  

a menisků, poté valivý pohyb týž struktur a pohyb je zakončen finální zevní rotací 

tibie.  

 Jak již bylo zmíněno, kolenní kloub je schopen dosáhnout fyziologicky  

až 15° hyperextenze. Tuto krajní pozici ovlivňují svým napětím zkřížené vazy, 

dorzální část kloubního pouzdra a neméně také napětí hamstringů (Kolář, 2009).  

2.2.2.3 Rotace v kolenním kloubu 

 Tento pohyb je nemožný při plné extenzi kloubu, tedy při zamknutém 

koleni, jelikož je v maximálním napětí většina kloubních ligament. Dojde-li 

k odemčení kloubu, je možné provést zevní a vnitřní rotaci bérce. Rozsah těchto 

rotačních pohybů se zvětšuje, čím větší flexe dosáhne kolenní kloub zhruba  

do 90° hranice (Kolář, 2009; Bartoníček, 1991). 

 K rotačním pohybům dochází hlavně v meniskotibiálním skloubení a více 

pohyblivá je laterální strana, tedy laterální meniskus. Rozsah zevní rotace je  

až 40°. Pohyb do vnitřní rotace je silně ovlivňován předním zkříženým vazem, 

který v tomto případě působí stabilizačně. Rozsah vnitřní rotace bérce je  

do 10° (Kolář, 2009). 

2.3 Osteoartróza 

 Patří mezi kloubní onemocnění s největší četností výskytu. Uvádí se,  

že v populaci starší 75 let nehledě na pohlaví se vyskytuje v 80 %  
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a více. Celkový výskyt v celé populaci se uvádí v rozmezí 12 % - 15 %  

(Kolář, 2009). 

 Při osteoartróze dochází ke ztenčení, degeneraci vrstvy kloubní chrupavky, 

objeví se subchondrální skleróza a tvoří se osteofyty. Dojde k poškození 

kloubního pouzdra a synoviální membrány, poškodí se kloubní vazy  

a periartikulární svaly (Gallo, 2011; Dungl, 2005). 

2.3.1 Gonartróza 

 Je běžně užívaným názvem pro artrózu kolenního kloubu. Může 

postihnout tibiofemorální nebo patellofemorální kloub (Sosna, 2001). 

 Následující odstavce popisují etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku  

a léčbu pro obecné onemocnění osteoartrózou. V případě gonartrózy se tedy jedná 

o lokalizaci celé této problematiky do oblasti kolenního kloubu. 

2.3.2 Etiopatogeneze 

 Propukne-li osteoartróza, došlo v kloubu k mechanickým  

nebo biologickým změnám. Tím dojde k narušení homeostázy celých kloubních 

struktur (Gallo, 2011; Kolář, 2009; Brandt et al. 2008; McKay, 2019). 

 Rychlost rozvoje onemocnění je závislá právě na závažnosti těchto 

strukturálních změn, také závisí na tom, jakou silou je kloub zatěžován. Buď  

na zdravý kloub je vyvíjena abnormální zátěž, nebo na nějakým způsobem 

poškozený kloub působí normální zátěž (Gallo, 2011). 

2.3.2.1 Primární a sekundární osteoartróza 

 Osteoartrózu dělíme na primární a sekundární. U primární formy není 

možné zjistit příčinu vzniku, je idiopatická. Sekundární forma onemocnění má 

příčiny vzniku známé.  

Chrupavka může být poškozená metabolickými procesy, hormonální 

dysbalancí, zánětem v kloubu, častým krvácením do kloubu a v neposlední řadě se 

na poškození podílí mechanické faktory. Mezi ty můžeme zařadit: st. p. 

intraartikulárních frakturách se špatným zhojením, nadváha, totální menisektomie, 

genua vara/valga, morbus Perthes, jednostranné opotřebení kloubu (sport), coxa 
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vara congenita či adolescentium, st. p. vývojové dyslokaci kyčelních kloubů 

(Janíček, 2001; Sosna, 2001; Dungl, 2005). 

2.3.3 Klinický obraz 

 Osteoartróza se projevuje postupně, její začátek je mnohdy nenápadný. 

Počátky onemocnění se značí mírnou bolestí v kloubu, jejíž intenzita závisí  

na zátěži. Bolest je tupého charakteru, nejprve se vyskytuje při pohybu (zejména 

na jeho začátku), v pozdějších stadiích nemoci se může vyskytnout bolest  

v klidu. Častý je také výskyt bolesti při změně klimatu. Vyskytne-li se 

onemocnění v nosných kloubech, pacient nezvládne ujít delší vzdálenosti, 

nezvládne dlouhodobě stát a může se objevit i antalgický stereotyp chůze, 

kulhání. Nejen po ránu, ale i během dne bývá kloub ztuhlý a svaly v jeho okolí 

mohou přejít do spasmu. Různé svalové skupiny se mohou zkrátit či oslabit. 

V rámci kloubu se mohou vyskytnout kloubní kontraktury a dochází tedy  

i k omezení rozsahu pohybu. Časté jsou i drásoty a zhrubění kloubních ploch, 

vyskytnout se může i ankylotizace tkáně (Janíček, 2001; Dungl, 2005;  

Sinusas, 2012; Sosna, 2001). 

 Konkrétně u gonartrózy bývá s výše zmíněnými symptomy postihujícími 

kolenní kloub patrný hypertonus ischiokrurálních svalů a m. quadriceps femoris 

(vastus medialis) bývá inhibován. Dochází k flekční kloubní kontraktuře. Kloub 

může rovněž disponovat osovou deformitou, tedy genua vara či valga  

(Kolář, 2009). 

 Bolest a procesy v kloubu způsobené gonartrózou vedou k reflexnímu 

útlumu m. quadriceps femoris, což vede k jeho hypotrofii (Bastiani, 2012). 

2.3.4 Diagnostika 

 Diagnostikovat u pacienta osteoartrózu je možno několika způsoby. Ihned 

po klinickém vyšetření lékařem je nejzákladnější vyšetření RTG,  

které při onemocnění prokáže subchondrální sklerózu, je patrné zúžení celé 

kloubní štěrbiny a odhalí se i případné osteofyty. Výsledné RTG snímky kloubu 

lze hodnotit podle následujících kritérií, jak uvádí Dungl (2005): 
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- I. stupeň: subchondrální skleróza, drobné okrajové osteofyty 

- II. stupeň: malé zúžení kloubní štěrbiny, oploštění kondylu, okrajové 

osteofyty 

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

osteofyty, deformity 

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

nekrózy 

Další metodou diagnostiky jsou i jiné zobrazovací metody, jako například 

MRI nebo CT vyšetření. Tyto metody se však využívají až při podezření,  

že nemocného trápí i nekróza (v případě gonartrózy při kondylech femuru či tibie 

nebo pokud v minulosti došlo k poranění menisků). Rovněž se jako diagnostický 

postup dá použít artroskopie, pomocí které ortoped zjistí, jaká je míra poškození  

a jaký způsob léčby je vhodné zařadit. Lékaři také mohou provést laboratorní 

vyšetření, nicméně při onemocnění osteoartrózou jsou všechny ukazatele v normě 

(Dungl, 2005; Sinusas, 2012). 

2.3.5 Léčba 

 Léčba tohoto onemocnění může být rozdělena na nefarmakologickou, 

farmakologickou a chirurgickou. Vhodné je zahájit léčbu nefarmakologickými  

a neinvazivními metodami, až když se tyto prokážou jako neúspěšné a pacientovy 

potíže neustupují, zařadí se chirurgické řešení problému (Sinusas, 2012). 

2.3.5.1 Nefarmakologická léčba 

 Při tomto způsobu léčby se dbá zejména na potlačení bolesti a zlepšení 

rozsahu pohybu kloubu. Je-li to třeba, měl by pacient snížit váhu, a tím snížit 

zátěž na nemocný kloub. Dále je na místě zařadit vhodná cvičení, například jízdu 

na kole či plavání. Možné je také využití nejrůznějších pomůcek, jako jsou ortézy, 

bederní pásy nebo berle pro snížení zátěže na kloub (Dungl, 2005; Sinusas, 2012; 

Janíček, 2001; Horčička, 2004). 

 Z fyzioterapeutického hlediska je vhodné zařadit zejména pasivní pohyby 

v odlehčení pomocí závěsu, je možné i využití manuální trakce. Pro zvýšení 

svalové síly se doporučují izometrická posilování vybraných svalů. Protažení 

zkrácených svalů či svalových skupin je také neméně důležité. Důrazně se 
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nedoporučují švihová cvičení a vystavování kloubu krajním polohám v bolesti 

(Kolář, 2009). 

 Dále je možné zařadit jako formu léčby fyzikální terapii. Konkrétně se 

využívá elektroterapie s analgetickým účinkem (diadynamické proudy, TENS), 

hydrokinezioterapie, hydroterapie ve formě vířivých koupelí a pozitivní 

termoterapie v chronických stádiích. Také lze využít magnetoterapii či ultrazvuk 

(Kolář, 2009; Poděbradský, Vařeka, 1998). 

Jako protizánětlivou formu fyzikální terapie je možné použít rentgenové 

ozáření nízkou dávkou (Trnavský, 2006). 

V případě gonartrózy jsou postupy totožné, tedy snížit zátěž na nemocný 

kloub a zařadit vhodnou pohybovou či fyzikální léčbu. Trnavský (2006) uvádí,  

že izometrická cvičení zaměřená na hlavní stabilizátor kolenního kloubu,  

m. quadriceps femoris, mohou snížit bolest kloubu a celkově mají na jeho stav 

pozitivní vliv. 

2.3.5.2 Farmakologická léčba 

 Pro zmírnění bolesti při osteoartróze se používají analgetika, konkrétně 

nenarkotická analgetika a semiopioidy. Z prvně zmíněné skupiny je nejznámější 

paracetamol. Další z této skupiny je acetylsalicylová kyselina. Jako semiopioidy 

využívané jako analgetika jsou nejčastější kodein a jeho deriváty a tramadol 

(Trnavský, 2006). 

 Dále léčba farmaky zahrnuje užívání lokálních kortikoidů, jejichž hlavní 

funkcí je zmírnit bolest a synoviální zánět, avšak onemocnění jako takové 

nezastaví. Další farmakologickou alternativou jsou nesteroidní antiflogistika  

– NSA (deriváty kyseliny acetylsalicylové, piroxicam, dicofenac aj.), která rovněž 

nezastaví průběh onemocnění, ale fungují protizánětlivě a analgeticky. Dále se 

využívají tzv. SYSADOA – symptomaticky pomalu působící léky. Mohou být 

dvojího typu, a to podávané intraartikulárně (hyalgan, synvisc) a celkově 

podávané (condrosulf, artrodar). Hlavní funkce léků SYSADOA je pozitivní vliv 

na všechny složky uvnitř kloubu (Dungl, 2005; Janíček, 2001; Horčička, 2004). 
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2.3.5.3 Chirurgická léčba 

 Chirurgické řešení problému nastane, když už žádné formy konzervativní 

terapie nejsou účinné. Rozlišujeme tři metody, jimiž lze kloub chirurgicky ošetřit: 

artroskopie s ošetřením kloubního povrchu (débridement chrupavky), operace  

pro ovlivnění rozložení zátěže (korekční osteotomie), náhrada kloubu,  

tedy alloplastika (Kolář, 2009). 

