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Abstrakt  

Autor:   Anna Šestáková 

Název:   Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního 

kloubu 

Cíl:   Hlavním cílem této práce  je  přiblížit fakta týkající se TEP kolenního 

kloubu  a  vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 

s touto diagnózou. 

Metody:   Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální.  V části obecné 

shrnuji základní fakta týkající se anatomie a kineziologie kolenního 

kloubu. Dále se věnuji popisu artrotického onemocnění a jeho operativní 

léčbě implantací TEP kolenního kloubu. V závěru části obecné uvádím 

možnosti fyzioterapeutické léčby pacientů s touto diagnózou. V části 

speciální  je zpracována kazuistika pacientky,  se  kterou  jsem  pracovala 

během bakalářské praxe v CLPA    Centrum  léčby pohybového aparátu 

v říjnu 2020. Skládá se ze vstupního kineziologického rozboru, záznamů 

6 terapeutických jednotek, výstupního kineziologického  rozboru 

a zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky:   Došlo ke zlepšení klinického stavu  pacientky  téměř ve všech 

sledovaných oblastech.  Pokrok sleduji především ve snížení  otoku 

operované dolní končetiny, zlepšení stability chůze a  zvýšení rozsahu 

pohybu v operovaném kloubu. 

Klíčová slova:  totální  endoprotéza, artróza, kolenní kloub, fyzioterapie, léčba, 

kazuistika 

  



 
 

Abstract 

Author:   Anna Šestáková 

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

endoprothesis of the knee joint 

Objective:   Main goal of this work is to present facts concerning total endoprothesis 

of  the  knee  joint  and  to  develop  a  casuistry  of  physiotherapeutic  care 

for a patient with mentioned diagnosis. total knee replacement. 

Methods:   Bachelor  thesis  is  divided  into  two  parts    a  general  part  and  a  special 

part.  General  part  summarises  the  basic  facts  concerning  the  anatomy 

and kinesiology  of  the  knee  joint.  This  part  also  describes  arthritic 

disease  and  its  surgical  treatment  by  implantation  of  total  knee 

replacement. At the end of the general part, summary of the possibilities 

of  physiotherapeutic  treatment  of  patients  with  this  diagnosis,  is 

presented. The special part deals with a casuitry of a patient – woman , 

which  undertook  the  rehabilitation  during  my  bachelor´s internship 

at CLPA  in  October  2020.  Moreover,  this  part  consists  of  an  initial 

kinesiological  analysis,  records  of  6  therapeutic  units,  an  output 

of kinesiological analysis and evaluation of the effect of therapy. 

Results:   In general, patient´s clinical condition improved in almost all monitored 

areas.  Progress  seen  mainly  in  reducing  swelling  of  the  operated  lower 

limb,  improving  gait  stability  and  increasing  the  range  of  motion 

in the operated joint. 

Keywords:   total endoprosthesis, osteoarthritis, knee joint, physiotherapy, treatment 

casuistry 

  



 
 

Seznam zkratek:
AA – alergologická anamnéza 

ABD  abdukce 

ADD  addukce 

BMI – body mas index 

Bpn – bez patologického nálezu 

C  krční 

CLPA  –  Centrum léčby pohybového 

aparátu 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

DMOAD    Disease  Modifying 

OsteoArthritis Drugs 

EULAR    Evropská liga proti 

revmatismu 

EXT  extenze 

FA – farmakologická anamnéza 

FH – francouzské hole 

GA – gynekologická anamnéza 

gen 1. sin. – genu latera sinistra 

Hz  herz 

L  bederní 

LCA – přední zkřížený vaz 

LCP – zadní zkřížený vaz 

LDK – levá dolní končetina 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m., mm. – musculus, musculi 

NO – nynější onemocnění 

NSA  nesteroidní antirevmatika 

OA – osobní anamnéza 

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PRP    destičkami obohacená krevní 

plasma 

RA – rodinná anamnéza 

rtg  rentgenové 

SA – sociální anamnéza 

SI skloubení – sakroiliakální skloubení 

SIAP – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SpA – sportovní anamnéza 

St.p. – stav po 

SYSADOA  –  symptomaticky  pomalu 

působící léky při osteoartróze 
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1 Úvod 
Tato bakalářská práce se zaobírá totální endoprotézou kolenního kloubu. 

Hlavním cílem práce je rešeršní zpracování této tématiky a vypracování kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacientku  s touto diagnózou. Práce  rozdělena na dvě části. 

V části teoretické se zaobírám anatomií a kineziologií kolenního kloubu. V další 

kapitole  je uvedena charakteristika a klinický obraz osteoartrózy kolenního kloubu 

(gonartrózy)  jakožto hlavní indikace k implantaci endoprotézy. Popisuji možnosti její 

diagnostiky, konzervativní léčby a léčby operativní.  Tou je právě implantace 

endoprotézy. V závěru části obecné uvádím možnosti fyzioterapeutické léčby pacientů 

s touto diagnózou. 

V části speciální je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku 

s touto diagnózou.  Uvádím zde vstupní  kineziologický  rozbor, podle kterého jsem 

stanovila krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Kazuistika  dále obsahuje  popis 

šesti terapeutických jednotek, výstupní  kineziologický  rozbor  a zhodnocení efektu 

terapie.  S  pacientkou  jsem  spolupracovala  od  8.  dne  po  operaci, která proběhla 

6. 10. 2020.  

Kazuistika  byla zpracována na základě bakalářské  souvislé  praxe, která 

probíhala v Centru léčby pohybového aparátu  v Praze  v období od  12.  10.  2020 

do 6. 11. 2020.  
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2 Část obecná 

2.1  Anatomie kolenního kloubu 

2.1.1  Obecná anatomie kolenního kloubu 

V rámci lidského těla se jedná o kloub největší a nejsložitější (Kolář 2020). 

V kloubu kolenním se stýkají femur, tibie a patella,  tím se řadí mezi klouby složené 

(Čihák  2001). Součástí kloubu jsou vazivově chrupavčité kloubní menisky, které jsou 

vloženy mezi kondyly femuru a tibie  (Naňka a Elišková c2009).  Pokud  bychom 

následovali dělení dle Véleho (2006), pak kolenní kloub zahrnuje nejen spojení femuru 

s tibií, ale i proximální spojení tibie s fibulou. Jak udává Dylevský (2009b) proximální 

tibiofifulární kloub nemá bezprostřední kineziologický vztah ke kolennímu kloubu. 

Proto budeme pro potřeby tohoto textu ctít dělení dle Koláře (2020) a Čiháka  (2001), 

podle kterých tibiofibulární kloub nespadá pod kloub kolenní.  

2.1.2  Styčné plochy kloubu 

Kondyly stehenní kosti fungují jako hlavice kloubu. Oba kondyly vepředu 

spojuje prohnutá kloubní plocha –  facies  patellaris,  po které klouže patella. (Kolář 

2020). Proximální konec tibie tvoří kloubní jamku. Kondyly stehenní kosti jsou složitě 

zakřiveny jak v bočním pohledu, tak při předozadním pohledu. Naopak kondyly tibie 

jsou téměř ploché, tyto nerovnosti v zakřivení jsou  vyrovnány  menisky, které tím 

doplňují tvar kloubní jamky (Kolář 2020; Naňka a Elišková c2009).  Čéška   patella 

artikuluje pouze  s kostí stehenní, patellu a kost holenní vždy oddělují tukové polštáře 

kolenního kloubu (Dylevský 2009a).  Zevní plochou je čéška pevně vmezeřena 

do šlachy m. quadriceps femoris, která dále přechází do ligamentum patellae (Naňka 

a Elišková c2009). 

2.1.3  Menisky 

Vazivově chrupavčité útvary se nazývají menisky  (obr.  1). Rozlišujeme dva – 

meniscus medialis  a meniscus  lateralis. Svým tvarem a velikostí se navzájem odlišují 

tak, aby odpovídaly kloubním plochám na kondylech tibiie  (Čihák 2001).  Mediální 

meniskus je větší, má elipsovitý tvar a je více otevřený, něž laterální meniskus, který má 

tvar téměř dokonalého kruhu a tím je více uzavřený (Kolář 2020). Menisky  jsou 
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zakončeny cípy, kterými se upínají do prostoru mezi kondyly tibie v area 

intercondylaris anterior et posterior. Po obvodu jsou menisky srostlé s kloubním 

pouzdrem (Čihák 2001).  

Mediální meniskus je oproti laterálnímu podstatně méně pohyblivý,  je ukotven 

ve více bodech než meniskus laterální,  a  z toho důvodu je častěji poškozen. Laterální 

meniskus je pohyblivý především v mírných flekčních pohybech (1530°) kolenního 

kloubu (Dylevský 2009a).  

 

Obrázek 1: Menisky a vazy kolenního kloubu  přední pohled, kloub ve flexi (Netter c2019) 

2.1.4  Vazivový aparát kolenního kloubu 

Ligamentózní aparát je zásadní složkou pro zpevnění kolenního kloubu. Kloubní 

pouzdro není schopné zpevnit kloub  do takové míry,  jako u kloubu kyčelního, kvůli 

svojí členitosti (Véle 2006). 

2.1.4.1  Ligamenta kloubního pouzdra 

Z přední strany kolenního kloubu nacházíme ligamentum patellae  a  retinacula 

patellae.  Ligamentum  patellae  je úponem čtyřhlavého stehenního svalu jdoucím 

přes patellu  na  tuberositas  tibiae.  Retinacula  patellae jsou přímé úpony jdoucí 

od m. quadriceps femoris k tibii po obou stranách patelly a tím ji udržují v její kloubní 

ploše – facies patellaris (Čihák 2001; Hudák et al 2017). 
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Z bočních stran je kloub zesílen dvěma postranními vazy. Širší a ploché 

ligamentum collaterale tibiale spojuje vnitří epikondyl femuru s tibií. Svou zadní částí je 

srostlé s kloubním pouzdrem a skrz něj i s mediálním meniskem. Ligamentum 

collaterale fibulare je užší, ale přes to tuhý vaz jdoucí od vnějšího epikondylu femuru 

na hlavičku fibuly. Toto ligamentum není spojeno s kloubním pouzdrem, mezi nimi 

se nachází vrstva řídkého vaziva. Postranní vazy se řadí mezi stabilizátory kolenního 

kloubu, při extenzi kolena dojde k jejich výraznému napětí a tím zabezpečují stabilitu 

(Dylevský 2009a; Čihák 2001; Naňka a Elišková c2009). 

Ze zadní strany kloubního  pouzdra nalezneme dvě popliteální ligamenta. 

Významnější, avšak nepravý kloubní vaz, ligamnetum  popliteum  obliquum  je 

odbočujícím úponem m. semimebranosus. Spíše než vazem je tedy částí svalové šlachy. 

Tah m. semimebranosus brání přiskřípnutí kloubního pouzdra (Čihák 2001). 

2.1.4.2  Nitrokloubní vazy 

Hlavními nitrokloubními vazy jsou ligamenta cruciata  genus  –  zkřížené vazy 

kolenní, které jsou zvláštností kolenního kloubu. Představují jeho nejmohutnější 

stabilizátory. Ligamentum cruciatum anterius (LCA) začíná na vnitřní ploše laterálního 

kondylu  femuru  a  jde  do  area  intercondylaris  anterior  (tibie).  Ligamentum  cruciatum 

posterius (LCP) jde od zevní plochy mediálního kondylu femuru do area intercondylaris 

posterior (tibie) a tím zadem kříží LCA. Nejsilnějším vazem kolenního kloubu je právě 

LCP, které je o třetinu silnější než vaz přední (Dylevský 2009a; Čihák 2001). 

Zkřížené vazy zpevňují kolenní kloub do flexe, během které se napínají, 

a do vnitřní rotace (tibie oproti femuru) během které se na sebe vazy navzájem 

„navíjejí“ a tím zvyšují své napětí. Důsledkem toho jsou kloubní plochy tibie a femuru 

přibližovány k sobě navzájem  a  tímto způsobem účinně brání vnitřní rotaci  (Kapandji 

2019; Čihák 2001). 

Stejným důsledkem, tedy přibližováním kloubních ploch femuru a tibie k sobě 

navzájem, je zabráněno i vnitřní rotaci, zde ovšem dochází ke zvyšování napětí 

v případě postranních vazů kolenního kloubu (Kapandji 2019). 

Mezi nitrokloubní vazy dále patří ligamentum transversum genus, které 

na přední straně spojuje menisky mezi sebou a je zabudováno v kloubním pouzdru. 
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A také ligamentum  meniscofemorale anterius et posterius, tyto vazy fixují zadní cíp 

vnějšího menisku a obepínají LCP cestou k mediálnímu kondylu femuru (Čihák 2001). 

2.2  Kineziologie kolenního kloubu 

Kolenní kloub umožňuje měnit délku dolní  končetiny během lokomoce. 

Díky tomu je chůze méně energeticky náročná, jelikož nedochází  k tak velkým 

výchylkám těžiště  (Dylevský 2009b).  Co se týče funkce  je  kolenní kloub složitý, 

vychází vstříc dvěma protichůdným požadavkům, a sice stabilitě během pohybu 

(Véle 2006). 

Pohyb  v kolenním kloubu může být rozdělen na tři funkční oblouky: oblouk 

hyperextenze, oblouk aktivní flexe a oblouk pasivní flexe. Počátek hyperextenze 

sledujeme od subjektivního  limitu, který se pohybuje mezi 5°  flexe a 5° hyperextenze 

kolenního kloubu (Rivière a Vendittoli c2020). Kolář (2020) udává, že z nulové flexe, 

tzn. ze základního postavení kolenního kloubu, lze dále provést hyperextenční pohyb 

v rozmezí 515°  a  to  v závislosti na kloubní laxicitě. Rozsah pohybu do flexe 

se u různých autorů liší. Véle (2006) uvádí rozsah do 120° a pasivně do 140°. Naopak 

Kolář (2020) popisuje flexi od 120° až do 150°, přičemž posledních 10° už lze provést 

jen pasivní flexí. Tou se rozumí např. dřep, kdy dojde ke stlačení měkkých tkání stehna 

a lýtka, které jinak limitují aktivní flexi v kolenním kloubu.  

Pohyb do aktivní flexe probíhá v několika fázích. Při základním postavení, tedy 

nulové flexi je koleno tzv. „uzamčeno“ a kloubní plochy tibie, femuru a přidružených 

menisků na sebe těsně naléhají. Tento stav je vyvolán napětím postranních vazů a vazů 

zadní strany kolenního kloubu. V 1. fázi je pro provedení flexe nutné tzv. „odemknutí 

kolena“. To znamená počáteční rotaci tibie dovnitř během prvních 5° flexe (při fixované 

noze se femur otáčí zevně, při volné noze rotuje tibie dovnitř). Tím dojde k uvolnění 

LCA a postranních vazů. V 2. fázi probíhá valivý pohyb femuru po kloubní ploše 

tvořené tibií a menisky. V 3. fázi jde o pohyb posuvný, kdy se zmenšuje styčná plocha 

mezi femurem a tibií a dochází tak k posunu femorálních kondylů spolu s menisky 

vzad. Tím je dosaženo maximálního aktivního rozsahu pohybu (aktivně). Při flexi je 

čéška sunuta distálně, při extenzi proximálně (Kolář 2020; Dylevský 2009a). 

V průběhu extenze probíhá celý proces v opačném pořadí (od 3. fáze k 1.) 

až do „závěrečné rotace“ tibie v opačném směru –  při volné noze rotuje fibie zevně. 
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Kolenní kloub tak dojde do základního postavení, kdy je „uzamčen“ (Kolář 2020; 

Dylevský 2009a). 

Z důvodu geometrických poměrů kloubních ploch, kloubních vazů a menisků 

se k základním pohybům v kolením kloubu tedy extenzi (EXT) a flexi (FLX) 

automaticky připojují i pohyby další – sdružené rotační pohyby. A proto nemá kolenní 

kloub stálou osu pohybu. Rotační pohyby není možno provádět izolovaně, umožňuje je 

flexe kolenního kloubu. Největší rotační hodnoty jsou naměřeny při flexi 4590°. 

Hodnoty těchto „samostatných rotací“ jsou přibližně 510° do vnitřní rotace a 3050° 

do zevní rotace. Hodnoty jsou ovlivněny stupněm flexe kolenního kloubu (Kolář 2020; 

Dylevský 2009a; Čihák 2001). 

Výše zmíněné tvary kloubních ploch, vazy a menisky jsou  spolu  s kloubním 

pouzdrem označovány jako statické stabilizátory  kolenního kloubu.  Dynamickými 

stabilizátory se pak rozumí svalstvo (Dylevský 2009b). 

2.2.1  Svaly kolenního kloubu 

Svalový aparát kolenního kloubu můžeme funkčně rozdělit na skupinu flexorů 

a extenzorů. Přestože  funkčně jde o kloub složitý, uspořádání a funkce svalů 

je jednoduchá. Svaly  kolenního kloubu nalezneme  v oblasti předního stehna,  kde 

se nacházejí převážně extenzory,  a zadního stehna  a bérce    zde leží většina flexorů 

kolene.  Zvlášť lze zmínit skupinu rotátorů   tyto  svaly primárně provádějí extenzi 

či flexi a rotace  je složkou druhotnou. Výjimkou je m. popliteus, který provádí vnitřní 

rotaci a účastní se při odemknutí kolenního zámku (Véle 2006; Dylevský 2009b). 

2.2.1.1 Extenzory  

Skupina  extenzorů je zastoupena mohutným m. quadriceps femoris, který 

obaluje téměř celý femur. Jak název napovídá, sval má čtyři hlavy: tři jednokloubové – 

mm. vasti (m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius) spojující 

femur s tibií na přední straně stehna; a jednu hlavu dvoukloubovou – m. rectus femoris 

jdoucí od  pánve  k tibii.  Všechny čtyři hlavy se spojují do společné šlachy a upínají 

se na tuberositas tibie. Jak již bylo zmíněno výše, do šlachy je vmezeřena sezamská kost 

–  patella, která značně zvyšuje mechanickou funkci extensorů z flekčního postavení 

kolenního kloubu (vzpřimování). M. rectus femoris svým průběhem ovlivňuje nejen 

extenzi kolenního kloubu, působí také jako pomocný flexor kyčelního kloubu. 
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M. quadriceps femoris svojí hlavní funkcí, exntenzí kolenního kloubu, stojí proti váze 

celého těla.  Jeho moment síly je přes 40 kg, což odpovídá asi trojnásobku celkové síly 

flexorové skupiny. M. quadriceps femoris hraje důležitou roli při chůzi, kdy zajišťuje 

vykročení. Díky spolupráci dvoukloubového  m.  rectus  femoris  dochází k flexi kyčle 

s navazující extenzí kolenního kloubu. Zatímco mm. vasti udržují stabilní kolenní kloub 

stojné nohy.  Kromě celkově výrazné síly m. quadriceps femoris je právě m. vastus 

medialis  známý pro svoji tendenci k poruchám –  při  nocicepci  v kolenním kloubu 

se zde  rychle  projevuje  atrofie.  Z hluboké části m. vastus intermedius je odštěpen 

musculus articularis genus. Jeho funkcí je napínání kloubní pouzdra kolene, čímž brání 

jeho uskřinutí (Véle 2006; Čihák 2001; Hudák et al 2017). 

2.2.1.2 Flexory  

Skupina flexorů kolena, jinak také nazývána „hamstringy“ se skládá ze tří svalů: 

m.  biceps  femoris,  m.  semimebranosus,  m.  semitendinosus  (Véle  2006).  Tuber 

ischiadicum je začátkem pro všechny tři svaly (u bicepsu pro dlouhou hlavu), taktéž 

všechny tři se upínají pod kolenní kloub, m. biceps femoris na straně mediální 

a semisvaly (m. semitendinosus a m. semimembranosus) na straně laterální. Jejich 

funkcí je flexe kloubu kolenního a pomocná extenze kloubu kyčelního. Jsou to svaly 

dvoukloubové (Čihák 2001). 

Jejich flekční složka je závislá na postavení pánve, při její maximální flexi nelze 

udržet extendované koleno. Dochází ke zvýšení flekční působnosti hamstringů. Flexory 

kolenního kloubu ukončují švihovou fázi kroku svojí excentrickou kontrakcí. 

Svým průběhem působí na bérec rotačně. M. biceps femoris řadíme mezi vnější rotátory 

(spolu  s m.  tensor  fascie  latae).  Semisvaly    m.  semimebranosus  a  m.  semitendinosus 

řadíme mezi rotátory vnitřní (spolu  s m.  sartorius  a  m.  gracilis).  Na  flexi 

se mimo hamstringy podílejí  m.  sartorius,  m.  gracilis  a  m.  gastrocnemius.  Lze  je 

považovat za pomocné svaly (Véle 2006; Hudák et al 2017). 

Lombardův paradox  označuje důležitý stabilizační mechanismus kolenního 

kloubu, který je řízený centrálním nervovým systémem a bez kterého dochází 

k podlamování kolen. Jde o spolupráci mezi agonisty a antagonisty extenze kolenního 

kloubu během vzpřimování (např. ze sedu). Obě svalové skupiny jsou dvoukloubové. 

Antagonisté by měli z principu reciproční  inervace bránit extenzi kolenního kloubu. 

Namísto toho se vzájemně doplňují a tím je umožněno vzpřímení (Véle 2006). 
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2.3 Gonartróza 

Osteoartróza  je degenerativní onemocnění kloubů projevující se mechanickými 

změnami na chrupavce.  Zánět není považován jako součást onemocnění, uvažuje 

se o něm jako o komplikaci. Tomu rozporuje anglosaské názvosloví, kde je osteoartróza 

označována jako osteoartritida, což značí nejen proces degenerace, ale i zánětu. (Kolář 

2020) Nejčastěji postiženými klouby je koleno, kyčel a drobné klouby ruky  (National 

Clinical  Guideline  Centre  (UK)  2014).  Jde o nejčastější onemocnění kloubů, u osob 

nad 75 let se vyskytuje ve více než 80%. Týkáli  se  osteoartróza  kolenního kloubu, 

mluvíme o gonartróze  (Kolář 2020).  I přes všeobecné přesvědčení není osteoartróza 

způsobena stárnutím a nemusí se nutně zhoršovat  (National Clinical Guideline Centre 

(UK) 2014).  

Poznatky  posledních let toto se  k tomuto  tvrzení přiklánějí. Osteoartróza 

se upřesňuje jako aktivní proces zahrnující současně jak změny degradační, tak změny 

reparační. Ty se týkají kloubní chrupavky, dále subchondrální kosti, kloubního pouzdra 

a synovie (Pereira et al. 2015). 

2.3.1 Epidemiologie 

V roce 2010 trpělo gonartrózou celosvětově 251 milionů obyvatel, což odpovídá 

3,6% obyvatel – z toho 89 milionů byli muži a 162 milionů ženy (Vos et al. 2012). 

2.3.2 Diagnostika a klinický obraz 

Kolář (2020) a Olejárová  (2010)  udávají, že se diagnostika gonartrózy  opírá 

o klinický a rentgenový nález.  Olejárová (2010) ovšem  dodává, že kvůli pozvolnému 

procesu osteoartrózy (většina případů), se objevují první klinické příznaky až při rozvoji 

reaktivních změn do okolních tkání chrupavky. Proto lze podle nových doporučení 

EULAR diagnostikovat a léčit gonartrózu již v časných fázích i bez rentgenového (rtg) 

vyšetření, nebo v případě, že jsou rtg snímky bez nálezu. A to na podkladě tohoto 

klinického obrazu:   

  Dospělý nad 40 let s námahovou bolestí 

  Krátká ranní ztuhlost 

  Omezení funkce  
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  Jeden a více z typických objektivních nálezů: krepitace, bolestivá nebo omezená 

hybnost, osteofyty, malý nebo žádný výpotek.  

  Jiným možným nálezem je instabilita kloubu,  bolest při  tlaku  na  patellu 

a typické deformity: fixovaná flekční deformita, genua vara (méně často valga) 

Mezi diagnostická kritéria dále patří anamnéza, rizikové faktory,  laboratorní 

vyšetření (k vyloučení jiného onemocnění) a  rtg vyšetření, které zůstává „zlatým 

standardem“(Olejárová 2010). 

Aby byl klinický obraz úplný, je potřeba  podrobněji  zmínit subjektivní 

symptomy. Typickým znakem gonartrózy je námahová bolest kolenního kloubu, která 

se vyznačuje svým startovacím charakterem  a  zlepšením v klidu.  Konkrétně 

se projevuje při chůzi v nerovném terénu a chůzi ze schodů.  Pokud je osteoartróza 

v pokročilém stádiu, může bolest pokročit v klidovou nebo noční.  Po ránu 

a po inaktivitě sledujeme kloubní ztuhlost, která trvá do 30 minut. Pacient pociťuje 

nestabilitu v kolenním kloubu a snížení rozsahu pohybu (Kolář 2020; Olejárová 2010). 