 První zmíněná metoda, débridement kloubní, spočívá v tom, že se 

artroskopicky odstraní volné části chrupavky či poškozených menisků. Druhá 

zmíněná metoda, korekční osteotomie, se používá pro změnu ve způsobu 

zatěžování kloubu. Poškozené, přetěžované kloubní plochy se tím odlehčí. 

Výhodou této metody je odsunutí nutnosti výměny kloubu o několik let,  

avšak do budoucna zvyšuje riziko, že k výměně kloubu i tak dojde. Další metoda, 

která však nebyla zmíněna výše, je resekční plastika, při níž dochází k resekci 

kloubních ploch, kdy poté dojde k náhradě kloubu jizevnatou tkání. Této metody 

se využívá hlavně u loketních a kyčelních kloubů, ale i u kloubu palce nohy 

(Sosna, 2001).  

Poslední zmíněná chirurgická metoda je alloplastika (výměna) kloubu. 

V dnešní době je možno takto vyměnit téměř většinu kloubů v těle. Používá se 

v případě, že pacienta trápí silné bolesti a kloub ho značně omezuje v pohybu 

v běžném životě (Kolář, 2009; Sosna, 2001). 

Dalším chirurgickým řešením, při kontraindikaci výměny kloubu, je  

i artrodéza, při níž dojde k resekci kloubních ploch a kosti se spojí např. šrouby, 

hřeby či zevním fixátorem. Hlavní nevýhodou je však ztráta schopnosti pohybovat 

daným segmentem, čímž dojde ke zhoršení soběstačnosti pacienta. Okolní klouby 

jsou přetížené a stereotypy pohybu trvale narušené. Tato metoda se tedy využívá 

pouze u některých kloubů, anebo když je endprotéza z jakýchkoli příčin 

kontraindikována či dojde k jejímu selhání (Gallo, 2011; Sosna, 2001). 

2.4 Alloplastika kolenního kloubu 

2.4.1 Hemiartroplastika 

 Poškodí-li se vlivem osteoartrózy pouze jeden kompartment kolenního 

kloubu a nedochází-li k výraznému osovému odchýlení (genua vara, valga),  
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je vhodná pro pacienta výměna pouze polovina (mediální/laterální) kloubu. 

Rekonvalescence po takovém zákroku je mnohem snazší, avšak operovaný kloub 

je poté náchylnější k opotřebení, a tak je pozdější totální endoprotéza prakticky 

nevyhnutelná (Sosna, 2001). 

 Další zdroj uvádí, že hemiartroplastika má své výhody, a to převážně 

proto, že je méně invazivní a zákrok není tak rozsáhlý (oproti TEP). Po operaci je 

pacient schopen většího rozsahu pohybu, čímž dochází k rychlejšímu návratu  

do běžného života. Snadno ortoped může provést reimplantaci nebo v případě 

nutnosti totální výměnu kloubu (Smolko et al., 2008). 

2.4.2 Totální endoprotéza 

Dojde-li onemocnění osteoartrózou do pokročilých stadií, kdy předchozí 

léčba nebyla dostačující, přistupuje se k celkové výměně kolenního kloubu. 

Implantáty mohou být s kostí spojeny kostním cementem jako cementované 

endoprotézy, nebo s kostí sroste díky biologicky aktivnímu povrchu  

jako necementovaná endoprotéza. Tyto typy se mohou i kombinovat, což je 

označováno jako hybridní endoprotéza (Gallo, 2011; Manner, 2016; Bastiani, 

2012). 

Arora (2016) ve svém článku Total knee replacement – recent perspective 

uvádí, že výměna kolenního kloubu se s úspěšností zákroku pohybuje v rozmezí 

95 - 99 %. Dále tvrdí, že komplikace při dodržení předoperačních, perioperačních 

a pooperačních postupů jsou velmi vzácné s výskytem kolem 1 % případů. 

Následnou kvalitu života po zákroku ovlivňuje spousta faktorů. Například 

bylo zjištěno, že muži jsou oproti ženám po operaci aktivnější a neudávají výskyt 

reziduální bolesti. Vliv na život s TEP má také indikace k operaci, tělesná váha 

pacienta anebo výskyt komorbidit (Canovas, 2018). 

2.4.2.1 Materiály endoprotéz 

Kovové části jsou vyrobeny nejčastěji z titanu nebo směsi kobaltu  

a chromu. Tyto části však mohou být i ze zkombinované směsi kovu a keramiky, 

nebo mohou být celokeramické. Na tibiální komponentu naléhá část vyrobená 

z polyetylenu, ze stejného materiálu je případně i dorzální plocha patelly  

(Manner, 2016). 
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2.4.2.2 Typy totálních endoprotéz 

 Poměrně často používaným typem je implantát s posteriorní stabilizací 

kloubu. Chirurg odstraní oba zkřížené vazy, funkci zadního zkříženého vazu  

však nahradí vyvýšená střední částí tibiální komponenty. 

 Další užívaný druh zadní zkřížený vaz zachovává (přední zkřížený vaz je 

odstraněn). Tento druh má oproti prvnímu zmíněnému jinak stavěnou tibiální 

komponentu, která v tomto případě pevně nezapadá do komponenty femorální. 

Tento typ je doporučován pro pacienty, jejichž zadní zkřížený vaz stále zvládne 

jeho hlavní funkci, tedy stabilizovat kloub. 

 Třetí typ implantátů zachovává oba zkřížené vazy. Jeho výhodou je,  

že koleno má tělu vlastní stabilizátory, a tak pacient může ve výsledku cítit,  

že kloub poté funguje, jako by nebyl vyměněn. Tento druh implantátů je  

na trhu poměrně krátkou dobu.  

 Další možné rozdělení je podle druhu tibiální komponenty. První, který 

dostává většina pacientů, má polyetylenovou část na tibiální komponentě pevně 

zafixovanou. Druhý typ oproti prvnímu disponuje mírně pohyblivou 

polyetylenovou částí, což pacientovi umožní dosáhnout malých rotačních pohybů 

v kloubu (Manner, 2016). 

2.4.3 Indikace k operaci 

 K operaci dochází až ve chvíli, kdy všechny metody konzervativní léčby 

selhaly, a operativní řešení je tak jediným možným. Trpí-li tedy pacient 

pokročilým stadiem gonartrózy (klidové bolesti, budí se ze spaní, celkové 

omezení v běžném denním životě, osové deformity), je to hlavní indikace  

k operaci. Důležitým faktorem je posouzení lékařem, zda pacient zákrok zvládne. 

 Indikace mohou být i speciální. Mezi ty se řadí zánětlivá revmatická 

onemocnění (např. revmatoidní artritida, mb. Bechtěrev), poúrazové stavy 

(nitrokloubní zlomeniny), systémové poruchy pohybového aparátu (aseptické 

nekrózy kondylů, mb. Paget, dna) a vrozené vady (Trnavský, 2006; Rybka, 

Vavřík, 1993). 
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2.4.4 Kontraindikace operace 

 Obecnou kontraindikací k provedení operace je výskyt chronického 

zánětlivého ložiska v organismu. Další obecnou kontraindikací je závažné srdeční 

či plicní onemocnění, pokročilá stadia aterosklerózy, stavy po flebotrombóze 

DKK, parézy po CMP nebo jakékoli narušení psychiky pacienta. 

 Ortopedickými kontraindikacemi jsou stavy po infekčním zánětu 

kolenního kloubu, těžké osové deformity s nedostatečností postranních vazů, 

poúrazové úplné přerušení postranních vazů kloubu nebo maligní nádorová 

onemocnění v okolí kolenního kloubu (Trnavský, 2006; Rybka, Vavřík, 1993). 

 Dále jsou ještě relativní obecné kontraindikace, kam řadíme těžší formy 

diabetu, hemofilii, extrémní obezitu nebo příliš nízký či vysoký věk pacienta 

(Trnavský, 2006). 

2.4.5 Komplikace a rizika 

2.4.5.1 Infekce 

 Tato komplikace je považována za nejzávažnější a nejobávanější a může 

se vyskytnout i po několika letech od operace jako akutní vzplanutí nebo plíživě 

v chronické formě. Hlavními projevy je bolest v kloubu, která se zvyšuje  

při pohybu, synovialitida, po delší době se objeví zarudnutí, zvýšená teplota  

a tvoří se píštěle. Nedojde-li k včasnému zásahu, implantát se uvolní a dojde 

k jeho selhání (Trnavský, 2006; Dungl, 2005; Foran, 2015; Zehr, 2020). 

 Pokud tedy implantát selže, může být následně nemožné provést reoperaci 

nebo v krajních případech artrodézu. Pacientovi hrozí amputace. Řešením tedy je 

rychlý operační zásah v podobě revize, ošetří se všechny infikované části  

a následuje umístění spaceru s antibiotiky. Poté, je-li infekce pryč, může dojít 

k implantaci revizní endoprotézy. Nedojde-li k úspěšnému odstranění infekce, 

podstoupí pacient artrodézu (Trnavský, 2006; Grierson et al., 2003). 

2.4.5.2 Flebotrombóza 

 Klinické projevy této komplikace se objevují už několik dnů po operaci  

a patří mezi ně palpační bolesti, otok, zatuhnutí a změny barvy kůže lýtka. 

Vážným rizikem je následná embolizace Jako řešení se přikládají elastické 

bandáže DKK, omezí se rehabilitační cvičení, podá se heparin, antibiotika  
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a venotonika. Jako prevence je zásadní hydratace, podávání derivátů heparinu, 

vhodná cvičení DKK, časná mobilizace pacienta, a to v předoperační i pooperační 

péči (Trnavský, 2006; Dungl, 2005; Rybka, Vavřík, 1993; Foran, 2015). 

2.4.5.3 Neurologické komplikace 

 Poškození nervové tkáně během výměny kolenního kloubu se týká 

především n. fibularis, čemuž se dá při správném postupu operatéra vyhnout. 

Pravděpodobnější příčinou postižení nervu je narušení jeho cévního zásobení, 

k čemuž může dojít buď tlakem (např. nevhodné polohování), nebo tahem v jeho 

ose (např. patologie v měkkých tkáních). 

 Hlavními příznaky jsou parestézie, pálení nebo prudké bolesti na laterální 

straně lýtka a dorzální ploše nohy. Dále se objevují motorické poruchy  

(zejm. m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus) a poruchy kožní citlivosti 

v inervační oblasti. Postižení n. fibularis se řeší vhodným polohováním  

a uvolněním obvazů, rehabilitačním cvičením a případnou elektroterapií  

(Rybka, Vavřík, 1993). 

2.4.5.3 Zlomeniny 

 Postihují převážně pacienty s rozvinutou osteoporózou nebo pacienty 

s revmatoidní artritidou. Zlomeniny jsou povětšinou komplikované 

s dislokovanými fragmenty. Nejvíce se vyskytují nad kondyly femuru, dále se 

mohou vyskytnout na diafýze femuru, tibie nebo na patelle. Důležitá je včasná 

imobilizace a ošetření ortopedy, kteří provedou rekonstrukci a osteosyntézu. 

Následná rekonvalescence poté trvá tři měsíce (Trnavský, 2006; Rybka, Vavřík, 

1993). 

 Yoo (2015) ve své studii Periprosthetic Fractures Following Total Knee 

Arthroplasty uvádí, že nejčastější zlomeninou po TEP kolenního kloubu bývá 

suprakondylární fraktura femuru. Méně časté fraktury tibie bývají přisuzovány 

uvolněné nebo špatně umístěné tibiální komponentě. 