2.3.3 Stadia osteoartrózy 

Gonartrózu  může podle radiologického vyšetření rozdělit do 4 stadií 

podle Kellgren  Lawrencovi klasifikace osteoartrózy (Kohn 2016):   

  Stadium I:   možné zúžení kloubní štěrbiny, začínající subchondrální skleróza, 

drobné okrajové osteofyty, přihrocené interkondylické eminence 

  Stadium II:  malé zúžení kloubní štěrbiny, přihrocené interkondylické 

eminence  

  Stadium III:   výrazné zúžení kloubní štěrbiny, mnohočetné osteofyty,  možné 

deformity 

  Stadium IV:   výrazná progrese změn stadia III: progrese až vymizení kloubní 

štěrbiny, velké osteofyty se sklerózou, nekróza kosti, deformity 

2.3.4  Etiologie 

Z etiologického hlediska dělíme osteoartrózu: 

I.  Primární (idiopatická): která je neznámého původu. K rozvoji dochází 

pro změny metabolizmu  kloubní chrupavky. Předpokládanými faktory 
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vzniku jsou nadváha, genetické faktory a abnormální přetěžování kloubu. 

Dle celkového obrazu dále rozdělit na: 

a.  lokalizovanou a 

b.  generalizovanou, kdy je postiženo 3 a více kloubů 

II.  Sekundární: souvisí se známým  zdravotním stavem nebo událostí.  Kolář 

(2020) dělí tyto příčiny vzniku do čtyř kategorií: 

a.  Mezi anatomické příčiny řadíme  vrozené vývojové vady kloubu, 

nestejnou délku končetin, změny osového postavení kostí, 

hypermobilitu. 

b.  Traumatické příčiny zahrnují rozlišná  kloubní traumata  od luxací, 

luxačních či intraartikulárních zlomenin po chronickou 

mikrotraumatizaci  v důsledku neadekvátní sportovní zátěže. 

Pro gonartrózu  jsou typická traumata kolenního kloubu s poraněním 

menisků či vazů, způsobující nestabilitu kloubu. 

c.  Metabolické příčiny zastupuje především diabetes mellitus a dna 

d.  Zánětlivými příčinami se rozumí zánětlivá kloubní onemocnění 

jako je revmatoidní artritida, reaktivní či septická artritida 

(Dunkl 2014; Kolář 2020; Horčička 2004; TarucUy a Lynch 2013). 

2.3.5 Léčba gonartrózy 

Žádanými  výsledky  léčby je tlumení symptomů (zejména bolesti), omezení 

progrese a prevence vniku dalších strukturálních změn. Zlepšení nebo alespoň udržení 

stávající funkce kloubu a kvalitní edukace pacienta, která je potřebná pro vybudování 

dlouhodobé spolupráce.  Léčbu gonartrózy lze rozdělit na konzervativní a operační 

(Sosna 2001; Horčička 2004). 

2.3.5.1  Konzervativní léčba 

Konzervativní léčba zahrnuje edukaci pacienta a seznámení s režimovými 

opatřeními, fyzioterapii, fyzikální léčbu a farmakoterapii.  

Na edukaci pacienta je kladen vysoký důraz, obecně se předpokládá lepší 

zvládání nemoci, když je pacient dobře informován o podstatě a realistickém vývoji 
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onemocnění.  U gonartrózy je zásadním režimovým opatřením odlehčení kolenního 

kloubu a vyvarování se jeho přetížení. Odlehčení  lze docílit redukcí váhy u obézních 

pacientů nebo s pomocí opěrných a  protetických pomůcek  (vycházková hůl, 

francouzské hole, ortopedické vložky do bot). Ze sportovní aktivity je dobré preferovat 

pohyb, u kterého nedochází k přetěžování kloubů, např. plavání a jízda na kole. Je jisté, 

že úprava životního stylu a fyzická aktivita jsou důležité, díky nim může být odložena 

nutnost chirurgického zákroku. 

Fyzioterapie  probíhá ideálně pod individuálním dohledem, je zaměřena 

na udržení hybnosti v kolenním kloubu,  odstranění svalových dysbalancí a zvýšení 

celkové fyzické kondice. Držíme se zásady „kloub zatěžovat, ale 

nepřetěžovat“  vyhýbáme se švihovým pohybům a bolestivému dotahování. Vhodné je 

využití stacionárního rotopedu s přiměřenou zátěží. Při volbě fyzioterapeutické léčby 

je nutné rozlišit stadium iritované čili dekompenzované artrózy, kdy je naopak 23 dny 

vhodný klidový režim s preventivním polohováním a izometrickým cvičením (Gallo 

2011; Sosna 2001; Kolář 2020; Horčička 2004; Mobasheri a Batt 2016). 

Tato  pohybová  léčba by měla pacienty s gonartrózou  naučit především 

pravidelnému cvičebnímu režimu, který budou provádět denně  ve svém domácím 

prostředí. Pacienti  s dobrým svalovým tonem mívají výrazně menší subjektivní obtíže 

(Sosna 2001;  Fernandes et al. 2013). 

Z fyzikální terapie volíme při iritovaném stádiu analgetickou  elektroterapii 

nevyvolávající hyperémii. Vhodné jsou například kontinuální proudy TENS o frekvenci 

100 Hz, umístěny transregioálně s intenzitou nadprahově senzitivní a dobou trvání 

1520 minut, step je 1 minuta, aplikace probíhá denně (celkem 6x). V chronickém 

období je vhodná pozitivní termoterapie (krátkovlnní diatermie), vířivé koupele 

na zmírnění otoku, analgetická a myorelaxační elektroléčba (Kolář 2020; Lewit c2003). 

 Farmakologickou léčbu lze dále  dělit na lokální a celkovou.  Oblíbenými 

lokálními prostředky jsou gely, masti či spreje  s obsahem analgetických 

a protizánětlivých látek.  Patří sem také injekčně podávané kortikosteroidy, používané 

v případě neuspokojivé odpovědi na perorální léčbu. Jejich  aplikace  se uplatňuje 

při zánětlivé iritaci kloubu. Doporučuje se aplikace maximálně 34x ročně s minimálně 

4 týdenní přestávkou mezi aplikacemi.  
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Z celkově podávaných léků je doporučeno začít obyčejným analgetikem, teprve 

po té nasadit nesteroidní antirevmatika (NSA) – např. Brufen, Diclofenac. V současné 

době je analgetikem první volby paracetamol. NSA jsou vhodná,  pokud  paracetamol 

nevyvolá kýžený efekt nebo pokud je bolest spojena se zánětem. Je ovšem nutné vzít 

v potaz riziko gastrointestinálního krvácení. NSA jsou nejpoužívanějšími léky při léčbe 

osteoartrózy. Účinek opiodních analgetik je srovnatelný s neopioidními,  proto 

se vzhledem k jejich vedlejším účinkům předepisování nedoporučuje. Ve výjimečných 

případech by měly být podávány silné opioidy,  používané pouze pro terapii silné 

a neztišitelné bolesti. 

Pomalu působící léky (tzv. SYSADOA), dříve nazývány chondroprotektiva, jsou 

léky s pomalým nástupem účinku, který dlouhodobě přetrvává. Patří sem např. kyselina 

hyaluronová, chondroinsulfát, glukosaminsulfát  atd. Vyjma kyseliny hyaluronové 

se aplikují perorálně a jejich účinek je spíše analgetický a protizánětlivý 

než regenerační. Kyselina hyaluronová se aplikuje intraartikulárně, správně se tedy řadí 

do lokálních analgetik. Brzusek a Petron (2008) dávají výrazné zlepšení bolestí i funkce 

kloubu  u  pacientů s mírnou až těžce symptomatickou gonartrózou.  Kyselina 

hyaluronová byla nejúčinnější mezi 5 a 13 týdny po injekci, přičemž zlepšení bylo 

pozorováno až po 1426  týdnech  (Sosna 2001; Gallo 2011; Olejárová 2010; Horčička 

2004, Krebs et al. 2018). 

Intraartikulární terapie osteoartrózy nyní představuje i novější metody jako 

např. aplikaci destičkami obohacené krevní plasmy (PRP), která předpokládá podporu 

regenrečních procesů postiženého kloubu, díky vysoké koncentraci růstových faktorů. 

Názory na účinnost PRP se liší (Kostiuk 2018). 

Belk  (2021) porovnává  léčbu pomocí  PRP a kyseliny hyaluronové,  jako dvou 

možností konzervativní léčby gonartrózy, které mají poskytnout symptomatickou úlevu 

a oddálit chirurgický zákrok. Průměrné zlepšení klinických výsledků bylo významně 

vyšší ve skupině obohacené krevní plazmy  (44,7% pacientů) než ve skupině kyseliny 

hyaluronové (12,6% pacientů). 

2.3.5.2 Operační léčba 

Nejmenším chirurgickým zákrokem je artroskopicky prováděná laváž kolenního 

kloubu  s ošetřením kloubního povrchu (debridement chrupavky). Během zákroku je 
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odstraněn kloubní detrit a větší tělíska (tzv. kloubní myšky), případně jsou obroušeny 

povrchové nerovnosti kloubní chrupavky (Kolář 2020, Horčička 2004). 

Dalším operačním výkonem je korekční osteotomie, která se nejvíce využívá 

k léčbě patologické osy u deformit genua vara a genua valga. Dochází zde  k protnutí 

kosti nad nebo pod kloubem a pomocí vyjmutí či vložení kostního klínu se obnovuje 

osa končetiny. Výsledkem je změněné rozložení zátěže ve smyslu odlehčení poškozené 

oblasti a zatížení oblasti nepostižené (Gallo 2011; Sherman 2018, Kolář 2020). 

Náhrada kloubu neboli endoprotéza  (též zvaná alloplastika  či artroplastika)  je 

obecně přijímána jako definitivní léčba gonartrózy po vyčerpání možností konzervativní 

léčby. Je volena u pacientů s pokročilou destrukcí kloubu, intenzivními bolestmi (noční 

a klidové) a špatným funkčním stavem.  Totální endoprotéza (TEP) kolenního kloubu 

pacientům poskytuje úlevu od bolesti a zlepšení kvality života.  Canovas a Dagneaux 

(2018) přesto uvádění, že až 30% pacientů je nespokojeno se svým stavem po náhradě 

kolenního kloubu. K implantaci endoprotézy je potřeba přistupovat s rozvahou a pečlivě 

vyhodnotit zdravotní stav, věk, ale i sociální situaci. A to obzvláště u seniorů vzhledem 

k polymorbiditě, náročnosti operace a pooperační rehabilitace, jak po stránce fyzické, 

tak po stránce psychické (Horčička 2004; Steinhaus 2017). 
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2.4   Endoprotéza kolenního kloubu 

2.4.1 Hemiatroplastika kolenního kloubu 

Tato chirurgická technika,  jinak také nazývána unikompartmentální náhrada, je 

využívána při léčbě osteoartrózy v jednom kompartmentu kolenního kloubu. Nahrazena 

je  pouze postižená polovina kolenního kloubu (nejčastěji mediální) se  zachováním 

zkřížených vazů a zbytku kolenního kloubu. Výhodou unikompartmentální náhrady je 

dřívější mobilizace a rehabilitace ve srovnání s konvenční bicondylární artroplastikou. 

Jde o méně častou náhradu kolenního kloubu (Luo a Hubbard 2021; Chaloupka 2001). 

2.4.2 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

V případě kolenního kloubu jde častěji o náhrady totální,  tedy náhradu 

kloubních ploch jak femuru, tak tibie. Kloubní plocha patelly bývá většinou zachována. 

Modely  implantátů se od 50. let 20. století neustále vyvíjejí. Otázkou u implantace 

endoprotézy je zachování zadního zkříženého vazu nebo použití implantátu se zadní 

stabilizací, který může být použit u pacientů s nepřítomným zadním zkříženým vazem. 

U tohoto způsobu dochází k úplné resekci obou zkřížených vazů. U implantátů se zadní 

stabilizací se udává větší rozsah pohybu v kolenním kloubu. Výhodou zachování 

zadního zkříženého vazu je zabránění zadního posunu tibie a teoretické 

zachování proprioreceptorů LCP s pozitivním vlivem při chůzi po schodech. 

Dle způsobu fixace můžeme náhrady dělit na necementované, hybridní 

a cementované. Cementované náhrady jsou ke kostnímu lůžku fixovány pomocí 

kostního cementu. Necementované náhrady mohou být opatřeny biologicky aktivním 

povrchem, do kterého kost sama zarůstá (osteointegrace). 

Převážná část používaných náhrad se svojí funkcí a tvarem snaží co nejvěrněji 

napodobit fyziologický kolenní kloub, říkáme jim náhrady anatomické neboli 

nestištěné. Při těžkých destrukcích kloubu po úrazech, nádorech apod. jsou používány 

náhrady stištěné, které umožňují pohyb pouze v rovině sagitální.  

Životnost totální endoprotézy kolenního kloubu je individuální, u většiny 

pacientů však přesahuje 10 let. Neustále jsou hledány způsoby jak tuto dobu prodloužit, 

ať už pomocí nových konstrukcí, či nových materiálů (Sosna  2001;  Gallo  2011; 

Chaloupka 2001; Gemayel a Varacallo 2021). 