2.4.5.4 Instabilita 

 Nestabilitu lze rozdělit podle rovin, ve kterých se vyskytuje,  

tedy na frontální, sagitální, horizontální a kombinované, nebo na primární, 

pooperační, a sekundární, které vzniknou až po určité době. Primární forma 
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vzniká nedostatečnou korekcí kloubní instability před operačním zákrokem  

nebo je následkem chyby během operace. Sekundární forma má pomalý vývoj  

a objeví se po přetěžování kolem kloubních tkání a struktur nebo pokud operatér 

správně neodhadl mechanickou osu celé dolní končetiny. 

 Mezi příznaky nestabilního implantátu je hlavně pocit nejistoty  

a přeskakování v kloubu. Ve frontální rovině se projevuje zhoršenou nosností 

v plně extendovaném koleni, v sagitální se značí hlavně při chůzi ze schodů  

nebo při sedání a vstávání. V horizontální rovině má projevy převážně jako 

patologické postavení bérce a nohy při extendovaném kolenním kloubu. 

Kombinované instability jsou kombinací předešlých a jsou nejvážnější. Ve většině 

případů je řešením revize s reimplantací, avšak selhání implantátu z pohledu 

stability se může řešit i artrodézou, aby byl kloub stabilní, ale na úkor pohybu  

(Rybka, Vavřík, 1993). 

 Tato komplikace po výměně kolenního kloubu je jednou z častých příčin 

provedení revizní náhrady novou endoprotézou. Rizikové faktory jsou především 

revmatoidní artritida nebo pokročilé stadium osteoporózy, ohroženi však mohou 

být i pacienti trpící obezitou nebo insuficiencí kolem kloubních ligament  

(Chang, 2014). 

2.4.5.5 Mechanické uvolnění implantátu  

 Poměrně závažná komplikace, která vzniká především nedostatky 

v konstrukci endoprotézy, její chybnou centrací, nesprávnou cementací implantátu 

nebo jeho chronickým přetěžováním a v neposlední řadě nesprávnou operační 

technikou. Výskyt je hlavně na tibiální komponentě (Rybka, Vavřík, 1993;  

Arami, 2018). 

 Mezi projevy mechanického uvolnění patří bolest v zatížení kloubu, 

vybočení z osy končetiny s antalgickou flekční kontrakturou. Řešením je v tomto 

případě pouze revize, kdy se odstraní volná komponenta i s cementem a dojde 

k úpravě kosti a k výměně za implantát o vhodné velikosti (Rybka, Vavřík, 1993). 

2.4.5.6 Komplikace při hojení 

 K těmto komplikacím patří zejména nekrózy v ráně, zpomalené hojení 

s aseptickou sekrecí, dehiscence (rozestup rány), píštěle nebo infekce. Zhoršit 
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hojení může i operační rána, která se kříží s jizvami z minulosti, nebo příliš krátký 

řez při operaci při pohybu do flexe. Terapie vzniklých komplikací je neodkladná 

(Rybka, Vavřík, 1993). 

2.4.5.7 Komplikace v oblasti femoropatelláního kloubu 

 Tyto komplikace, které postihují kloub mezi patellou a femurem, jsou 

velmi složité a často se jim nepřikládá taková důležitost, jakou by zasluhovaly.  

Často zdrojem těchto obtíží bývá nesprávná operační technika. Patří sem bolesti 

femoropatellárního skloubení, subluxace až luxace patelly, ruptury extenčního 

aparátu (zejména lig. patellae), omezení hybnosti kloubu, fraktury patelly  

a selhání patellární náhrady (Rybka, Vavřík, 1993; Kulkarni, 2001). 

 Obtíže femoropatellárního kloubu se mohou vyskytnout jak na patelle 

s vyměněnou kloubní plochou, tak na té, která má svou původní kloubní plochu 

zachovanou. V obou případech se vyskytují výše zmíněné příznaky, může  

však propuknout i nekróza kosti (Matz, 2019). 

2.5 Fyzioterapeutická péče 

2.5.1 Předoperační fáze péče 

 Fyzioterapeut nejprve provede kineziologický rozbor, goniometrické 

vyšetření, vyšetření svalové síly, vyšetření chůze a celkové soběstačnosti,  

poté vytvoří fyzioterapeutický plán. Péče před operací se soustředí na ošetření 

postiženého kloubu, dojde ke zmírnění kontraktur a ovlivnění svalových 

dysbalancí. Dále se pacient učí chůzi s francouzskými holemi či podpažními 

berlemi tak, aby postiženou končetinu odlehčoval. Poté se terapeut soustředí  

na zdravou končetinu, jíž bude pacient potřebovat k samoobsluze. Zaměřit se lze 

také na dýchací stereotyp a zlepšení celkové kondice, je-li to třeba. V neposlední 

řadě je pacient edukován o tom, co bude následovat v pooperační péči a co se  

od něj bude vyžadovat (Kolář, 2009; Trnavský, 2006). 

2.5.2 Pooperační fáze péče 

 Pooperační péči je třeba maximálně upravit na míru pacientovým 

potřebám, tedy jakou má pacient endoprotézu, jaká je jeho celková kondice  

nebo zda trpí nějakými dalšími onemocněními (osteoporóza, revmatoidní artritida 

aj.). Dále je třeba dbát na doporučení operatéra (Kolář, 2009). 
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 V akutní fázi rehabilitace se pacient nachází buď na JIP ortopedického 

oddělení, nebo na standardním lůžku ortopedického oddělení. Tehdy se terapeut 

zaměřuje na prevenci TEN, prevenci dekubitů, na respirační fyzioterapii  

a také zařazuje izometrická cvičení stehenních svalů a kondiční cvičení  

pro neoperovanou končetinu. Lze využít motodlahu pro pasivní pohyb a zvýšení 

rozsahu pohybu, nebo také overball pro aktivní cvičení. Celou terapii provádíme 

nejlépe 2x denně a opakujeme každý cvik zhruba 5 – 10 x.  Důležitým prvkem je 

také polohování a prevence kontraktur. Z fyzikální terapie je možné téměř ihned 

použít lokální kryoterapii. Následuje nácvik samoobsluhy a nácvik vertikalizace 

s odlehčením operované končetiny (Kolář, 2009; UNIFY, 2015; Sosna, 2001). 

 Ještě v den operace dochází ke střídavému polohování dolních končetin  

do flexe a extenze kolenních a kyčelních kloubů s dvouhodinovými intervaly.  

To následuje i dalších několik dnů po operaci. Provádíme dechová cvičení  

a prevenci TEN (Rybka, Vavřík, 1993; UNIFY, 2015). 

 První den operaci zařadíme izometrická cvičení pro m. quadriceps femoris 

a kondiční cvičení horních končetin a neoperované dolní končetiny. Přidáme  

i cvičení pro břišní svaly. Začíná se s nácvikem vertikalizace do sedu  

(Rybka, Vavřík, 1993; Sosna, 2001, Hromádková, 1998). 

 Druhý pooperační den dojde k odstranění drénů. Pokračujeme se stejnými 

cvičeními jako den předchozí. Je-li to možné, dojde k vertikalizaci pacienta 

(Rybka, Vavřík, 1993; Kolář, 2009; UNIFY, 2015). 

 Třetí den po operaci se dbá hlavně na plnou extenzi kolenního kloubu. 

Mimo předchozí zařazená cvičení a vertikalizaci zařadíme ještě analytické 

(aktivní) cvičení pro kolenní kloub (Rybka, Vavřík, 1993, Hromádková, 1998).  

 V subakutním stadiu se pacient nachází buď na ortopedickém oddělení 

(standardní lůžko), nebo je přemístěn na lůžkové rehabilitační oddělení. Je kladen 

důraz na odlehčování končetiny při nácviku stoje a chůze (od pátého dne  

od operace i po schodech), samozřejmostí je kontrola délky berlí. Terapeut se 

zaměřuje na zvětšení rozsahu pohybu a zjistí-li nějaké svalové dysbalance, zaměří 

se na posilování oslabených svalů a svalových skupin v okolí kloubu.  

Dále dochází k protahování zkrácených svalů (UNIFY, 2015; Nechvátal, 2020). 
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 K odstranění stehů dochází zpravidla kolem 12. dne od operace a zařadíme 

cvičení na břiše. Zároveň s vyndáním stehů přichází edukace péče o jizvu  

(Rybka, Vavřík, 1993; Kolář, 2009; UNIFY, 2015). 

 Hospitalizace pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu bývá 

v rozmezí 7-14 dní, poté je podle rozhodnutí lékaře pacient propuštěn  

do domácího prostředí (UNIFY, 2015). 

2.5.3 Následná rehabilitační péče 

 Aby se pacient mohl navrátit do běžného života, je potřeba, aby se aktivně 

podílel na rehabilitaci i po operaci. To totiž v budoucnu může mít obrovský vliv 

na celkovou svalovou sílu nebo rozsah pohybu v operovaném kloubu, což je 

stěžejní pro pacientovu soběstačnost (Losina, 2016; Levine, 2013). 

 Pacient má po uplynutí hospitalizace možnost pokračovat v rehabilitaci  

ve specializovaných zařízeních, docházením na fyzioterapeutickou ambulanci 

(minimálně 2x týdně) nebo pobytem v některém lázeňském zařízení. Následná 

péče se zaměřuje mimo jiné na korekci vadných stereotypů, na nápravu svalových 

dysbalancí a na odstranění omezení vzniklého operačním zákrokem  

(UNIFY, 2015; Sosna, 2001).   

 Pacient má do jednoho roku od operace indikovanou komplexní lázeňskou 

péči, která je plně hrazená zdravotní pojišťovnou (Kolář, 2009). 

Končetina je zpravidla 100 % odlehčována šest týdnů od operace, během  

té doby také proběhne kontrola u ortopeda. Po uplynutí 3 měsíců lze končetinu 

plně zatěžovat. Sportování ortoped povoluje od uplynutí 6 měsíců od operace 

(UNIFY, 2015). 

Sosna (2001) uvádí, že cementované protézy lze částečně zatěžovat  

4 - 6 týdnů po operaci, poté je možná již plná zátěž. Kolář (2009) tvrdí,  

že u necementované protézy je plná zátěž možná 6 - 12 týdnů po operaci. Používá 

se hlavně u mladších pacientů. 
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2.6 Fyzioterapeutické postupy a metody 

2.6.1 Léčebná tělesná výchova 

 „Léčebná tělesná výchova (LTV) je základní metodou léčebné 

rehabilitace. Využívá nejrůznějších pohybových prvků k dosažení  

co nejoptimálnější funkce organismu jako celku“ (Chaloupka, 2001). 

 LTV můžeme rozlišit podle toho, jakého cíle chceme s pacientem 

dosáhnout – zvětšení svalové síly, zvětšení rozsahu pohybu v kloubu, cvičení  

na zlepšení kondice nebo koordinace atd. Dá se sem tedy řadit kondiční cvičení, 

analytické posilování dle svalového testu (dle Jandy), PIR dle Lewita, PNF  

dle Kabata, SMS a další (Sosna, 2001). 

2.6.1.1 Respirační fyzioterapie 

 Tato metoda má využití u široké škály pacientů. Součástí je dechová 

gymnastika, kterou můžeme rozdělit na statickou (bez zapojení končetin), 

dynamickou (s pohyby končetin a trupu), mobilizační (lokalizované dýchání), 

kondiční (pro zlepšení dechové kondice) a rekondiční (Chaloupka 2001). 

2.6.1.2 Analytické posilování dle svalového testu dle Jandy 

 Svalový test je určen k vyšetření svalové síly jednotlivých svalů.  

Na jeho podkladě lze provádět jednoduchá analytická cvičení pro posílení 

vybraných svalů nebo svalových skupin (Janda, 2004). 

2.6.1.3 Nácvik chůze 

 Nácvik správného stereotypu chůze může probíhat s nejrůznějšími 

pomůckami (francouzské hole, podpažní berle, chodítka aj.), které jsou 

individuálně zvolené pro každého pacienta. Chůzi poté můžeme rozdělit podle 

zatěžování dolních končetin nebo podle počtu dob během procesu chůze 

(čtyřdobá, třídobá, dvoudobá). Ke kompletnímu nácviku chůze patří i chůze  

po schodech (Haladová, 2007). 

2.6.1.4 PIR dle Lewita 

 Tento fyzioterapeutický postup se zaměřuje na spoušťové body (trigger 

pointy) a na svalové spasmy. Zahájení spočívá v dosažení maximální (svalem 

dovolené) délky svalu, ale bez jeho protažení – terapeut dosáhne předpětí.  
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Poté pacient klade minimální odpor v izometrické kontrakci požadovaného svalu 

po dobu minimálně 10 s. V případě AGR dle Zbojana je jako odpor využita 

gravitace. Poté je dán povel k volní relaxaci a výdechu, a sval se tak spontánně 

prodlužuje, klesá jeho tonus a terapeut dosáhne nové pozice v předpětí. Tento 

proces se několikrát opakuje (Lewit, 2003). 

2.6.1.5 Sensomotorická stimulace chodidla 

 Princip této metody spočívá ve facilitaci pohybu z chodidla  

přes exteroreceptory a proprioreceptory z kloubů a hlubokých svalů nohy. Další 

oblasti bohaté na propriocepci jsou oblast šíje (krátké extensory) a oblast sacra. 

K hlavním cílům SMS patří zlepšení svalové koordinace, zmírnění/odstranění 

poruch rovnováhy, zlepšení postury, osvojení nových stereotypů pohybu  

a ovlivnění poruch propriocepce (Kolář, 2009). 

 Klade se důraz na dosažení rychlé reflexní automatické aktivace 

požadovaných svalů tak, aby výsledný pohyb nebyl řízen z cortexu,  

ale z podkorových oblastí, a nebyla nad ním tak volní kontrola (Haladová, 2007). 

2.6.1.6 PNF dle Kabata 

 Metoda PNF pomocí proprioreceptorů pozitivně ovlivňuje reakci 

neuromuskulárních mechanismů. Terapeut pracuje s facilitačními pohybovými 

vzorci, které mají diagonální (flexe/extenze, abdukce/addukce) a spirální (rotace) 

charakter. Pohyb v diagonálách lze provádět pasivně i aktivně (příp. aktivně 

s dopomocí), proti odporu, lze jej provádět v plném, ale i v omezeném rozsahu 

pohybu a v malých úsecích diagonály. Hlavními facilitačními mechanismy jsou: 

protažení, maximální odpor, manuální kontakt, povely, trakce a komprese. 

S diagonálami lze pracovat pomocí nejrůznějších technik buď za cílem posilování, 

nebo za cílem relaxace (Holubářová, Pavlů, 2007). 

2.6.2 Techniky měkkých tkání 

2.6.2.1 Ovlivnění kůže, podkoží, fascie dle Lewita 

 Kůže má rozsáhlou aferentní funkci díky mnohým receptorům. Při výskytu 

patologické bariéry se terapeut snaží obnovit její protažitelnost a posunlivost 

působením v předpětí do pružení a čeká na fenomén tání (Kolář, 2009;  

Lewit, 2003). 
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 Chce-li terapeut působit na podkoží, použije stejné postupy jako pro kůži, 

pouze působí delší dobu (Kolář, 2009). 

 Při ovlivňování patologické bariéry fascií jako v předchozím případě 

dosáhne terapeut předpětí a čeká na fenomén tání. Lewit (2003) popisuje techniky 

pro jednotlivé segmenty (např. protažení fascií na končetinách). 

2.6.2.2 Míčkování 

 Při této metodě se používají speciální molitanové míčky o různých 

velikostech. Pohyby míčkem pozitivně působí na tkáň kůže, podkoží fascie  

a svalů. Díky tomu dochází k reflexnímu působení do hloubky  

(Kristiníková, 2006). 

2.6.2.3 Péče o jizvu 

 Mezi ošetření měkkých tkání patří i péče o jizvu. Fyzioterapeut pracuje 

s okolními tkáněmi a posunuje a protahuje je vůči sobě do různých směrů  

(ne od sebe) a následně pacienta zainstruuje, jak při péči o jizvu správně 

postupovat v domácím prostředí. Nejprve je vhodné jemně oplachovat vlažnou 

vodou, poté se může jizva promazávat nejrůznějšími k tomu určenými přípravky 

(Procházková, 2016). 

2.6.3 Mobilizace periferních kloubů 

 Vyskytne-li se v kloubu funkční porucha, použije terapeut mobilizaci 

periferních kloubů. Pomocí distrakce a následných repetitivních pohybů  

do různých směrů anebo nárazovou manipulací obnoví terapeut kloubní vůli 

v daném segmentu. U pacientů po alloplastice kolenního kloubu lze očekávat 

omezení patelly a hlavičky fibuly (Lewit, 2003; Hájková et al., 2018). 

2.6.4 Fyzikální terapie  

Ihned po operaci se k ráně přikládá kryosáček, který působí jako  

lokální kryoterapie a má analgetický a antiedematózní účinek (Kolář, 2009;  

Rybka, Vavřík, 1993). 

Pro příznivý účinek na hojení pooperační jizvy je možné využít působení 

laseru. Jeho účinky jsou především termické a fotostimulační, ale také 

protizánětlivé a analgetické. Ze skupiny hydroterapie lze po zhojení operační rány 
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využít vířivou koupel, která má zejména relaxační účinek díky mechanickému 

působení (Poděbradský, Vařeka, 1998).   
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

 Speciální část bakalářské práce byla zpracována během souvislé odborné 

praxe v ÚVN v Praze na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (ORFM)  

– následná péče. Praxe probíhala ve dnech 13. 1. 2020 – 7. 2. 2020 každý všední 

den od 8:00 do 12:00. Odpovědným supervizorem byla Bc. Eva Hankovcová. 

 Cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou 

st. p. implantaci TEP kolenního kloubu. 

 S vybraným pacientem jsem pracovala vždy v dopoledních hodinách  

30 minut, pouze při vstupním a výstupním kineziologickém rozboru společně 

s terapií jsem s ním strávila 90 minut. Dále měl pacient denně k dispozici 

motomed a motodlahu.  

 V průběhu terapií jsem použila výhradně znalosti a metody naučené během 

studia fyzioterapie na UK FTVS, mezi něž patří míčkování s využitím 

molitanového míčku, techniky měkkých tkání (TMT) dle Lewita, PIR dle Lewita, 

PIR s protažením dle Jandy, mobilizace dle Lewita, PNF dle Kabata a analytické 

posilování, při němž jsem měla k dispozici overball. 

 Speciální část této bakalářské práce začíná odebráním anamnézy, poté byl 

proveden vstupní kineziologický rozbor se závěrem vyšetření. Následují 

krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán. Poté následovalo  

osm terapeutických jednotek, které byly zakončeny výstupním kineziologickým 

rozborem se závěrem. Následně pokračuji s kapitolou se zhodnocením efektu 

terapie, ve které pojednávám o účincích a progresu, kterého bylo dosaženo  

po absolvování terapeutických jednotek. 

 Pacient byl obeznámen s obsahem práce, podepsal informovaný souhlas  

a poté byl projekt práce schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

050/2020. 
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3.2 Anamnéza 

Pacient: Z. H. (muž) 

Rok narození: 1953 

Výška: 180 cm 

Váha: 109 kg 

BMI: 33,64 

TK: 120/70 

TF: 73/min 

Diagnóza: M170 – st. p. implantaci TEP genus l. sin pro gonartrózu 

OA:  

- dřívější onemocnění: běžné dětské nemoci; časté angíny – odstranění 

krčních mandlí; trombóza 

- nynější onemocnění: hypertenze, gonartróza bilat. 

- operace: r. 2000 – úprava nosní přepážky 

RA: matka bilaterálně TEP kyčle (coxartróza), jinak zdravá; otec zemřel  

na rakovinu; 2 zdravé děti 

AA: některé náplasti (blíže nespecifikováno) 

FA: Torvacard, Glucophage, Lokren, Tamsulosin 

PA: projektant (převážně sedavé zaměstnání) 

SA: bydlí v bytě s výtahem (4. patro) 

SpA: rekreačně volejbal 

Abusus: 1 káva denně, 40 let nekuřák, alkohol příležitostně 

Předchozí RHB: magnetoterapie na kolena – rok 2014 (blíže nespecifikováno) 

Indikace k RHB: individuální LTV po TEP levého kolenního kloubu 
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3.2.1 Diferenciální diagnostika 

 Vzhledem k pacientově diagnóze a jeho anamnéze se dá očekávat,  

že operovaný kolenní kloub bude mít značně omezený rozsah pohybu,  

dále po celé délce končetiny lze očekávat otok, který bude nejvýraznější v oblasti 

operační rány. Očekávám sníženou svalovou sílu m. quadriceps femoris, případně 

m. tensor fasciae latae. Lze očekávat také zkrácení m. rectus femoris, 

ischiokrurálních svalů, adduktorů stehna a m. triceps surae na operované 

končetině. Dále se může vyskytnout hypertonus stehenních svalů a mohou se také 

ukázat reflexní změny měkkých tkání zejména kolem jizvy po zákroku. 

Předpokládám nález omezení joint play na operované končetině u patelly, caput 

fibulae a případně talokrurálního skloubení a drobných kloubů nohy. 

 Jelikož pacient trpí bilaterální gonartrózou, očekávám výskyt některých 

patologických změn i na neoperované končetině. Lze tedy předpokládat výskyt 

zkrácených svalů, a to zejména m. rectus femoris a ischiokrurálních svalů,  

dále také omezení joint play patelly a caput fibulae. Také se dá očekávat nález 

hypertonu stehenních svalů. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

21. 1. 2020, 7. den po operaci 

Status praesens:  

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře, stěžuje si na otok LDK. Bolest se 

vyskytuje po námaze nebo v noci, a to zejména na mediální straně 

operovaného kolenního kloubu. Na škále 1 - 10 bolest hodnotí stupněm  

3 - 4/10. 

b) Objektivně: Pacient leží na lůžku, operovanou končetinu má podloženou, 

operační jizva je se stehy, nekrytá z důvodu alergie na náplasti. Na lůžku 

je pacient mobilní, zvládá samostatnou chůzi se 2 FH s odlehčením, WC  

a hygienu rovněž zvládá samostatně. Je plně orientován osobou, místem, 

časem.  