23 
 

2.4.2.1  Indikace a kontraindikace TEP kolenního kloubu 

Totální náhrada kolenního kloubu je indikována při významné poruše funkce 

kloubu  nebo  v situacích, kdy je kloub zdrojem nezvladatelné bolesti.  Nejčastější 

příčinou těchto situací je gonartróza, dále jsou to zánětlivá revmatická onemocnění, 

poúrazové stavy (především po nitrokloubních zlomeninách), systémové poruchy 

pohybového aparátu (morbus Paget) a nádory (Kolář 2020). 

Hlavní kontraindikací alloplastiky, kromě obecných interních kontraindikací, je 

přítomnost jakékoliv formy infekce v těle organismu. Infekt způsobí odloučení 

endoprotézy od kostního lůžka a tím jeho selhání (Sosna  2001;  Gemayel  a  Varacallo 

2021). 

2.5  Rehabilitace po implantaci TEP kolenního kloubu 

Rehabilitaci  po alloplastikách lze rozdělit na fázi předoperační a pooperační. 

V předoperační fázi se zaměříme na nácvik chůze o 2 francouzských holých (FH), 

případně podpažních berlích, s odlehčením operované dolní končetiny  (DK). 

Dále zacílíme na úpravu  svalových dysbalancí v oblasti kolenního kloubu a  zmírnění 

kontraktur.  Nacvičujeme izometrickou kontrakci  m.  quadriceps  femoris.  Je vyvíjena 

snaha o zvýšení celkové kondice, posilujeme také horní končetiny, aby byly osvaleny 

pro chůzi o berlích.  Nacvičujeme správný stereotyp dýchání. Pacient je edukován 

o průběhu časné pooperační fáze. 

V časném pooperačním období zahajujeme rehabilitaci již od propuštění 

z operačního sálu  (0.  den). Péči zahajujeme polohováním  operované dolní končetiny 

střídavě do flexe a extenze v  kolenním kloubu, snažíme se zabránit kontrakturám.  

Od časného pooperačního období indikujeme lokální kryoterapii  a  respirační 

fyzioterapii. Dodržujeme opatření pro prevenci tromboembolické nemoci  (TEN). 

Řídíme se nařízeními operatéra.  

1. pooperační den pokračujeme v polohování operované DK  střídavě do flexe 

a extenze v kolenním kloubu. Fyzioterapii zahajujeme tak, že primárně provádíme 

aktivní pohyby v hlezenních kloubech  v lehu na zádech, většinou s trvale 

zabandážovanými DKK (prevence tromboembolické nemoci). Provádíme dechová 

cvičení a kondiční cvičení neoperovaných končetin. Zahajujeme izometrické cvičení 

m. quadriceps femoris. Tyto postupy uplatňujeme i další dny. Navíc 2. – 3. den probíhá 
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vertikalizace ze sedu na obě DKK se zatížením pouze neoperované dolní končetiny, 

zahajujeme aktivní cvičení s dopomocí. 3.  –  4.  den  provádíme nácvik stoje  a  chůze 

s opěrnými pomůckami, dle doporučení operatéra,  po  nácviku obracení na lůžku 

(přes zdravou i pře operovanou stranu) lze přidat cviky v lehu na břiše. 7. – 8. Dochází 

k první instruktáži  chůze po schodech s opěrnými pomůckami.  Dle  stavu  pacienta  je 

instruktáž možná již od 5. dne.   

Od 3. dne do konce hospitalizace pokračujeme rozcvičováním rozsahu pohybu, 

ne přes 90° do flexe. Cvičíme aktivní pohyby s dopomocí v kolenním kloubu do flexe 

a extenze  v lehu na zádech. Později bez dopomoci.  Kladen je důraz na dosažení plné 

extenze, která je nutná pro fyziologický stereotyp chůze. Polohujeme DK vleže 

s válečkem  pod Achillovou šlachou.  Vhodné je využití trakce v kolenním kloubu. 

Pacient cvičí ideálně 2x denně, cviky opakuje 510x a provádí pomalu. V lehu na břiše 

pacient cvičí flexi v kolenním kloubu (s případnou dopomocí).  Odkládání opěrných 

pomůcek řídí operatér. Optimálního stavu bývá u pacienta dosaženo po  36 měsících 

po operaci. Pacient je poučen o kontraindikovaných pohybech, jako jsou klek, hluboké 

dřepy a poskoky.  

Do domácího prostředí by měl pacient odcházet s uspokojivým rozsahem 

pohybu v kolenním kloubu a s dostatečnou kvalitou sebeobsluhy. Za dostatečný rozsah 

považujeme 90°  do  flexe  a  0°  tedy  plnou  extenzi.  Je nutné pokračovat v pravidelné 

autoterapii a doporučuje se pokračovat v rehabilitaci ambulantní formou. Míra 

sebeobsluhy by měla být taková, aby pacient zvládl pobyt doma bez pomoci další 

osoby.  Případně je třeba zajisti další pobyt v odborném léčebném ústavu, 

např. rehabilitační ústav nebo léčebny dlouhodobě nemocných.  Možností léčby je 

také lázeňská terapie indikována lékařem. U náhrad kloubu je indikována kompletní 

lázeňská léčba do 1 roku od operace (Kolář 2020;  Chaloupka  2001;  Lewit  c2003; 

Hromádková 1999). 

2.5.1 Fyzioterapeutické metody a postupy  

2.5.1.1  Techniky měkkých tkání dle Lewita 

Tyto techniky slouží k normalizaci a obnově funkce  v měkkých tkáních, 

které mají úzký vztah k pohybové soustavě jak z anatomického hlediska, tak z hlediska 

funkčního. Cílem je dosažení jejich fyziologické protažitelnosti a posuvnosti, 
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tedy odstranění reflexních změn.  Protažení kůže můžeme podle velikosti plochy 

provádět uchopením mezi prsty, špičkami prstů nebo mezi ulnárními hranami dlaní. 

Avšak kůže a podkoží bývají ošetřeny současně řasením  tkáně Kiblerovou řasou, 

kterou utváříme mezi palcem a ukazovákem. Stejně jako kůže a podkoží dosahujeme 

při terapii fascií předpětí tkáně, po kterém nastává fenomén uvolnění („fenomén tání“) 

trvající od několika sekund až přes půl minuty. Terapie fascií je označována 

jako Wardova  technika.  Techniky  lze využít u terapie reflexních změn na kůži, 

v podkoží, fasciích, svalech nebo u aktivních jizev (Lewit c2013). 

2.5.1.2  Mobilizace dle Lewita 

Cílem  manipulační léčby je obnovení hybnosti kloubu, včetně kloubní vůle. 

Techniky dělíme na mobilizační a nárazové. Mobilizace je nenásilným obnovením 

kloubní vůle při funkční poruše.  Je prováděna opakovanými pohyby ve směru 

blokády (1015x). Nárazová manipulace znamená rychlý, ale nenásilný náraz 

po předpětí (Lewit c2003, Hájková at al. 2014). 

2.5.1.3  Míčkování dle Jebavé 

Míčkování je pomocná fyzioterapeutická metoda využívající molitanové míčky 

o průměru 7,5 cm, je možno využít dva způsoby hmatů. Buď koulení míčku 

(odvalování), které provádíme prsty dlaní a zápěstím s přehmatáváním. Druhým 

způsobem je vytírání, to znamená sunutí míčku drženého pevně v prstech. 

Při obou způsobech se vytváří kožní řasa (Jebavá 1993). 

2.5.1.4  Postizometrická relaxace dle Lewita 

Postizometrická relaxace je používána pro relaxaci svalů. Tento  postup  je 

specifickou metodou léčby spoušťových bodů ve svalech (trigger points), dále  jím 

ovlivňujeme svalové  spasmy  a  hypertonus. Nejdříve je dosaženo maximálního 

prodloužení svalu (předpětí), po té je nemocný vyzván k minimálnímu (izometrickému) 

odporu a nádechu. Odpor trvá po dobu asi 10s s následným pokynem k výdechu 

a uvolnění. Následuje relaxace a prodloužení svalu jeho dekontrakcí (docílení předpětí). 

Můžeme cítit až „tání“ svalového napětí. Celý postup provádíme 35x, dokud ve svalu 

dochází k dekontrakci (Lewit c2003). 
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2.5.1.5  Léčebná tělesná výchova 

Základní metodou léčebné rehabilitace je léčebná tělesná výchova  (LTV) 

Tato metoda využívá pohybové prvky k dosažení co nejoptimálnější funkce organismu 

jako celku. Patří sem mnoho technik, například respirační fyzioterapie, kondiční 

cvičení, polohování, aktivní pohyby (Chaloupka 2001). Analytické a léčebně 

tělovýchovné postupy při reedukaci svalů oslabených (ať už organicky či funkčně) 

používají jako podklad svalový test dle Jandy. Tato pomocná vyšetřovací metoda 

pomáhá mimo jiné stanovit pracovní výkonnost testované části těla (Janda 2014). 

2.5.1.6  Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

Původně byla tato metodika využívána k léčbě nestabilního kolena a kotníku. 

Dnes je její využití v terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Vzhledem 

k diagnóze je vhodný nácvik tzv. „malé nohy“. Při tomto speciálním cvičení dochází 

ke zvýšené  aferentaci  plosky  nohy  a aktivaci hlubokých svalů chodidla. Tím jsou 

drážděny a aktivizovány proprioreceptory krátkých plantárních svalů. Motorickým 

učením pak ideálně dochází ke zlepšení svalové koordinace a zlepšení držení těla 

ve stoji a chůzi. Metoda se dá využít také pro poruchy rovnováhy a propriorecepce 

(Kolář 2020).    
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit fakta týkající se TEP kolenního kloubu 

a vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku  s touto diagnózou. 

Kazuistika  byla zpracována na základě bakalářské praxe, která probíhala 

v CLPA  Centru léčby pohybového aparátu  v Praze  v období od  12.  10.  2020 

do 6. 11. 2020.  Pacientka  byla informována o publikaci průběhu terapie a výsledků 

vyšetření. Vzor Informovaného souhlasu naleznete jako přílohu č. 2. Projekt práce byl 

schválen etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 240/2020  dne  10.  4.  2020 

(viz příloha č. 1).  

S pacientkou  jsem  spolupracovala  od  8.  dne  po  operaci, která proběhla 

6. 10. 2020  zde  v Centru léčby pohybového aparátu.  Terapie  probíhaly  na vyšetřovně 

lůžkového rehabilitačního oddělení pod odborným dozorem Mgr. Jany Sohrové. 

Na jednu  terapeutickou jednotku bylo vyčleněno ± 30 min, kromě první  a závěrečné 

terapie,  kdy  bylo vyšetřeno více času na odebrání anamnestických dat  a  provedení 

kineziologického  rozboru. Počet terapeutických jednotek byl omezen na 6 z důvodu 

epidemie  COVID19  a předčasného propuštění pacientky z lůžkové péče. Mimo výše 

zmiňovanou terapii pacientka docházela na odpolední skupinovou  LTV  (60  min) 

a aplikaci  motodlahy  (30  min).  Pacientka  měla  také možnost využití  kryosáčku 

pro zmírnění bolesti a otoku kloubů. V posledních dnech měla pacientka dovolenou 

jízdu na  rotopedu, který byl volně přístupný v rámci  lůžkového oddělení 

(max 3x10 min). 

V rámci vyšetření a terapie jsem využila  neinvazivní fyzioterapeutické metody 

a postupy v rozsahu znalostí bakalářského studia oboru Fyzioterapie na UK  FTVS. 

Během vyšetření byl použit krejčovský metr, goniometr a neurologické kladívko. 

Z vyšetřovacích metod jsem použila: vyšetření stoje a chůze aspekcí, vyšetření palpací, 

antropometrické vyšetření, vyšetření reflexních změn a vyšetření kloubní vůle 

dle Lewita,  vyšetření svalové síly dle Jandy, goniometrické vyšetření dle  Jandy, 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, neurologické vyšetření, vyšetření stereotypu 

dechu, vyšetření soběstačnosti dle Barthelové 
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Z terapeutických metod a postupů jsem zvolila  a  aplikovala:  prevenci  TEN, 

míčkování  dle  Jebavé,  techniky měkkých tkání dle Lewita, PIR dle Lewita,  PIR 

s protažením dle Jandy,  senzomotorickou  stimulaci  dle Jandy a Vávrové,  LTV 

individuální a nácvik lokomoce. 

3.2 Vstupní kineziologický rozbor 

3.2.1 Anamnéza 

Den: 14. 10. 2020 

Vyšetřovaná osoba:  O. K., žena      Ročník: 1967 

Diagnóza: Z50.9 St.p. TEP gen l. sin. 