Vyšetření jizvy:  

Jizva je zarudlá, se stehy, bez sekrece, bez bolesti. Je 22 cm dlouhá. Okolí 

jizvy je teplejší, s patrným otokem. Pacient neudává žádnou bolest jizvy. 
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Vyšetření stoje aspekcí: 

Pacient ke stoji využívá 2 FH. 

- Zezadu: viditelný otok obou hlezenních kloubů, levý více; Achillovy 

šlachy nejsou vidět; levé koleno a levé stehno s patrným otokem; 

subgluteální rýhy symetrické; hypertonus paravertebrálních svalů 

bilaterálně; pravý dolní úhel lopatky dál od páteře; pravé rameno v mírné 

elevaci 

- Zepředu: viditelný otok obou hlezenních kloubů, levý více; viditelná jizva 

po TEP; levé koleno a levé stehno s patrným otokem; umbilicus uprostřed; 

levá tajle výraznější; pravé rameno v mírné elevaci 

- Z levého boku: kolena bilaterálně v semiflexi; pánev v mírné anteverzi; 

oploštělá hrudní kyfóza; obě ramena v protrakci; výrazný přechod Cp  

a Thp; hlava v předsunu 

- Z pravého boku: kolena bilaterálně v semiflexi; pánev v mírné anteverzi; 

oploštělá hrudní kyfóza; obě ramena v protrakci; výrazný přechod Cp  

a Thp; hlava v předsunu 

Vyšetření pánve palpací: 

Crista iliaca: ve stejné výšce 

SIPS: ve stejné výšce 

SIAS: ve stejné výšce 

Dechový stereotyp:  

Pacient používá převážně dolní hrudní typ dýchání. 

Vyšetření chůze:  

Pacient využívá 2 FH a odlehčuje LDK, chůze je třídobá. Plosky se 

neúplně odvíjí od země, dochází k minimální extenzi kyčelních kloubu. Optimální 

šířka báze. Levou DK dělá pacient viditelně kratší krok. Ramena v protrakci.  

Při chůzi se pacient kouká dolů pro kontrolu. 
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Antropometrie dle Haladové:  

Délky v cm L P 

Anatomická délka 95 95 

Funkční délka 101 101 

Stehno 44 44 

Bérec  51 51 

Noha 28 28 

Tabulka č.: 1 - Vstupní vyšetření antropometrie dolních končetin - délky (cm) 

Obvody v cm L P 

Stehno 15 cm nad 

patellou 

54 51 

Stehno 10 cm nad 

patellou 

53 49 

Patella 51 46 

Tuberositas tibiae 44 38 

Lýtko 42 39 

Hlezenní kloub 32 30 

Nárt + pata 37 35 

Metatarsy 27 26 

Tabulka č.: 2 - Vstupní vyšetření antropometrie dolních končetin - obvody (cm) 

Goniometrie dle Jandy: 

 Ke změření aktivních a pasivních rozsahů pohybu obou dolních končetin 

byl použit plastový dvouramenný goniometr. Hodnoty vyjadřují naměřené stupně. 

Vyšetření do rotace levého kyčelního kloubu bylo provedeno orientačně  

a s nataženou dolní končetinou z důvodu neschopnosti pacienta dosáhnout  

90° flexe v kolenním kloubu. 

 Při dosažení krajních poloh při měření pasivního rozsahu flexe a extenze 

v levém kolenním kloubu se vyskytla mírná bolest. 
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 Levá Pravá 

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 10-0-100 

F 30-0-20 

R 35-0-30 

S 10-0-105 

F 35-0-25 

R 35-0-35 

S 15-0-120 

F 40-0-20 

R 45-0-35 

S 15-0-125 

F 40-0-30 

R 50-0-35 

Kolenní kloub S 0-15-70 S 0-10-85 S 0-5-130 S 0-0-130 

Hlezenní kloub S 10-0-25 S 15-0-30 S 15-0-35 S 15-0-40 

Tabulka č.: 3 - Goniometrické vstupní vyšetření 

 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů dle Jandy: 

 Při vyšetřování zkrácení flexorů pravého kyčelního kloubu (m. iliopsoas, 

m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) musela být použita modifikovaná 

výchozí poloha s maximální možnou flexí kyčelního a kolenního kloubu z důvodu 

neschopnosti pacienta přitáhnout operované koleno k hrudníku, výsledný 

naměřený stupeň je tedy orientační. 

 Levá Pravá 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1 0 

m. rectus femoris 2 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

1 1 

Tabulka č.: 4 - Vstupní vyšetření vybraných zkrácených svalů dle Jandy  
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Vyšetření svalové síly DK – orientačně: 

Kyčelní kloub Levý Pravý 

Flexe 3 5 

Extenze 3 5 

Abdukce 2 5 

Addukce 2 5 

Zevní rotace 4 5 

Vnitřní rotace 4 5 

Kolenní kloub   

Flexe 3 5 

Extenze 2 5 

Hlezenní kloub   

Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 5 5 

Tabulka č.: 5 - Orientační vstupní vyšetření svalové síly DKK 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

- Extenze v kyčelním kloubu:  

o LDK: vadný stereotyp – výrazná aktivita kontralaterálních 

s následnou kontrakcí homolaterálních paravertebrálních svalů 

v bederní části, minimální aktivita m. glutaeus maximus 

o PDK: vadný stereotyp – výrazná aktivita kontralaterálních 

s následnou kontrakcí homolaterálních paravertebrálních svalů 

v bederní části, minimální aktivita m. glutaeus maximus 

- Abdukce v kyčelním kloubu: 

o Levá DK: nebylo možné vyšetřit z důvodu nízké svalové síly 

o Pravá DK: vadný stereotyp – převládá tensorový mechanismus 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

- Kůže:  

o LDK: Kůže je po celé délce DK až k hleznu špatně protažitelná  

a posunlivá, v oblasti operační rány na koleni je kůže teplá  

se zarudnutím 

o PDK: po celé délce DK je kůže dobře protažitelná a posunlivá,  

bez zarudnutí – fyziologická bariéra 

- Podkoží: 

o LDK: viditelný otok se vyskytuje hlavně na koleni, stehno, bérec  

i hlezno s mírným otokem; Kiblerova řasa nelze nabrat 

o PDK: mírný otok pouze v oblasti hlezenního kloubu; Kiblerova 

řasa lze nabrat  

- Fascie: 

o LDK: stehenní fascie bez patologické bariéry; v oblasti lýtka nelze 

protahovat do rotace 

o PDK: fyziologická bariéra 

- Sval: 

o LDK: hypotonus mm. glutei, rectus femoris (m. quadriceps 

femoris); hypertonus m. biceps femoris a m. triceps surae 

o PDK: mírný hypertonus m. biceps femoris (méně než na LDK) 

- Periost: 

o LDK: bolestivá hlavička fibuly 

o PDK: bez patologie 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 L P 

Patella Omezení všemi směry Omezení kranio-

kaudálně 

Caput fibulae Ventro-dorzální omezení Bez omezení 

Talocrurální skloubení Bez omezení Bez omezení 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Chopartův kloub Bez omezení Bez omezení 

Calcaneus  Bez omezení Bez omezení 

MTP kloub palce Bez omezení Bez omezení 

MTP kloub 2. – 5. prstu Bez omezení Bez omezení 

Proximální IP klouby Bez omezení Bez omezení 

Distální IP klouby Bez omezení Bez omezení 

Tabulka č.: 6 - Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Neurologické vyšetření: 

- Šlacho-okosticové reflexy DKK:  

o Patellární: BPN bilaterálně - normoreflexie 

o Achillova šlacha: BPN bilaterálně - normoreflexie 

o Medioplantární: BPN bilaterálně - normoreflexie 

- Taxe DKK: BPN 

- Povrchové čití 

o Taktilní: BPN bilaterálně 

o Termické: BPN bilaterálně 

o Algické: BPN bilaterálně 

- Hluboké čití: 

o Polohocit: BPN bilaterálně 

o Pohybocit: BPN bilaterálně 
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Závěr vyšetření 

 Pacient je sedmý den po implantaci TEP levého kolenního kloubu. Při stoji 

a chůzi používá 2 FH, operovanou končetinu smí zatěžovat na zhruba 30 %. 

 Na pánvi nebyly po palpačním vyšetření shledány žádné odchylky.  

Po provedení aspekčního vyšetření dechového stereotypu bylo zjištěno, že pacient 

používá dolní hrudní typ dýchání. 

 Při vyšetření chůze byl zjištěn vadný stereotyp. Pacient provádí minimální 

extenzi kyčelních kloubů a s operovanou končetinou koná kratší krok. 

 Antropometrické vyšetření ukázalo na značný otok operované DK. 

Rozdíly byly následující: přes stehno 15 cm nad patellou + 3 cm na operované 

DK, přes stehno 10 cm nad patellou + 4 cm na operované DK, přes patellu  

+ 5 cm na operované DK, přes tuberositas tibiae + 6 cm na operované DK,  

přes nejširší část lýtka + 3 cm na operované DK, přes hlezno + 2 cm na operované 

DK (patrný otok se vykytoval na obou hlezenních kloubech), přes nárt a patu  

+ 2 cm na operované DK a + 1 cm přes hlavičky metatarsů na operované DK.  

 Goniometrické vyšetření jasně prokázalo značné omezení rozsahu pohybu 

v levém kolenním kloubu jak do flexe, tak do extenze. Pacient nedokáže aktivně 

dosáhnout plné extenze v obou kolenních kloubech, pouze pasivně na zdravém 

koleni bylo naměřeno 0°. Operované koleno je v 15° semiflexi během aktivního 

pohybu a v 10° semiflexi během pasivního pohybu, při dosažení této krajní 

polohy se vyskytla bolest v podkolenní jamce a z mediální strany kloubu. Rozsah 

pohybu hlezenních kloubů byl mírně omezen z důvodu otoku v této oblasti. 

 Při vyšetření zkrácených svalů dle Jandy se ukázalo, že nejvíce zkrácenou 

svalovou skupinou jsou bilaterálně flexory kolenního kloubu (stupeň 2), dále je 

zkrácen m. rectus femoris se stupněm 2 na levé straně a stupněm 1 na pravé 

straně, také jsou zkráceny bilaterálně adduktory kyčle, bilaterálně  

m. gastrocnemius, L m. iliopsoas, bilaterálně m. tensor fasciae latae, všechny  

na stupeň 1. 

 Orientační vyšetření svalové síly dolních končetin ukázalo největší 

oslabení zejména při abdukci a addukci levého kyčelního kloubu se stupněm  

2, dále byly oslabeny flexory a extensory levého kyčelního kloubu se stupněm  

3. Při pohybu levého kolenního kloubu do flexe byla naměřena svalová síla  
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na stupni 3 a při pohybu téhož kloubu do extenze byl naměřen stupeň 2. Rotátory 

zevní i vnitřní levého kyčelního kloubu dosáhly stupně 4. Na celé pravé dolní 

končetině a na levém hlezenním kloubu nebylo zjištěno žádné oslabení, tedy vše 

na stupni 5. 

 Pohybový stereotyp do extenze kyčelního kloubu je na obou dolních 

končetinách patologický. Nedochází ke správnému postupnému zapojování svalů. 

Další testovaný pohybový stereotyp, abdukce kyčelního kloubu, musel být 

vyšetřován pouze na zdravé DK, jelikož pacient nebyl schopný z výchozí polohy 

pro testování operované končetiny pohyb vykonat. Tento stereotyp byl rovněž 

označen jako vadný, neboť pacient využívá tensorový mechanismus. 

 Vyšetření reflexních změn dle Lewita ukázalo na omezenou protažitelnost 

a posunlivost kůže po celé délce LDK. Kolem operační rány je kůže zarudlá  

a teplá. Kiblerova řasa nelze nabrat a po celé délce operované DK se vykytuje 

otok, nejvýraznější je kolem kolenního kloubu. Na PDK se otok vyskytuje pouze 

na hlezenním kloubu. Fascie s omezenou možností protažení se nachází v oblasti 

lýtka, stehenní fascie je bez patologie. Pacient má bilaterálně hypertonický  

m. biceps femoris, na PDK však méně, dále má hypertonický m. triceps surae  

na LDK. Hypotonické jsou pouze mm. glutei a rectus femoris také na LDK. 

Bolest periostu se vyskytla na levé caput fibulae. 

 Po vyšetření kloubní vůle dle Lewita bylo shledáno, že patella je omezená 

bilaterálně, na LDK do všech směrů, na PDK pouze kranio-kaudálně. Další 

omezení vykázala pouze hlavička fibuly na LDK, a to do ventro-dorzálního 

směru. 

 Šlacho-okosticové reflexy na dolních končetinách (patellární, reflex 

Achillovy šlachy, medioplantární) byly normálně výbavné, tedy v normoreflexii. 

Taxe DKK, povrchové čití (taktilní, termické, algické) a hluboké čití (polohocit, 

pohybocit) bez patologického nálezu. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý plán 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Péče a edukace o péči o jizvu 

- Redukce otoku operované dolní končetiny 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti lýtka a kolenního kloubu 

- Zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu do flexe a do extenze 

- Relaxace hypertonických svalů DKK 

- Protažení vyšetřených zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly oslabených svalů a svalových skupin 

- Obnovení kloubní vůle ve vyšetřených kloubech s omezením 

- Nácvik správné chůze s 2 FH 

Dlouhodobý plán  

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Péče o jizvu 

- Zlepšení kondice 

- Dosažení maximálního možného rozsahu pohybu v operovaném kloubu 

- Dosažení maximálního stupně svalové síly na oslabené (operované) 

končetině 

- Zlepšení pohybových stereotypů v kyčelním kloubu bilaterálně 

- Odstranění svalových dysbalancí 

- Nácvik chůze bez FH 

- Návrat pacienta do běžného aktivního života 

Průběh terapie 

 Terapie se konaly na ORFM (následná péče) při ÚVN. Pacient zde má 

nárok na dopolední 30minutovou terapii 1x denně, která se zaměřuje  

na pacientovu diagnózu. Dále mají k dispozici ergoterapii a 2x denně motomed. 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 (21. 1. 2020, 7. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře, stěžuje si na otok LDK. Momentálně 

neudává bolest, pouze v noci a po pohybu, a to 3 - 4/10 na škále 1 - 10. 

b) Objektivně: Operovaná končetina podložená polštářkem, celá s patrným 

otokem, zejména kolem kolenního kloubu. Jizva se stehy, se zarudnutím, 

kůže kolem jizvy je teplá. Tkáně kolem operační rány a na lýtku téže DK 

se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. Pacient spolupracuje a je 

orientován osobou, místem, časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Odebrání anamnézy 

- Vstupní kineziologický rozbor 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Instruktáž k autoterapii 

Návrh terapie: 

- Odebrání anamnézy + vstupní kineziologický rozbor 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 
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- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

- Instruktáž k autoterapii 

Provedení terapie: 

- Odebrání anamnézy + vstupní kineziologický rozbor 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně, P patelly  

kranio-kaudálně; mobilizace L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. biceps femoris, m. semimembranosus,  

m. semitendinosus, m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimembranosus  

a m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 
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o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

korekce držení těla (oprava předsunuté hlavy a korekce postavení ramen 

z protrakce) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

- Autoterapie dle cvičení vykonávaných při dnešní terapii 

Závěr terapie: 

 Pacient udává mírnou bolest v podkolenní jamce, jinak se cítí dobře. Došlo 

k uvolnění měkkých tkání zejména v oblasti lýtka, dále došlo ke zmírnění 

hypertonu L m. triceps surae a obou m. biceps femoris. Pacient byl zainstruován  

o správném dechovém stereotypu a o správném stoji a chůzi o 2 FH a dále dostal 

instrukce k autoterapii. 

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 (22. 1. 2020, 8. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí unaven, stěžuje si na stálý otok  

LDK. Momentálně neudává bolest, pouze v noci a po pohybu,  

a to 3 - 4/10 na škále 1 - 10. 

b) Objektivně: Operovaná končetina celá s patrným otokem, zejména kolem 

kolenního kloubu. Na operační ráně je položen kryosáček. Jizva se stehy, 

se zarudnutím, kůže kolem jizvy je teplá. Tkáně kolem operační rány  

a na lýtku téže DK se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. Pacient 

spolupracuje a je orientován osobou, místem, časem. 
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Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Zopakování instrukcí k autoterapii 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

- Zopakování instrukcí k autoterapii 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně, P patelly  

kranio-kaudálně; mobilizace L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus, m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimebranosus  

a m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius  
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- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

korekce držení těla (oprava předsunuté hlavy a korekce postavení ramen 

z protrakce) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

- Oprava a instruktáž autoterapie 
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Závěr terapie: 

 Pacient udává mírnou bolest na mediální straně L kolenního kloubu 

v podkolenní jamce, cítí se již velmi unaven. Otok LDK je stále patrný. Došlo 

k uvolnění měkkých tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále zjevná 

horší posunlivost tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps surae  

a obou m. biceps femoris. Kloubní vůle obou patell i L caput fibulae se zlepšila. 

Stereotyp chůze o 2 FH se také zlepšil. Pacient si zopakoval instrukce 

k autoterapii. 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 (23. 1. 2020, 9. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře, udává, že se otok LDK zmírnil. 

Momentálně neudává bolest, pouze v noci a po pohybu,  

a to 3 - 4/10 na škále 1 - 10 nejvíce na mediální straně operovaného 

kloubu. 

b) Objektivně: Pacient leží na boku zdravé končetiny, operovanou má 

nataženou a podloženou polštářkem. Jizva se stehy, bez zarudnutí, kůže 

kolem jizvy je teplá. Tkáně kolem operační rány se zhoršenou posunlivostí 

a protažitelností. Pacient spolupracuje a je orientován osobou, místem, 

časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 
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Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně, P patelly  

kranio-kaudálně; mobilizace L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. biceps femoris, m. semimembranosus,  

m. semitendinosus, m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 
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o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

Závěr terapie: 

 Pacient udává mírnou bolest na mediální straně L kolenního kloubu 

v podkolenní jamce. Otok LDK je mírnější, avšak stále patrný. Došlo k uvolnění 

měkkých tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále zjevná horší 

posunlivost tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps surae  

a L m. biceps femoris. Kloubní vůle obou patell i L caput fibulae se zlepšila. 

Pacient si osvojil správný postup při chůzi do schodů i ze schodů. 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 (24. 1. 2020, 10. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Momentálně neudává bolest, pouze 

v noci a po pohybu, a to 3/10 na škále 1-10 nejvíce na mediální straně 

operovaného kloubu. Udává, že na motodlaze již zvládne 85° flexi  

v L kolenním kloubu. 

b) Objektivně: Otok se jeví mírnější než předchozí dny, je však stále 

viditelný. Jizva se stehy, bez zarudnutí, mediálně od jizvy je kůže teplá. 
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Tkáně kolem operační rány se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. 

Pacient spolupracuje a je orientován osobou, místem, časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Zopakování autoterapie na víkend 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

- Zopakování autoterapie na víkend 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně, P patelly  

kranio-kaudálně; mobilizace L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus, m. triceps surae 
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- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

- Instrukce a pokyny k autoterapii na víkend 
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Závěr terapie: 

 Pacient se cítí dobře, má z terapie dobrý pocit. Otok LDK je mírnější, 

avšak stále patrný. Došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti lýtka, v okolí 

kolenního kloubu je stále zjevná horší posunlivost tkání. Dále došlo ke zmírnění 

hypertonu L m. triceps surae a L m. biceps femoris. Rozsah pohybu v L kolenním 

kloubu a celková svalová síla LDK se zlepšily. Dechový stereotyp při cvičení  

se také zlepšil. Pacient byl zainstruován o autoterapii přes víkend. 

3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 (27. 1. 2020, 13. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se po víkendu cítí dobře, sám cvičil dle instrukcí  

k autoterapii. Momentálně neudává bolest, pouze v noci a po pohybu,  

a to 3/10 na škále 1 - 10 nejvíce na mediální straně operovaného kloubu. 

Udává, že o víkendu na motodlaze dosáhl 90° flexe kolenního kloubu. 

b) Objektivně: Otok se po víkendu nezmírnil, je stále na stejné úrovni. Jizva 

se stehy, bez zarudnutí. Tkáně kolem operační rány se zhoršenou 

posunlivostí a protažitelností. Pacient spolupracuje a je orientován osobou, 

místem, časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 
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- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- PNF dle Kabata 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně, P patelly  

kranio-kaudálně; mobilizace L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus, m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 
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 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- PNF dle Kabata – I. flekční diagonála s extenzí kolenního kloubu 

s technikou opakované kontrakce 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

Závěr terapie: 

 Pacient se cítí dobře. Otok LDK je na stejné úrovni jako před víkendem. 

Došlo k uvolnění měkkých tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále 

zjevná horší posunlivost tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps 

surae a L m. biceps femoris. Kloubní vůle P patelly již bez patologické bariéry. 

Rozsah pohybu v L kolenním kloubu a celková svalová síla LDK se zlepšily.  

3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 (28. 1. 2020, 14. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Stěžuje si, že otok je sice menší,  

avšak stále patrný. Momentálně neudává bolest. 

b) Objektivně: Otok se nepatrně zmírnil. Jizva se stehy, bez zarudnutí. Tkáně 

kolem operační rány se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. 

Hypertonus L m. biceps femoris téměř vymizel. Pacient spolupracuje a je 

orientován osobou, místem, časem. 
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Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly a hlavičky fibuly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- PNF dle Kabata 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně; mobilizace  

L caput fibulae ventro-dorzálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimebranosus,  

m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 
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- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- PNF dle Kabata – I. flekční diagonála s extenzí kolenního kloubu 

s technikou opakované kontrakce 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 
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Závěr terapie: 

 Pacient se cítí dobře. Otok LDK se lehce zmírnil. Došlo k uvolnění 

měkkých tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále zjevná horší 

posunlivost tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps surae. Kloubní 

vůle L caput fibulae již bez patologické bariéry. 

3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 (29. 1. 2020, 15. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře. Má pocit, že otok se zmírnil. 