RA: matka zemřela na karcinom štítné žlázy (1989), otec živ – hypertenze 

OA:    

  v 7 letech zlomená pravá noha na lyžích  

  přetržení LCA vlevo cca v roce 1990 při basketballu  

  artroskopie kolena vlevo v roce 2003 a 2013 

  medikace hypertenze od roku 2016 

  cholecystektomie v roce 2018 

NO:  Dne  6.  10.  2020  byla  v CLPA,  s.r.o.  implantována plánovaná TEP  levého 

kolenního kloubu. Pacientka je 8.  den  po operaci. Před operací pacientka trpěla 

dlouholetými bolestmi levého kolenního kloubu. V předoperačním období pociťovala 

při chůzi neustálou  bolest.  Krokový cyklus probíhal bez flexe v kolenním kloubu, 

cirkumdukcí v kyčelním kloubu. 

AA: neguje 

Abusus: alkohol příležitostně, nekuřačka, káva 1x denně 

SA: žije v rodinném domě s manželem, schody nejsou 

PA: vedoucí obchodního oddělení   sedavé zaměstnání  

FA:  Prestarium  neo  5  mg  100,  Kapidin  10  mg  001/2,  KCl  111, 

analgetika (Novalgin) 
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GA: 2 porody, umělé přerušení těhotenství (1987), menopauza (2016) 

SpA:  cyklistika, spinning 2x týdně, lyže (vše rekreačně),  v mládí výkonnostně 

basketball (34x týdně) 

Pomůcky: 2FH, kompresní punčochy 

Předchozí rehabilitace: ambulantní péče zde v CLPA  pro  bolest  v levém kolenním 

kloubu (2017) – pacientka udává částečné snížení bolestí 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: ze zdravotní dokumentace byly vypsány 

diagnózy a přesná medikace pacientky.  V přílohách naleznete předoperační 

a pooperační rentgen levého kolenního kloubu. (Příloha č. 3 a 4) 

Indikace k RHB: St.p. TEP gen l. sin. 6. 10. 2020  

3.2.2 Status praesens 

Vyšetření probíhalo před první terapií 14. 10. 2020 na samostatné vyšetřovně 

lůžkového rehabilitačního oddělení.  

Status praesens:   St.p. TEP gen l. sin. 6. 10. 2020. 

a)  subjektivní: pacientka se cítí dobře, udává bolest levého kolenního kloubu 

na stupni 4/10 (10 maximum), bolest ji budí v noci při delší nezměněné poloze levé DK 

b)  objektivní: pacientka orientovaná časem, místem i osobou, spolupracující, 

8. den  po  operaci,  rána  uzavřena svorkami, bez sekretu, jizva sterilně kryta, 

před vyšetřením podán Novalgin na bolest, při příchodu sedí u postele, pomůcky 2FH, 

kompresní punčochy 

váha: 88 kg, výška: 176 cm, BMI: 28,4  

3.2.3 Vlastní vyšetření 

Vyšetření stoje aspekcí (stoj o 2 FH): 

Zezadu:  levá  DK  není plně zatížena, šířka baze fyziologická, kotníky 

ve valgózním postavení,  na pohmat podélné plochonoží obou DKK, obě Achillovy 

šlachy červené a otlačené, pravá Achillova šlacha ve výraznějším valgózním postavení, 

snížená kontura m.  triceps  surae  vlevo,  postavení kolenních kloubů je v ose,  levá 

subgluteální rýha výš, větší  thorakobrachiální trojúhelník na pravé stranně, výrazná 
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kontura paravertebrálního svalstva v bederní oblasti a ThL přechodu, levé rameno výš, 

hlava mírně ukloněna vlevo  

Z pravého boku:  pravý  hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v osovém 

postavení, pánev v lehké anteverzi, hyperlordóza L páteře, prominence břišní stěny, 

protrakce ramen, výrazná prominence CTh přechodu, protrakce hlavy 

Z levého boku:  levý hlezenní, kolenní i kyčelní kloub v semiflekčním 

postavení, pánev v lehké anteverzi, hyperlordóza L páteře, prominence břišní stěny, 

protrakce ramen, výrazná prominence CTh přechodu, protrakce hlavy 

Zepředu:   levá  DK  není plně  zatížena, šířka baze fyziologická, kotníky 

ve valgózním postavení,  výrazný otok levého kolenního kloubu,  postavení kolenních 

kloubů  v ose,  větší thorakobrachiální trojúhelník na   pravé stranně, hlava mírně 

ukloněna vlevo 

Vyšetření chůze: 

  Pacientka odlehčuje operovanou  levou  DK  s pomocí 2 FH. Chodí dvoudobým 

typem chůze.  Pravou DK pokládá před berle. Délka kroků je symetrická. Dopad 

chodidel probíhá přes patu, ale nedochází k jejich odvinutí, vlevo výrazněji než vpravo, 

pohyb  v kolenních kloubech je fyziologický.  Levá DK nejeví známky cirkumdukce 

v kyčelním kloubu –  po celou dobu krokového cyklu směřuje špička vpřed.  Krokový 

cyklus pravé DK je fyziologický, vlevo jsem zpozorovala pouze nedostatečné odvinutí 

chodidla od podložky. Při chůzi dochází ke zrakové kontrole, anteflexi hlavy a flexi 

trupu. 

Palpační vyšetření pánve:   

  Postavení crist symetrické. Výška SIAS bilaterálně symetrická.  Výška SIPS 

bilaterálně symetrická. SIAP a SIPS jsou ve stejné horizontální rovině, pánev je tedy 

v lehké anteverzi. Torze není přítomná. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

  Vyšetření probíhalo po sundání kompresních punčoch, na jizvě bylo přítomné 

sterilní  krytí, které mohlo ovlivnit výsledky  měření. Konkrétně je možná změna 

výsledků měření obvodu kolenního kloubu a obvodu přes tuberositas tibiae o + 0,5 cm. 
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Délky a obvody (cm)  LDK  PDK 

Anatomická délka  88,0  89,0 

Funkční délka  91,0  91,0 

Umbilikální délka  101,0  101,0 

Délka stehna  45,0  45,0 

Délka bérce  43,0  44,0 

Délka nohy  26,0  26,0 

Obvod stehna – 15 cm nad patelou  53,8  54,0 

Obvod stehna – 10 cm nad patelou  50,2  49,5 

Obvod kolenního kloubu  43,2  38,3 

Obvod přes tuberositas tibiae  37,7  36,5 

Obvod lýtka  36,5  37,9 

Obvod přes kotníky  25,2  24,3 

Obvod přes nárt a patu  31,7  31,6 

Obvod přes hlavičky metatarsů  22,8  23,6 

Tabulka č.:  1  Antropometrické údaje dolních končetin (cm) – vstupní vyšetření 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

  Podkoží:  na  levém stehnu tuhost podkoží laterálně, Kiblerovu řasu na stehnu 

bilaterálně lze nabrat, ale v proximálním směru se rozpadá, lýtko vpravo tuhé do všech 

směrů, vlevo jen laterálně, v oblasti levého kolenního kloubu mediálně tuhá a bolestivá 

oblast 

Fascie: patologická bariéra kraniokaudálním směrem v oblasti stehna bilaterálně 

Vyšetření svalového tonu:  hypertonus m. tensor fascie latae vlevo a adduktorů 

kyčelního kloubu oboustranně, hypotonus mm. glutei oboustranně  a  vastus  medialis 

vlevo, hypertonus paravertebrálních svalů v bederní oblasti a ThL přechodu 

Periost: bolestivá hlavička fibuly bilaterálně 
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Jizva:  rána uzavřena svorkami, bez sekretu,  teplota odpovídá pravé DK, barva 

fyziologická, jizva překryta sterilním krytím, délka 19 cm, nad kolenním kloubem jsou 

dvě malá krytá místa po drénech 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

  LDK  PDK 

Kyčelní kloub     

Flexe   2+  5 

Extenze  2+  2+ 

Abdukce   4+  4+ 

Addukce   2+  4 

Zevní rotace  3  5 

Vnitřní rotace  3  5 

Kolenní kloub     

flexe   3 *  5 

Extenze  2+  5 

Hlezenní kloub     

Dorsální flexe  5  5 

Plantární flexe  3 *  5 

Tabulka č.:  2  Vyšetření svalové síly dolních končetin – vstupní vyšetření 

* nelze vyšetřit stupně 4 a 5 pro bolest 

Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Do FLX, ZR a VR v  levém kyčelním kloubu pacientku výrazně limituje bolest 

v kloubu kolenním a nedovolí jí tak vyšší rozsah pohybu.    
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    LDK  PDK 

Kyčelní kloub  Aktivně  S: 15 0 40  S: 15 0 120 

F: 50 0 30  F: 50 0 30 

R: 30 0 30  R: 40 0 45 

Pasivně  S: 20 0 85  S: 20 0 130 

F: 50 0 30  F: 50 0 30 

R: 30 0 30  R: 45 0 45 

Kolenní kloub  Aktivně  S: 0 0 70  S: 0 0 130 

Pasivně  S: 0 0 80  S: 5 0 140 

Hlezenní kloub  Aktivně  S: 10 0 45  S: 10 0 45 

Pasivně  S: 15 0 50  S: 15 0 50 

Tabulka č.:  3  Goniometrické vyšetření dolních končetin – vstupní vyšetření 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

   Sval/svalová skupina  LDK  PDK 

m. triceps surae   0  0 

m. soleus  0  0 

m. iliopsoas   1  1 

m. rectus femoris  2  1 

m. tensor fasciae latae  1  0 

flexory kolenního kloubu  2  2 

Adduktory kyčelního kloubu  1  0 

m. piriformis  1  0 

m. quadratus lumborum  0  0 

Tabulka č.:  4  Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin  vstupní vyšetření 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

SI skloubení: bilaterálně bez blokády 

patella: vlevo omezení kloubní vůle kraniálně a kaudálně, vpravo bez bariéry 

hlavička fibuly: kloubní pohyblivost omezena ventrálně i dorsálně  bilaterálně 

talokrurální skloubení: bilaterálně bez blokády 

Chopartovo skloubení:  vlevo omezena kloubní pohyblivost os naviculare 

plantárně, vpravo bez blokády 

Lisfrankovo skloubení: bilaterálně bez blokády 

Metatarzální skloubení: bilaterálně bez blokády 

Metatarofalengeální klouby: na 1. – 5. prstu bilaterálně bez blokády 

Interfalangeální klouby: na 1. – 5. prstu bilaterálně bez blokády 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření probíhalo se sterilním krytím jizvy, ovlivnilo tedy vyšetření čití 

v místě sterilního krytí. 

Pacientka je orientovaná v čase, místě i osobě.  

Vyšetření čití:   

  vyšetření čití probíhalo na DKK, taktilní čití jsem vyšetřila dotykem dlaně 

v dermatomu  L2S2, algické čití jsem vyšetřila pomocí špendlíku na různých částech 

DKK,  polohocit  a  pohybocit  jsem vyšetřila na 1. metatarzofalangeálním  kloubu  obou 

DK 

  povrchové:  

  taktilní: bpn 

  termické: nevyšetřeno 

  algické: bpn  

  hluboké: 

  polohocit: bpn  

  pohybocit: bpn  

  vibrační: nevyšetřeno 

   

Vyšetření taxe: nevyšetřeno pro bolest 
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Vyšetření myotatických reflexů:  

Myotatický reflex  LDK  PDK 

Patellární reflex  kontraindikace  Výbavný – nelze porovnat 

Reflex Achillovy šlachy  normoreflexie  normoreflexie 

Medioplantární reflex  normoreflexie  normoreflexie 

Tabulka č.:  5  Vyšetření myotatických reflexů  vstupní vyšetření 

Vyšetření napínacích manévrů:  

o  Lassegueův příznak: negativní bilaterálně  

Stereotyp dechu: 

  U pacientky je zřejmý brániční typ dýchání. Dechová vlna je fyziologická.  

Vyšetření soběstačnosti (test dle Barthelové):  

Hodnocený aspekt  Popis  Body 

Najedení, napití  Samostatně bez pomoci  10 

Oblékání  Samostatně bez pomoci  10 

Koupání  Samostatně bez pomoci  10 

Osobní hygiena  Samostatně nebo s pomocí  5 

Kontinence moči  Plně kontinentní  10 

Kontinence stolice  Plně kontinentní  10 

Použití WC  Samostatně bez pomoci  10 

Přesun lůžkožidle  Samostatně bez pomoci  15 

Chůze po rovině  S pomocí 50 metrů (berle)  10 

Chůze po schodech  S pomocí (berle)  5 

Celkový součet  Lehká závislost  95 

Tabulka č.:  6  Vyšetření soběstačnosti dle Barthelové – vstupní vyšetření 
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Hodnocení: 

  0  40 bodů: vysoce závislý 

  45  60 bodů: závislost středního stupně 

  65  95 bodů: lehká závislost 

  100 bodů: nezávislý 

Závěr vyšetření:  

Pacientka je 8. den po implantaci TEP levého kolenního kloubu pro dlouholetou 

zhoršující se bolest. Používá dvě kompresní punčochy a dvě francouzské hole.  