Momentálně neudává bolest. Udává, že předchozí den na motodlaze zvládl 

95° flexi v L kolenním kloubu. 

b) Objektivně: Otok se nepatrně zmírnil. Jizva se stehy, bez zarudnutí. Tkáně 

kolem operační rány se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. Pacient 

spolupracuje a je orientován osobou, místem, časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 

- Zlepšení dechového stereotypu 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- PNF dle Kabata 
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- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 

 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 
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 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- PNF dle Kabata – I. flekční diagonála s extenzí kolenního kloubu 

s technikou opakované kontrakce 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

Závěr terapie: 

 Pacient se cítí dobře. Otok LDK se zmírnil. Došlo k uvolnění měkkých 

tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále zjevná horší posunlivost 

tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps surae. 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 (30. 1. 2020, 16. den po operaci) 

Status praesens: 

a) Subjektivně: Pacient se cítí dobře, po skončení dnešní terapie odchází 

domů. Momentálně neudává bolest. Na motodlaze dosáhl 100° flexe  

L kolenního kloubu. 

b) Objektivně: Otok se nepatrně zmírnil. Jizva bez stehů. Tkáně  

kolem operační rány se zhoršenou posunlivostí a protažitelností. Pacient 

spolupracuje a je orientován osobou, místem, časem. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: 

- Prevence TEN 

- Redukce otoku 

- Uvolnění měkkých tkání 

- Obnovení kloubní vůle v segmentech s blokádou 

- Zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Posílení svalů LDK 

- Nácvik chůze s 2 FH 
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- Zlepšení dechového stereotypu 

- Instruktáž k péči o jizvu 

- Výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie: 

- TMT dle Lewita pro LDK, míčkování LDK 

- Mobilizace patelly dle Lewita 

- PIR dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly a svalové skupiny 

- LTV – analytické posilování – aktivní pohyby DKK pro zvýšení svalové 

síly a zlepšení rozsahu pohybu 

- PNF dle Kabata 

- Korekce stereotypu chůze se 2 FH 

- Korekce dechového stereotypu 

- Instruktáž o správných technikách péče o jizvu 

- Výstupní kineziologický rozbor 

Provedení terapie: 

- TMT dle Lewita, míčkování: uvolnění kůže, podkoží, fascií po celé délce 

LDK; míčkování zejména v oblasti L kolenního kloubu pro zmírnění 

otoku 

- Mobilizace L patelly kranio-kaudálně a medio-laterálně (dle Lewita) 

- PIR dle Lewita na m. triceps surae 

- PIR s protažením dle Jandy na m. biceps femoris, m. semimembranosus, 

m. semitendinosus bilaterálně, L m. gastrocnemius 

- LTV na lůžku:  

o leh na zádech 

 aktivní pohyby od distálních kloubů k proximálním obou 

DKK jako prevence TEN 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu do flexe, abdukce  

10x 

 aktivní pohyby L kyčelního kloubu s využitím overballu  

do flexe 10x 
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 izometrické posilování s overballem na posílení  

m. quadriceps femoris a zlepšení rozsahu pohybu  

L kolenního kloubu do extenze 10x s výdrží 4 s 

 izometrické posilování celých DKK (m. quadriceps 

femoris, m. tibialis anterior, m. glutaeus maximus)  

12x s výdrží 3 s 

o leh na břiše 

 aktivní pohyby do flexe v kolenním kloubu LDK proti 

gravitaci 12x 

 aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu DKK proti 

gravitaci 10x 

o vsedě 

 flexe v kolenním kloubu LDK do krajní polohy s dopomocí 

PDK 8x 

 extenze v kolenním kloubu LDK do krajní polohy 

s dopomocí PDK 8x 

- PNF dle Kabata – I. flekční diagonála s extenzí kolenního kloubu 

s technikou opakované kontrakce 

- Nácvik třídobé chůze o 2 FH (hole → operovaná DK → zdravá DK), 

nácvik chůze do schodů (zdravá DK → operovaná DK → hole), nácvik 

chůze ze schodů (hole → operovaná DK → zdravá DK) 

- Dechová fyzioterapie – lokalizované dýchání vleže na zádech (pacientovy 

ruce na břiše), nácvik správné dechové vlny (zapojení břišní stěny → dolní 

hrudník → střední hrudník → horní hrudník) 

- Ukázka techniky péče o jizvu – stlačování jizvy do „tvaru písmen S, C“, 

tlaková masáž, posun tkání latero-laterálně, kranio-kaudálně 

Závěr terapie: 

 Pacient se cítí dobře. Otok LDK se zmírnil. Došlo k uvolnění měkkých 

tkání v oblasti lýtka, v okolí kolenního kloubu je stále zjevná horší posunlivost 

tkání. Dále došlo ke zmírnění hypertonu L m. triceps surae. Kloubní vůle  

L patelly bez patologické bariéry ve všech směrech. Svalová síla se zvýšila  

a rozsah pohybu se zlepšil. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor  

30. 1. 2020 – 16. den po operaci 

Vyšetření jizvy: 

Jizva je bez stehů, dobře zhojená, bez zarudnutí, bez sekrece, bez bolesti. 

Okolí jizvy je mírně oteklé. 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Pacient ke stoji využívá 2 FH. 

- Zezadu: P hlezenní kloub bez otoku; viditelná kontura svalstva bilaterálně; 

L kolenní kloub s mírným otokem; subgluteální rýhy symetrické; 

hypertonus paravertebrálních svalů bilaterálně; pravý dolní úhel lopatky 

dál od osy páteře; pravé rameno v mírné elevaci 

- Zepředu: viditelná jizva po TEP kolene; mírný otok L kolenního kloubu; 

umbilicus uprostřed; levá tajle výraznější; pravé rameno v mírné elevaci 

- Z levého boku: pánev v mírné anteverzi; oploštělá hrudní kyfóza; ramena 

v protrakci; výrazný přechod Cp a Thp; hlava v předsunu 

- Z pravého boku: pánev v mírné anteverzi; oploštělá hrudní kyfóza; ramena 

v protrakci; výrazný přechod Cp a Thp; hlava v předsunu 

Vyšetření pánve palpací: 

Crista iliaca: ve stejné výšce 

SIPS: ve stejné výšce 

SIAS: ve stejné výšce 

Dechový stereotyp: 

Pacient používá dolní hrudní typ dýchání. 

Vyšetření chůze: 

Pacient využívá 2 FH a odlehčuje LDK. Chůze je třídobá. Pacient je  

při chůzi stabilní, jistý, hledí před sebe. Optimální šířka báze. Plosky se odvíjí 

rovnoměrně. Kroky jsou symetrické. Ramena má pacient v mírné protrakci. 
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Antropometrie dle Haladové: 

Délky v cm L P 

Anatomická délka 95 95 

Funkční délka 101 101 

Stehno 44 44 

Bérec  51 51 

Noha 28 28 

Tabulka č.: 7 - Výstupní vyšetření antropometrie dolních končetin - délky (cm) 

Obvody v cm L P 

Stehno 15 cm nad 

patellou 

52 51 

Stehno 10 cm nad 

patellou 

50 49 

Patella 49 46 

Tuberositas tibiae 39 38 

Lýtko 39 39 

Hlezenní kloub 31 30 

Nárt + pata 35 35 

Metatarsy 26 26 

Tabulka č.: 8 - Výstupní vyšetření antropometrie dolních končetin - obvody (cm) 

Goniometrie dle Jandy: 

Ke změření aktivních a pasivních rozsahů pohybu obou dolních končetin 

byl použit plastový dvouramenný goniometr. Hodnoty vyjadřují naměřené stupně.  
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 Levá Pravá 

 Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 10-0-110 

F 35-0-25 

R 40-0-30 

S 10-0-120 

F 40-0-25 

R 45-0-35 

S 15-0-120 

F 40-0-20 

R 45-0-35 

S 15-0-125 

F 40-0-30 

R 50-0-35 

Kolenní kloub S 0-10-100 S 0-5-100 S 0-5-130 S 0-0-130 

Hlezenní kloub S 10-0-35 S 15-0-35 S 15-0-35 S 15-0-40 

Tabulka č.: 9 - Goniometrické výstupní vyšetření 

Vyšetření vybraných zkrácených svalů dle Jandy: 

 Při vyšetření zkrácení flexorů pravého kyčelního kloubu (m. iliopsoas,  

m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) musela být použita modifikovaná 

výchozí poloha z důvodu neschopnosti pacienta přitáhnout operované koleno 

k hrudníku, výsledný naměřený stupeň je tedy orientační. 

 Levá Pravá 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 1 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 0 0 

Flexory kolenního 

kloubu 

1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

Tabulka č.: 10 - Výstupní vyšetření vybraných zkrácených svalů dle Jandy 
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Vyšetření svalové síly DK – orientačně: 

Kyčelní kloub Levý Pravý 

Flexe 5 5 

Extenze 4 5 

Abdukce 3 5 

Addukce 3 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Kolenní kloub   

Flexe 4 5 

Extenze 4 5 

Hlezenní kloub   

Plantární flexe 5 5 

Dorzální flexe 5 5 

Tabulka č.: 11 - Orientační výstupní vyšetření svalové síly DKK 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

- Extenze v kyčelním kloubu: 

o LDK: vadný stereotyp – výrazná aktivita kontralaterálních 

s následnou kontrakcí homolaterálních paravertebrálních svalů 

v bederní části, minimální aktivita m. glutaeus maximus 

o PDK: vadný stereotyp – výrazná aktivita kontralaterálních 

s následnou kontrakcí homolaterálních paravertebrálních svalů 

v bederní části, minimální aktivita m. glutaeus maximus 

- Abdukce v kyčelním kloubu 

o LDK: vadný stereotyp – převládá tensorový mechanismus  

(při vstupním vyšetření nebyl pacient schopen pohyb provést) 

o PDK: vadný stereotyp – převládá tensorový mechanismus 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

- Kůže: 

o LDK: po celé délce DK je kůže dobře protažitelná a posunlivá, 

mírně zhoršené pouze v oblasti operační rány  

o PDK: po celé délce DK je kůže dobře protažitelná a posunlivá  

– fyziologická bariéra 

- Podkoží: 

o LDK: mírný otok pouze v oblasti kolenního a hlezenního kloubu  

– zde jde Kiblerova řasa špatně nabrat; na lýtku a na stehnu 

Kiblerova řasa nabrat jde 

o PDK: mírný otok hlezenního kloubu; Kiblerova řasa lze nabrat 

- Fascie: 

o LDK: stehenní i lýtková fascie bez patologické bariéry – lze 

protáhnout do rotace; v oblasti operační rány mírná patologická 

bariéra 

o PDK: fyziologická bariéra 

- Sval: 

o LDK: mírný hypotonus mm. glutei, mírný hypertonus m. triceps 

surae 

o PDK: normotonie celé DK 

- Periost 

o LDK: bez patologie 

o PDK: bez patologie 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 L P 

Patella Bez omezení Bez omezení 

Caput fibulae Bez omezení Bez omezení 

Talocrurální skloubení Bez omezení Bez omezení 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Chopartův kloub Bez omezení Bez omezení 

Calcaneus  Bez omezení Bez omezení 

MTP kloub palce Bez omezení Bez omezení 

MTP kloub 2. – 5. prstu Bez omezení Bez omezení 

Proximální IP klouby Bez omezení Bez omezení 

Distální IP klouby Bez omezení Bez omezení 

Tabulka č.: 12 - Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Neurologické vyšetření: 

- Šlacho-okosticové reflexy DKK: 

o Patellární: BPN bilaterálně - normoreflexie 

o Achillova šlacha: BPN bilaterálně - normoreflexie 

o Medioplantární: BPN bilaterálně - normoreflexie 

- Taxe DKK: BPN bilaterálně 

- Povrchové čití 

o Taktilní: BPN bilaterálně 

o Termické: BPN bilaterálně 

o Algické: BPN bilaterálně 

- Hluboké čití 

o Polohocit: BPN bilaterálně 

o Pohybocit: BPN bilaterálně 
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Závěr vyšetření 

Pacient je 16. den po implantaci TEP levého kolenního kloubu. Při stoji  

a chůzi používá 2 FH, operovanou končetinu smí zatěžovat na zhruba 30 %. 

Využívá převážně dolní hrudní typ dýchání. 

Pacient k chůzi využívá 2 FH, používá třídobou chůzi. Snaží se dávat 

DKK do extenze v kyčelních kloubech. Kroky jsou symetrické. 

Při antropometrickém vyšetření délek nebyly naměřeny žádné rozdíly mezi 

dolními končetinami. Při měření obvodů byly naměřeny rozdíly: přes stehno  

15 cm nad patellou + 1 cm, přes stehno 10 cm nad patellou + 1 cm, přes patellu  

+ 3 cm, přes tuberositas tibiae +1 cm, přes hlezenní kloub + 1 cm. 

Vyšetření goniometrie ukázalo, že operovaná DK má stále omezený rozsah 

pohybu zejména v kolenním kloubu Pacient dosáhl aktivně i pasivně 100° flexe 

v kolenním kloubu, na zdravé končetině bylo naměřeno 130°. Operovaný kloub 

nebylo možné dostat do plné extenze, krajní poloha pasivně byla 5°. 

Při vyšetření vybraných zkrácených svalů dle Jandy bylo zjištěno,  

že m. gastrocnemius je bilaterálně na stupni 1, L m. iliopsoas, bilaterálně  

m. rectus femoris a bilaterálně flexory kolenního kloubu také na stupni 1.  

Po orientačním vyšetření svalové síly byly naměřeny stupně 3 do abdukce 

a addukce v kyčelním kloubu LDK, dále stupně 4 do extenze kyčelního kloubu  

a flexe a extenze kolenního kloubu LDK. Do flexe, zevní a vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu a do obou směrů v hlezenním kloubu LDK byly naměřeny 

stupně 5. Na zdravé DK nebylo zjištěno žádné oslabení. 

Vyšetření pohybového stereotypu do extenze kyčelního kloubu převládá 

bilaterálně vadný stereotyp, svaly se nezapojují ve správném pořadí. Pohybový 

stereotyp do abdukce je také patologický, bilaterálně převládá tensorový 

mechanismus. Při vstupním vyšetření však nebyl pacient schopen pohyb  

LDK do abdukce v kyčli provést, nyní ano. 

Kůže je na LDK hůře posunlivá a protažitelná pouze v oblasti operační 

rány, jinak je bez patologické bariéry. Celá PDK je bez patologické bariéry.  

Při vyšetření podkoží byl zjištěn mírný otok na hlezenním a kolenním kloubu 
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LDK, kde i nejde nabrat Kiblerovu řasu. Na lýtku i na stehnu LDK řasa nabrat 

jde. PDK bez patologie. Fascie LDK lze protáhnout do rotace po celé délce kromě 

oblasti operační rány, kde je přítomna mírná patologická bariéra. Vyšetření svalů 

prokázalo mírný hypotonus L mm. glutei a mírný hypertonus L m. triceps surae. 

Svaly PDK byly normotonické. Na obou DKK nebyly nalezeny žádné periostové 

body. 

Vyšetření kloubní vůle ukázalo, že všechny testované segmenty jsou  

bez omezení bilaterálně. 

Neurologické vyšetření (šlacho-okosticové reflexy, taxe DKK, povrchové  

i hluboké čití DKK) bylo bilaterálně bez patologického nálezu. 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Po osmi terapeutických jednotkách se podařilo dosáhnout zlepšení  

ve všech ohledech, krátkodobý fyzioterapeutický plán je splněn. Pacient získal 

větší jistotu a stabilitu při chůzi, ujde nyní větší vzdálenost. Před odchodem domů 

byl pacient edukován o péči o jizvu a o autoterapii.  

Otok operované končetiny se podařilo zmírnit, přesto úplně nevymizel. 

Blíže jsou naměřené hodnoty specifikovány v následující tabulce (Tabulka č.: 13) 

s goniometrickými údaji obvodů DKK.  
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Obvody v cm L P 

 Vstupní KR Výstupní KR Vstupní KR Výstupní KR 

Stehno 15 cm 

nad patellou 
54 52 51 51 

Stehno 10 cm 

nad patellou 
53 50 49 49 

Patella 51 49 46 46 

Tuberositas 

tibiae 
44 39 38 38 

Lýtko 42 39 39 39 

Hlezenní 

kloub 
32 31 30 30 

Nárt + pata 37 35 35 35 

Metatarsy 27 26 26 26 

Tabulka č.: 13 - Obvody DKK (cm) - vstupní a výstupní vyšetření 

Technikami měkkých tkání dle Lewita se podařilo odstranit patologickou 

bariéru vyskytující se po celé LDK, pouze v oblasti operovaného kloubu kůže, 

podkoží a fascie kladou mírný odpor. 

Rozsah pohybu operované končetiny se významně zlepšil, a to zejména  

do flexe L kolenního kloubu, kde zlepšení dosáhlo 30°. Dále se zlepšily  

pohyby do flexe, extenze, abdukce a addukce v L kyčelním kloubu  

jak pasivně, tak aktivně. Podrobněji jsou údaje zapsány v tabulkách  

(Tabulka č.: 14, Tabulka č.: 15). 
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 L P 

 Vstupní KR Výstupní KR Vstupní KR Výstupní KR 

Kyčelní kloub S 10-0-100 

F 30-0-20 

R 35-0-30 

S 10-0-110 

F 35-0-25 

R 40-0-30 

S 15-0-120 

F 40-0-20 

R45-0-35 

S 15-0-120 

F 40-0-20 

R 45-0-35 

Kolenní kloub S 0-15-70 S 0-10-100 S 0-5-130 S 0-5-130 

Hlezenní 

kloub 

S 10-0-25 S 10-0-35 S 15-0-35 S 15-0-35 

Tabulka č.: 14 - Goniometrie DKK - vstupní/výstupní vyšetření (aktivně) 

 L P 

 Vstupní KR Výstupní KR Vstupní KR Výstupní KR 

Kyčelní kloub S 10-0-105 

F 35-0-25 

R 35-0-35 

S 10-0-120 

F 40-0-25 

R 45-0-35 

S 15-0-120 

F 40-0-30 

R 50-0-35 

S 15-0-125 

F 40-0-30 

R 50-0-35 

Kolenní kloub S 0-10-85 S 0-5-100 S 0-0-130 S 0-0-130 

Hlezenní 

kloub 

S 15-0-30 S 15-0-35 S 15-0-35 S 15-0-40 

Tabulka č.: 15 - Goniometrie DKK - vstupní/výstupní vyšetření (pasivně) 

Pomocí PIR dle Lewita se podařilo zmírnit hypertonus m. biceps femoris 

na obou končetinách, nicméně na L m. triceps surae mírný hypertonus stále 

přetrvává. 

Terapií PIR s protažením dle Jandy se dosáhlo zmírnění zkrácení 

některých svalů a svalových skupin DKK.  Podařilo se zcela odstranit zkrácení 

flexorů kolenního kloubu bilaterálně, m. tensor fasciae latae rovněž není  

ve zkrácení. Nejvyšší stupeň zkrácení se také podařilo zmírnit na L m. rectus 

femoris. Další údaje jsou zaznamenány v následující tabulce (Tabulka č.: 16). 

  



79 

 

 L P 

 Vstupní KR Výstupní KR Vstupní KR Výstupní KR 

m. 

gastrocnemius 
1 1 1 1 

m. soleus 0 0 0 0 

m. iliopsoas 1 0 0 0 

m. rectus 

femoris 
2 1 1 1 

m. tensor 

fasciae latae 
1 0 1 0 

Flexory 

kolenního 

kloubu 

2 1 2 1 

Adduktory 

kyčelního 

kloubu 

1 0 1 0 

Tabulka č.: 16 - Vstupní/výstupní vyšetření zkrácených svalů 

Analytickým posilováním a později i metodou PNF dle Kabata bylo 

dosaženo zvýšení svalové síly celé LDK. Zejména pohyb do flexe v L kyčelním 

kloubu se zvýšil ze stupně 3 na stupeň 5, dále se v tomtéž kloubu zlepšily pohyby 

do abdukce a addukce ze stupně 2 na stupeň 3. Flexe a extenze operovaného 

kolenního kloubu se zlepšily ze stupně 3, resp. 2 na stupeň 4. Další naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka č.: 17). 
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 L P 

 Vstupní KR Výstupní KR Vstupní KR Výstupní KR 

Kyčelní kloub   

Flexe 3 5 5 5 

Extenze 3 4 5 5 

Abdukce 2 3 5 5 

Addukce 2 3 5 5 

Zevní rotace 4 5 5 5 

Vnitřní rotace 4 5 5 5 

Kolenní kloub   

Flexe 3 4 5 5 

Extenze 2 4 5 5 

Hlezenní 

kloub 

  

Plantární 

flexe 

5 5 5 5 

Dorzální flexe 5 5 5 5 

Tabulka č.: 17 - Vstupní/výstupní orientační vyšetření svalové síly DKK 

Dále došlo mobilizačními technikami dle Lewita k obnovení kloubní vůle 

u P patelly, kde bylo kranio-kaudální omezení, u L patelly, kde bylo omezení  

do všech směrů, a u L caput fibulae, kde se vyskytovalo ventro-dorzální omezení. 
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4 Závěr 

Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem v mnoha 

ohledech. Prohloubila jsem si své znalosti týkající se celé problematiky 

osteoartrózy, gonartrózy a následné chirurgické léčby v podobě totální 

endoprotézy kolenního kloubu. Mohla jsem tak hlouběji nahlédnout do odvětví 

ortopedie, která velice úzce souvisí s fyzioterapií. Utvrdila jsem se v daných 

fyzioterapeutických metodách pro práci s pacienty po totální endoprotéze kolene, 

které jsem se naučila během tří let studia. 

Na téma alloplastiky kloubu bylo zpracováno mnoho studií, sepsáno velké 

množství článků v odborných časopisech a mnoho autorů lékařů o tomto tématu 

pojednalo ve svých knižních dílech, neboť je to problematika již do hloubky 

probádaná. Já ale věřím, že byť současné implantáty dokážou téměř plně nahradit 

zdravý kloub, bude věda směřovat dál a v budoucnu se dočkáme náhrad na ještě 

vyšší úrovni. 

Řešení problému pokročilé osteoartrózy implantací totální endoprotézy je 

podle mého názoru velmi dobré, co se týká budoucí kvality pacientova života. 

Momentálně je alloplastika vrcholem chirurgické léčby, co může pacientovi 

pomoci od rozsáhlejších potíží, aniž by to bylo na úkor jeho soběstačnosti. 

Dostane-li se nemocnému kvalitní zdravotnické péče, je to první krok k tomu,  

aby se mohl vrátit do běžného denního fungování. 

S pacientem, jehož jsem si vybrala ke zpracování kazuistiky, se mi  

po celou dobu pracovalo velmi dobře, vždy byl ochotný a následoval mé pokyny 

k terapii nebo autoterapii. 
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                         

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

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

předpisů, Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013)  

a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas 

s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na
 

Ústřední vojenské nemocnici v Praze, 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 vypracovat kazuistiku pacienta, provést terapii  

a zaznamenat její účinky. 

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: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................   

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