Při vyšetření stoje bylo na úklonu celého těla patrné odlehčení levé  DK,  dále 

bilaterální plochonoží a snížená kontura m.  triceps  surae  vlevo.  Toto  se  potvrdilo 

při antropometrickém vyšetření, levé lýtko má o 1,4 cm nižší obvod  oproti pravému. 

Přikládám to dlouhodobým předoperačním bolestem a tedy odlehčování levé DK. 

Také je patrný otok levého kolenního kloubu –  obvod oproti pravému kolennímu 

kloubu vyšší  o  4,9  cm.  Při vyšetření chůze  je patrný předklon a zraková kontrola 

krokového cyklu.  Krokový cyklus pravé DK je fyziologický,  vlevo  jsem  zpozorovala 

pouze nedostatečné odvinutí chodidla od podložky. 

Reflexní změny jsem vyšetřila a zaznamenala na obou DKK, zde byly mimo jiné 

přítomné bolestivé hlavičky fibuly, což značí blokádu. Tento předpoklad jsem potvrdila 

při vyšetření kloubní vůle dle Lewita. Dále bylo přítomno omezení kloubní vůle patelly 

vlevo a os naviculare vlevo.  

Rozsah pohybu levé DK je v kyčelním kloubu omezen do FLX a do rotací, 

limitem je bolest v levém kolenním kloubu. V levém kloubu kolenním je rozsah do FLX 

snížen, ovšem do EXT je rozsah plný. 

Svalová síla byla výrazně oslabena v levém kyčelním kloubu  do  FLX  a  ABD 

(stupeň 2 +),  do  EXT  bilaterálně (stupeň 2 +), v levém kolenním kloubu do EXT 

(stupeň 2+) a do FLX (stupeň 3). Vyšetření svalového zkrácení prokázalo výrazné 

zkrácení flexorů kolenního kloubu bilaterálně a m. rectus femoris vlevo.  

Neurologické vyšetření probíhalo se zaměřením na DKK, pacientka nejeví 

známky neurologických symptomů.  Při vyšetření soběstačnosti dle Barthelové získala 

pacientka 95 bodů, což odpovídá lehké závislosti.   
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3.3 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

  Prevence TEN 

  Snížení bolesti 

  Snížení otoku operovaného kloubu 

  Odstranění reflexních změn na DKK 

  Zvýšení rozsahu pohybu do flexe v levém kolenním kloubu 

  Obnovení kloubní vůle v zablokovaných kloubech 

  Protažení zkrácených svalů  

  Zvýšení svalové síly  svalů levé DKK: m. quadriceps  femoris,  m.  gluteus 

maximus, hamstringy, abduktory a adduktory kyčelního kloubu  

  Úprava stereotypu chůze o 2 FH po rovině 

  Nácvik chůze o 2 FH do/ze schodů 

  Péče o jizvu (po odstranění svorek) 

  Nácvik autoterapie 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

  Odstranění bolesti 

  Péče o jizvu – volná posunlivost do všech směrů 

  Dosažení svalové síly stupně č. 5 u operované DK: konkrétně do flexe 

a extenze  v kolenním kloubu, flexe v kloubu kyčelním a plantární flexe 

v kloubu hlezenním 

  Obnovení úplného rozsahu pohybu v operovaném kloubu 

  Plné zatížení levého kolenního kloubu 

  Nácvik chůze bez FH po rovině a do/ze schodů 
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3.4 Denní záznam průběhu terapie  

1. terapeutická jednotka  14. 10. 2020 

Status praesens:  viz vstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapeutické jednotky: odebrání  anamnestických dat,  vstupní kineziologický 

rozbor,  prevence  TEN,  snížení otoku  v oblasti levého kolenního kloubu,  odstranění 

reflexních změn na levé DK,  protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly 

m. quadriceps femoris a hamstringů na levé DK,  výšení rozsahu pohybu v levém 

kolenním kloubu, zlepšení chůze o 2 FH po rovině 

Navržená terapie:  odebrání anamnestických dat,  vstupní kineziologický rozbor, 

prevence TEN, míčkování dle Jebavé, techniky měkkých tkání (dále TMT) dle Lewita 

v oblasti levé DK – podkoží v oblasti laterálního stehna a kolenního kloubu mediálně, 

PIR pro ovlivnění hypertonu m. tensor fascie latae, TMT   oblast stehenní fascie, PIR 

s protažením dle  Jandy,  kontrola chůze o 2 FH po rovině,  aktivní pohyby do FLX 

a EXT v levém kolenním kloubu, motodlaha 

Provedená terapie:  

  Získání anamnestických dat, provedení kineziologického vyšetření 

  Prevence TEN pomocí aktivních pohybů DKK od aker 

o  Aktivní flexe a extenze prstů DKK v lehu na zádech 8x 

o  Aktivní pohyby DKK v hlezenním kloubu (v lehu na zádech) – dorsální 

a plantární flexe, cirkumdukce 8x 

o  Aktivní pohyby  DKK  v kyčelním kloubu do abdukce a addukce (zde 

s lehkou dopomocí) v lehu na zádech 8x 

  Míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a stehna pro snížení otoku 

  TMT dle Lewita v oblasti stehna a kolenního kloubu na LDK 

o  Zlepšení  protažitelnosti podkoží v oblasti laterálního stehna –  předpětí 

dosažené terapeutovými dlaněmi  směrem proximálním  –  prodýchání 

dosaženého napětí dokud byl patrný „fenomén tání“ 

o  Zlepšení protažitelnosti podkoží v oblasti kolenního kloubu mediálně 

Kiblerovou řasou 
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o  Wardova technika na stehenní fascii –  fixace nad kolenem protažení 

směrem proximálním 

  PIR pro ošetření hypertonu v m. tensor fascie latae 

  PIR  s protažením flexorů kolenního kloubu, adduktorů kyčelního kloubu 

a m. rectus femoris LDK 

  LTV: 

o  Cvik  č. 1: aktivní pohyb s dopomocí do  EXT  v kolenním kloubu 

(podložený overballem) na LDK 

o  Cvik č. 2: aktivní pohyby do FLX a EXT v kolenním a kyčelním kloubu 

s overballem pod patou LDK 

  Korekce chůze o  2 FH po rovině  –  dvoudobá chůze (operovaná DK + hole, 

pravá DK)  –  korekce  anteflexe  trupu  a  hlavy,  odstranění zrakové kontroly 

krokového cyklu,  důraz na dostatečný odval chodidla LDK    pacientka ušla 

cca 200m po chodbě 

  Po  terapii  byla  zapnuta  motodlaha  na levý kolenní kloub v rozsahu  085° 

po dobu 30 min 

Výsledek terapie:  

Subjektivní:  Terapie tolerována bez komplikací, pacientka se pouze cítí lehce 

unavena kvůli vyšší zátěži spojené s vstupním vyšetřením. Motodlaha tolerována.  

Objektivní: získání údajů potřebných pro anamnézu a vstupní kineziologický 

rozbor. Snížení otoku levého kolenního kloubu. Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti 

podkoží v oblasti levého stehna  laterálně a obzvlášť v oblasti kolenního kloubu 

mediálně. Také byla obnovena protažitelnost stehenní fascie vlevo.  Protažení flexorů 

kolenního kloubu, adduktorů kyčelního kloubu a m. rectus femoris na LDK. Ovlivnění 

svalového tonu m. tensor fascie latae.  Zvýšení svalové síly do EXT a FLX 

v levém kolenním kloubu. Korekce chůze –  došlo k odstranění zrakové kontroly 

i anteflexe trupu a hlavy.  

Autoterapie:  zácvik do prevence TEN, pacientka instruována k provádění v průběhu 

celého dne. Cviky s využitím overballu z dnešní terapeutické jednotky  (cvik č. 1 a 2), 

overball byl pacientce zapůjčen. 
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2. terapeutická jednotka  15. 10. 2020 

Status praesens: 

  Subjektivní:  pacientka  se cítí dobře,  je motivovaná ke cvičení,  udává bolest 

34/10, bolest jí budí ze spaní, při delší nezměněné poloze levé DK 

  Objektivní:  pacientka  je  9.  den  po  operaci,  jizva  sterilně kryta, rána klidná, 

bez sekretu,  motodlaha  v rozsahu  090,  před terapií podán Novalgin na bolest,  chůze 

s odlehčením o 2 FH, chůzi po schodech ještě nezkoušela 

Cíl terapeutické jednotky: prevence  TEN, snížení otoku v oblasti levého kolenního 

kloubu, odstranění reflexních změn na levé  DK,  obnovení kloubní vůle 

v zablokovaných kloubech,  zvýšení svalové síly  m.  quadriceps  femoris  a  m.  gluteus 

maximus levé DK, nácvik stereotypu chůze o 2 FH po schodech 

Navržená terapie: prevence TEN, míčkování dle Jebavé, TMT dle Lewita – podkoží 

levého kolenního kloubu a lýtka, PIR dle Lewita pro m. tensor fascie latae a adduktory 

kyčelního kloubu na LDK, mobilizace  hlavičky fibuly,  patelly  a  os  naviculare, 

analytické posilování –  aktivní pohyby  v kolenním a kyčelním kloubu, nácvik 

stereotypu chůze po schodech, motodlaha 

Provedená terapie:  

  prevence  TEN  pomocí  aktivních pohybů DKK od aker: viz 1. Terapeutická 

jednotka 

  míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a distálního stehna  pro  podporu 

lymfatického odtoku 

  TMT dle Lewita – v oblasti levého kolenního kloubu a levého lýtka  

o  Zlepšení protažitelnosti podkoží v oblasti kolenního kloubu 

mediálně  předpětí dosažené terapeutovými dlaněmi –  prodýchání 

dosaženého napětí dokud byl patrný „fenomén tání“ 

o  Zlepšení protažitelnosti podkoží v oblasti kolenního kloubu  mediálně 

Kiblerovou řasou 

o  Zlepšení protažitelnosti podkoží v oblasti laterálního bérce   předpětí 

dosažené terapeutovými dlaněmi směrem proximálním –  prodýchání 

dosaženého napětí dokud byl patrný „fenomén tání“ 
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  PIR pro ošetření hypertonu v  m.  tensor  fascie  latae  a  adduktorech  kyčelního 

kloubu na LDK 

  mobilizace hlavičky fibuly dorzálně i ventrálně (s pokrčenou DK)  bilaterálně, 

mobilizace levé patelly kraniálně a kaudálně (úchopem mezi palci a ukazováky), 

manipulace levé os naviculare do planty 

  LTV: 

o  Cvik č. 1: aktivní pohyby v lehu na boku do EXT v kyčelním kloubu 

o  Cvik č. 2: analytické posílení m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus v lehu na břiše – špičky zapřené do podložky, EXT v kolenních 

kloubech 

o  Cvik č. 3: analytické posílení m. quadriceps  femoris  v sedu  s bérci 

přes okraj lehátka, extenze levé DK v kolenním kloubu  

  nácvik stereotypu chůze o 2 FH do schodů (neoperovaná, operovaná DK, hole), 

ze schodů (hole, operovaná, neoperovaná) 

  Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní kloub v rozsahu  090° 

na 30 min.  

Výsledek terapie:   

Subjektivní: Terapie tolerována bez komplikací. Motodlaha tolerována.  

Objektivní: Došlo ke snížení otoku levého kolenního kloubu.  Ovlivnění 

hypertonu m. tensor fascie latae vlevo a adduktorů kyčelního kloubu vlevo.  Byla 

obnovena  jointplay  os  naviculare  vlevo a hlavičky fibuly bilaterálně, zlepšená 

jointplay  v oblasti  levé patelly.  Díky aktivním pohybům pacientka dosáhla zvýšení 

svalové síly  v m. quadriceps  femoris  a  m.  gluteus  maximus.    Stereotyp chůze 

do a ze schodů pacientka bez problému pochopila a zvládá ho s pomocí slovní 

instruktáže. Rozsah pohybu na motodlaze byl navýšen o 5°.  

Autoterapie:  Pro autoterapii jsem zvolila prevenci TEN spolu aktivními pohyby 

z dnešní terapeutické jednotky (cvik č. 13). 
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3. terapeutická jednotka  16. 10. 2020 

Status praesens: 

  Subjektivní:  pacientka se po včerejším cvičení cítila unaveně, na dnešek 

se dobře vyspala, udává bolest 3/10 

  Objektivní:  pacientka  je  10.  den  po  operaci,  před terapií podán Novalgin 

na bolest, motodlaha v rozsahu 095°, chůze s odlehčením o 2 FH 

Cíl terapeutické jednotky: prevence  TEN,  snížení otoku v oblasti levého kolenního 

kloubu,  ovlivnění hypertonických svalů,  protažení zkrácených svalů, zvýšení rozsahu 

pohybu  v kolenním kloubu do flexe, zvýšení svalové síly m.  quadriceps  femoris, 

hamstringy, abduktory kyčelního kloubu,  m.  gluteus  maxius    (LDK),  podpora  funkce 

klenby chodidla, trénink stereotypu chůze o 2 FH po schodech 

Navržená terapie: prevence  TEN,  míčkování dle Jebavé, PIR  m.  tensor  fascie  latae 

vlevo, PIR s protažením dle Jandy, analytické posilování – aktivní pohyby v kolenním 

a kyčelním kloubu, nácvik malé nohy, trénink stereotypu chůze o 2  FH  po  schodech, 

motodlaha 

Provedená terapie:  

  prevence  TEN  pomocí aktivních pohybů DKK od aker:  viz  1.  Terapeutická 

jednotka 

  míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a stehna pro podporu lymfatického 

odtoku 

  PIR pro ovlivnění hypertonu v m. tensor fascie latae vlevo 

  PIR  s protažením flexorů kolenního kloubu, adduktorů kyčelního kloubu, 

m. rectus femoris a m. iliopsoas 

  LTV: 

o  Cvik č. 1:  aktivní pohyb  do  EXT  v kolenním kloubu (podložený 

overballem) levé DK 

o  Cvik č. 2: aktivní pohyb, DKK položené na gymballu, zatlačit střídavě 

levou a pravou patou do gymballu při flektovaném kyčelním a kolenním 

kloubu, výdrž, povolit 
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o  Cvik č. 3: DKK položené na gymballu, aktivní pohyby do FLX a EXT 

v kolenních kloubech 

o  Cvik č. 4: aktivní pohyby v lehu  na  boku  do  EXT  a  ABD  v kyčelním 

kloubu LDK 

o  Cvik č. 5: analytické posílení m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus v lehu na břiše – špičky zapřené do podložky, EXT v kolenních 

kloubech 

o  Cvik č. 6: analytické posílení m. quadriceps  femoris  v sedu  s bérci 

přes okraj lehátka, extenze levé DK v kolenním kloubu  

  Senzomotorická stimulace – stimulace měkkých tkání pomocí „ježka“ a nácvik 

malé nohy 

  trénink stereotypu chůze o 2 FH do schodů (neoperovaná, operovaná DK, hole), 

ze schodů (hole, operovaná, neoperovaná) 

  Po terapii byla zapnuta motodlaha na levý kolenní kloub v rozsahu  095° 

na 30 min.  

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Terapie tolerována bez komplikací. Motodlaha tolerována.  

Objektivní:  míčkováním došlo ke snížení otoku levého kolenního kloubu. 

Pomocí PIR s protažením se podařilo protáhnout  flexory kolenního kloubu, adduktory 

kyčelního kloubu a m. rectus femoris. PIR pomohla ke snížení svalového tonu m. tensor 

fascie  latae  vlevo.  Díky aktivnímu cvičení došlo ke zvýšení svalové síly  u všech 

posilovaných svalů, především u m. quadriceps femoris. Pacientka  pochopila  princip 

malé nohy,  s dopomocí ji dokáže provést.  Stereotyp chůze  do  a  ze  schodů pacientka 

bez problému, není již potřeba ani připomínat slovní instrukce. Rozsah  pohybu 

na motodlaze byl navýšen o dalších 5°. 

Autoterapie:  Pro  autoterapii  jsem  zvolila  prevenci  TEN  spolu  aktivními  pohyby 

z dnešní terapeutické jednotky  (cvik č. 16). Pacientce byl zapůjčen overball a měkký 

pěnový míček pro míčkování a tedy snižování otoku během víkendu. 
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4. terapeutická jednotka  19. 10. 2020 

Status praesens: 

  Subjektivní:  pacientka se cítí dobře,  těší se na terapii,  v klidu  bez  bolesti, 

při cvičení bolest 34/10, při jízdě na rotopedu pociťuje jen tah v ráně 

  Objektivní:  pacientka  je  13.  den  po  operaci,  pacientka se poprvé úspěšně 

pokusila o přetočení rotopedu, dnes bez medikace (analgetikum), motodlaha v rozsahu 

095°,  chůze s odlehčením o 2 FH,  před začátkem terapie jsem provedla kontrolní 

měření vybraných antropometrických a goniometrických ukazatelů 

Obvodové míry  LDK  PDK 

Obvod stehna – 15 cm nad patelou  53,0  54,5 

Obvod stehna – 10 cm nad patelou  50,2  52,2 

Obvod kolenního kloubu  45,0  39,7 

Obvod přes tuberositas tibiae  38,0  36,4 

Obvod lýtka  36,3  37,7 

Obvod přes kotníky  24,7  25,3 

Obvod přes nárt a patu  31,5  31,8 

Obvod přes hlavičky metatarsů  23,6  23,8 

Goniometrie kolenního kloubu  LDK  PDK 

Aktivní flexe  80  125 

Aktivní extenze  0  0 

Tabulka č.:  7  Kontrolní měření před 4. terapeutickou jednotkou 

Cíl terapeutické jednotky: prevence  TEN,  snížení  otoku  levého kolenního koubu, 

zvýšení svalové síly m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, abduktorů a adduktorů 

kyčelního kloubu, m. gluteus maximus, hamstringů (vše LDK), obnovení joitplay, 

podpora funkce klenby chodidla, motodlaha 

Navržená terapie: prevence  TEN,  míčkování dle Jebavé, mobilizace  hlavičky fibuly 

bilaterálně a patelly vlevo, aktivní pohyby  v kolenním a kyčelním kloubu  LDK, malá 

noha, motodlaha 
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Provedená terapie:  

  prevence  TEN  pomocí aktivních pohybů DKK od aker: viz 1. Terapeutická 

jednotka 

  míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a stehna pro podporu lymfatického 

odtoku 

  mobilizace hlavičky fibuly dorzálně i ventrálně (s pokrčenou DK)  bilaterálně, 

mobilizace levé pately kraniálně a kaudálně (úchopem mezi palci a ukazováky) 

  LTV: 

o  Cvik č. 1: aktivní pohyb do EXT v levém kolenním kloubu (podložený 

overballem) 

o  Cvik č. 2: aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu s kolenním 

kloubem v extenzi v poměru 3:1 pravé a levé  operované DK  

o  Cvik č. 3: aktivní pohyb, plosky zapřené a podložku, kolena ve flexi, 

overball vložíme mezi kolenní klouby a stlačíme kolenní klouby proti 

sobě do ADD 

o  Cvik č. 4: analytické posílení abduktorů kyčelního kloubu  –  DKK 

flektované v kolenou, plosky zapřené do podložky, TheraBand ovážeme 

okolo stehen nad kolenními klouby a provádíme ABD proti odporu 

o  Cvik č. 5: aktivní pohyb, posílení m. gluteus maximus a hamstringů  

pozice mostu  

o  Cvik č. 6: analytické posílení m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus v lehu na břiše – špičky zapřené do podložky, EXT v kolenních 

kloubech 

o  Cvik č. 7: analytické posílení m. quadriceps  femoris  v sedu  s bérci 

přes okraj lehátka, extenze levé DK v kolenním kloubu  

  Senzomotorická stimulace – stimulace měkkých tkání pomocí tenisového míčku 

a nácvik malé nohy 

  Po terapii zapnuta motodlaha na levý kolenní kloub v rozsahu 095° na 30 min.  

  Rotoped   dnes úspěšně přetočila, další dny bude docházet samostatně 
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Výsledek terapie:  

Subjektivní: Terapie tolerována bez komplikací, motodlaha i rotoped tolerovány. 

Objektivní: Díky míčkování došlo ke snížení otoku levého kolenního kloubu. 

Pomocí mobilizace jsem obnovila jointplay hlavičky fibuly bilaterálně, u patelly 

zlepšeno do kraniálního směru. Aktivní pohyby vedly ke zvýšení svalové síly všech 

posilovaných svalů, především m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus. Pacientka 

zvládla bez dopomoci několik pokusů o malou nohu (v sedu, bez zatížení). Motodlaha 

zůstává ve stejném rozsahu.  Pacientka dnes úspěšně přetočila rotoped (1. pokus), 

který nyní nahradí motodlahu. 

Z měření vyplývá, že  otok  kolenního kloubu se oproti vstupnímu vyšetření 

zvýšil, přičítám to zvýšené fyzické aktivitě, ostatní obvodové míry jsou sníženy, 

na těchto místech otok tedy  klesá. Extenze kolenního kloubu byla již na počátku 

výborná a nedošlo zde ke změně, v aktivní flexi došlo k posunu o +10°. 

Autoterapie:  Pro autoterapii jsem zvolila prevenci TEN spolu aktivními pohyby 

z dnešní terapeutické jednotky (cvik č.  17).  TheraBand  a  oberball  byly  pacientce 

zapůjčeny. 

5. terapeutická jednotka  20. 10. 2020 

Status praesens: 

  Subjektivní: na rotopedu pociťuje prvních pár otoček citlivých, po té bez obtíží, 

v klidu bez bolesti, při cvičení bolest 34/10 

  Objektivní:  pacientka  je  14.  den  po  operaci,  bez  medikace  (analgetikum), 

dnes vyndání stehů, rána klidná, bez sekrece, chůze s odlehčením o 2 FH 

Cíl terapeutické jednotky: prevence  TEN,  snížení otoku a zlepšení lymfatického 

návratu levé DK, odstranění reflexních změn v oblasti jizvy na levém kolenním kloubu, 

obnovení joitplay hlavičky fibuly bilaterálně a pately  vlevo,  zvýšení rozsahu pohybu 

v levém kolenním kloubu  do  FLX  a  EXT,  protažení zkrácených svalů  LDK,  zvýšení 

svalové síly m.  quadriceps  femoris,  m.  iliopsoas,  abduktorů a adduktorů kyčelního 

kloubu, m. gluteus maximus, hamstringů (vše LDK); zlepšení funkce klenby nohy 

Navržená terapie: prevence  TEN,  míčkování dle Jebavé  v oblasti levého stehna 

a kolenního kloubu,  měkké techniky  –  masáž jizvy,  mobilizace  hlavičky  fibuly 
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bilaterálně a patelly  vlevo,  PIR  s protažením  flexorů kolenního kloubu a m. rectus 

femoris, aktivní pohyby v levém kolenním a kyčelním kloubu, nácvik malé nohy 

Provedená terapie:  

  prevence  TEN  pomocí aktivních pohybů DKK od aker:  viz  1.  Terapeutická 

jednotka 

  míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a stehna pro podporu lymfatického 

odtoku 

  TMT  v oblasti levého kolenního kloubu  –  masáž jizvy,  zlehka  se záměrem 

„nerozbouřit“ jizvu po vyndání stehů  

o  Zlepšení protažitelnosti podkoží v oblasti  jizvy  –  předpětí dosažené 

terapeutovými prsty  do  tvaru písmene C  a  do  tvaru písmene 

S  prodýchání dosaženého napětí dokud byl patrný „fenomén tání“ 

  mobilizace hlavičky fibuly dorzálně i ventrálně (s pokrčenou DK)  bilaterálně, 

mobilizace levé patelly kraniálně a kaudálně (úchopem mezi palci a ukazováky) 

  PIR s protažením flexorů kolenního kloubu a m. rectus femoris 

  LTV: 

o  Cvik č. 1: aktivní pohyb, kolena ve flexi, plosky zapřené o  podložku, 

overball vložíme mezi kolenní klouby a stlačíme kolenní klouby proti 

sobě do ADD 

o  Cvik č. 2: analytické posílení abduktorů kyčelního kloubu  –  DKK 

flektované v kolenou, plosky zapřené do podložky, TheraBand ovážeme 

okolo stehen nad kolenními klouby a provádíme ABD proti odporu 

o  Cvik č. 3: aktivní pohyb do EXT v levém kolenním kloubu  (podložený 

overballem) 

o  Cvik č. 4: aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu s kolenním 

kloubem v extenzi v poměru 3:1 pravé a levé  operované DK  

o  Cvik č. 5: aktivní pohyb, DKK položené na gymballu, zatlačit střídavě 

levou a pravou patou do gymballu při flektovaném kyčelním a kolenním 

kloubu, výdrž, povolit 
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o  Cvik č. 6: DKK položené na gymballu, aktivní pohyby do FLX a EXT 

v kolenních kloubech 

o  Cvik č. 7: analytické posílení m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus v lehu na břiše – špičky zapřené do podložky, EXT v kolenních 

kloubech 

o  Cvik č. 8: analytické posílení m. quadriceps  femoris  v sedu  s bérci 

přes okraj lehátka, extenze levé DK v kolenním kloubu  

  Senzomotorická stimulace – stimulace měkkých tkání pomocí „ježka“ a nácvik 

malé nohy 

  Rotoped   během dnes si pacientka sama dochází na rotoped, max. 3 x 10 min 

Výsledek terapie:  

Subjektivní: Terapie tolerována bez komplikací. Na rotopedu pacientka pociťuje 

prvních pár otoček citlivých, po té bez obtíží. 

Objektivní:  Míčkováním jsem dosáhla snížení otoku  levého kolenního kloubu. 

Redukce reflexních změn v oblasti operační  jizvy. Obnovení jointplay hlavičky fibuly 

bilaterálně a pately vlevo. Pomocí PIR s protažením došlo ke zvýšení rozsahu pohybu 

v kolenním kloubu  do  FLX  a  EXT  a zároveň k protažení flexorů kolenního kloubu 

a m. rectus  femoris. Pomocí aktivních pohybů jsem zvýšila svalovou sílu  u všech 

posilovaných svalů, především u m. quadriceps femoris a hamstringů. Při nácviku malé 

nohy jsme pokročily k sedu se zátěží. Terapie tolerována bez komplikací. 

Autoterapie:  Pro autoterapii jsem zvolila prevenci TEN spolu aktivními pohyby 

z dnešní terapeutické jednotky (cviky č. 14 a č. 78).  TheraBand  a  oberball  byly 

pacientce zapůjčeny. 

6. terapeutická jednotka  21. 10. 2020 

Status praesens: 

  Subjektivní: pacientka se cítí dobře, v klidu bez bolesti, při cvičení bolest 34/10 

  Objektivní:  rána klidná, bez sekretu, pacientka je 15. den po operaci,  dnes 

bez medikace (analgetika), chůze s odlehčením o 2 FH po rovině i do schodů 

Cíl terapeutické jednotky: prevence  TEN,  výstupní kineziologický rozbor, snížení 

otoku  levého kolenního kloubu, obnovení jointplay levé patelly, zvýšení svalové  síly 
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m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, gluteus maximus a hamstringy (vše LDK), podpora 

funkce klenby chodidla 

Navržená terapie: prevence  TEN,  výstupní  kineziologický rozbor, míčkování 

dle Jebavé, mobilizace, aktivní pohyby kolenního a kyčelního kloubu, nácvik malé nohy 

Provedená terapie:  

  výstupní kineziologický rozbor 

  prevence  TEN  pomocí aktivních pohybů DKK od aker:  viz  1.  Terapeutická 

jednotka 

  míčkování v oblasti levého kolenního kloubu a stehna pro podporu lymfatického 

odtoku 

  mobilizace levé patelly kraniálně a kaudálně (úchopem mezi palci a ukazováky) 

  LTV: 

o  Cvik č. 1: aktivní pohyb do EXT v levém kolenním kloubu (podložený 

overballem) 

o  Cvik č. 2: aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu s kolenním 

kloubem v extenzi v poměru 3:1 pravé a levé  operované DK  

o  Cvik č. 3: aktivní pohyb, posílení  m.  gluteus  maximus a hamstringů  

pozice mostu  

o  Cvik č. 4: aktivní pohyb, DKK položené na gymballu, zatlačit střídavě 

levou a pravou patou do gymballu při flektovaném kyčelním a kolenním 

kloubu, výdrž, povolit 

o  Cvik č. 5: DKK položené na gymballu, aktivní pohyby do FLX a EXT 

v kolenních kloubech 

  Senzomotorická stimulace – stimulace měkkých tkání pomocí tenisového míčku 

a nácvik malé nohy 

  Rotoped   během dnes si pacientka sama dochází na rotoped, max. 3 x 10 min 
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Výsledek terapie:  

Subjektivní:  Terapie tolerována bez komplikací, pacientka se jen cítí mírně 

unavena kvůli vyšší zátěži spojené s výstupním vyšetřením. Na  rotopedu  pacientka 

nepociťuje obtíže. 

Objektivní: Získala jsem data potřebná pro výstupní vyšetření. Došlo ke zlepšení 

lymfatického odtoku levého stehna a kolenního kloubu, obnovení jointplay levé pately 

a zvýšení svalové síly především v m. quadratus femoris a v hamstrinzích Nácvik malé 

nohy pokračuje v sedu se zátěží.  

Autoterapie: stejná jako předchozí den 
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3.5 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření probíhalo před poslední terapií 21. 10. 2020 na samostatné vyšetřovně 

lůžkového rehabilitačního oddělení. 

Status praesens:  

a)  subjektivní: pacientka se cítí dobře, v klidu bez bolesti, při cvičení bolest 34/10 

b)  objektivní: pacientka orientovaná časem, místem i osobou, spolupracující, rána 

klidná, bez sekretu, pacientka  je  15.  den  po  operaci,  dnes  bez  medikace  (analgetika), 

chůze s pomocí 2 FH, kompresní punčochy, váha: 88 kg, výška: 176 cm, BMI: 28,4  

Vyšetření stoje aspekcí (stoj o 2 FH): 

Zezadu:   šířka baze fyziologická, kotníky ve valgózním postavení, levá 

DK není plně zatížena,  levá kolenní rýha výš, snížená kontura m. triceps surae vlevo, 

postavení kolenních kloubů je v ose, výrazná kontura paravertebrálních svalů v bederní 

oblasti  a  ThL přechodu, pravý thorakobrachiální trojúhelník větší, levé rameno výš, 

hlava v ose 

Z pravého boku:  pravý  hlezenní, kolenní a kyčelní kloub  v osovém 

postavení, lehká anteverze pánve, hyperlordóza L páteře, prominence břišní stěny,  

protrakce ramen, výrazná prominence CTh přechodu, protrakce hlavy 

Z levého boku:  levý hlezenní, kolenní a kyčelní kloub  v semiflekčním 

postavení, lehká anteverze pánve, hyperlordóza L páteře, prominence břišní stěny,  

protrakce ramen, výrazná prominence CTh přechodu, protrakce hlavy 

Zepředu:   levá DK není plně zatížena,  šířka baze fyziologická, kotníky 

ve valgózním postavení, viditelný otok levého kolenního kloubu,  postavení kolenních 

kloubů v ose, pravý thorakobrachiální trojúhelník větší, levé rameno výš, hlava v ose 

Vyšetření chůze:  

  Pacientka odlehčuje operovanou levou DK s pomocí 2 FH. Chodí dvoudobým 

typem chůze. Pravou DK pokládá před berle. Délka kroků je symetrická. Chůze 

je stabilní. Dopad chodidel probíhá přes patu, ale vlevo nedochází k jeho dostatečnému 

odvinutí,  pohyb  v kolenních kloubech je fyziologický.  Krokový cyklus pravé DK je 

fyziologický,  vlevo  jsem  zpozorovala  pouze  nedostatečné odvinutí chodidla 

od podložky. Při chůzi nedochází ke zrakové kontrole.  
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Palpační vyšetření pánve: 

  Postavení crist symetrické. Výška SIAS bilaterálně symetrická. Výška SIPS 

bilaterálně symetrická. SIAP a SIPS jsou ve stejné horizontální rovině, pánev je tedy 

v lehké anteverzi. Torze není přítomná. 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

  Vyšetření probíhalo po sundání kompresních punčoch.  

Délky a obvody (cm)  LDK  PDK 

Anatomická délka  88,0  89,0 

Funkční délka  91,0  91,0 

Umbilikální délka  101,0  101,0 

Délka stehna  45,0  45,0 

Délka bérce  43,0  44,0 

Délka nohy  26,0  26,0 

Obvod stehna – 15 cm nad patelou  51,6  54,5 

Obvod stehna – 10 cm nad patelou  48,1  50,0 

Obvod kolenního kloubu  42,5  38,3 

Obvod přes tuberositas tibiae  37,1  36,7 

Obvod lýtka  36,1  38,0 

Obvod přes kotníky  24,3  25,0 

Obvod přes nárt a patu  31,0  32,0 

Obvod přes hlavičky metatarsů  23,0  23,7 

Tabulka č.:  8  Antropometrické údaje dolních končetin (cm)  výstupní vyšetření 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

  Podkoží:  na levém stehnu Kiblerovu řasu lze  nabrat,  v proximálním směru 

se rozpadá, na pravém fyziologická protažitelnost do všech směrů, lýtko vpravo špatně 

protažitelné  do všech směrů, oproti vstupnímu vyšetření výrazně méně, vlevo 

bez patologického nálezu, v oblasti kolenního kloubu vlevo přetrvává mediálně tuhá 

a bolestivá oblast, také již mírněji 
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Fascie:  vpravo bez patologického nálezu, vlevo patologická bariéra 

kraniokaudálním směrem v oblasti stehna, oproti vstupnímu vyšetření mírnější 

Vyšetření svalového tonu:  hypotonus mm. glutei a vastus medialis přetrvává, 

hypertonus paravertebrálních svalů v bederní oblasti a ThL přechodu 

Periost: bez patologických nálezů   

Jizva:  bez stehů, rána klidná, bez sekretu, sekretu, teplota odpovídá pravé DK, 

barva fyziologická, délka 19 cm, nad kolenním  kloubem jsou dvě malé jizvy 

po drénech,  posunlivost vázne mediolaterálně, výrazněji spodní části jizvy 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Omezení pohybu do flexe v levém kolenním kloubu, kvůli pooperačnímu stavu 

pacientky. 

  LDK  PDK 

Kyčelní kloub     

Flexe   3+  5 

Extenze  3  3 

Abdukce   4+  4+ 

Addukce   3  4 

Zevní rotace  4  5 

Vnitřní rotace  4+  5 

Kolenní kloub     

flexe   3+ (OP)  5 

Extenze  3  5 

Hlezenní kloub     

Dorsální flexe  5  5 

Plantární flexe  5  5 

Tabulka č.:  9  Vyšetření svalové síly dolních končetin  výstupní vyšetření 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Do FLX, ZR a VR v levém kyčelním kloubu pacientku částečně limituje bolest 

v kloubu kolenním a nedovolí jí tak vyšší rozsah pohybu.  

    LDK  PDK 

Kyčelní kloub  Aktivně  S: 15 0 100  S: 15 0 120 

F: 45 0 35  F: 50 0 30 

R: 20 0 30  R: 30 0 50 

Pasivně  S: 20 0 115  S: 20 0 125 

F: 50 0 35  F: 50 0 30 

R: 30 0 30  R: 35 0 55 

Kolenní kloub  Aktivně  S: 0 0 85  S: 0 0 130 

Pasivně  S: 5 0 100  S: 5 0 140 

Hlezenní kloub  Aktivně  S: 10 0 45  S: 10 0 45 

Pasivně  S: 15 0 50  S: 15 0 50 

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

   Sval/svalová skupina  LDK  PDK 

m. triceps surae   0  0 

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 

m. piriformis  1  0 

m. quadratus lumborum  0  0 

Tabulka č.:  11  Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin  výstupní vyšetření 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita:  

SI skloubení: bilaterálně bez blokády 

patella:  vlevo omezení  kloubní vůle kraniálně a kaudálně  –  oproti vstupnímu 

vyšetření méně výrazné, vpravo bez bariéry 

hlavička fibuly: bilaterálně bez blokády 

talokrurální skloubení: bilaterálně bez blokády 

Chopartovo skloubení: bilaterálně bez blokády 

Lisfrankovo skloubení: bilaterálně bez blokády 

Metatarzální skloubení: bilaterálně bez blokády 

Metatarofalengeální klouby: na 1. – 5. prstu bilaterálně bez blokády 

Interfalangeální klouby: na 1. – 5. prstu bilaterálně bez blokády 
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Neurologické vyšetření: 

Pacientka je orientovaná v čase, místě i osobě.  

Vyšetření čití: 

  vyšetření čití probíhalo na DKK, taktilní čití jsem vyšetřila dotykem dlaně 

v dermatomu  L2S2, algické čití jsem vyšetřila pomocí špendlíku na různých částech 

DKK, polohocit a pohybocit jsem vyšetřila na 1. metatarzofalangeálním  kloubu 

obou DK 

  povrchové:  

o  taktilní:  

hypestézie v oblasti jizvy 

o  termické: nevyšetřeno 

o  algické: bpn  

  hluboké: 

o  polohocit: bpn  

o  pohybocit: bpn  

o  vibrační: nevyšetřeno  

Vyšetření taxe: bpn 

Vyšetření myotatických reflexů:  

Myotatický reflex  LDK  PDK 

Patellární reflex  kontraindikace  výbavný – nelze porovnat 

Reflex Achillovy šlachy  normoreflexie  normoreflexie 

Medioplantární reflex  normoreflexie  normoreflexie 

Tabulka č.:  12  Vyšetření myotatických reflexů  výstupní vyšetření 

Vyšetření napínacích manévrů:  

o  Lassegueův příznak: negativní bilaterálně  

Stereotyp dechu: 

  U pacientky je zřejmý brániční typ dýchání. Dechová vlna je fyziologická.  
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Vyšetření soběstačnosti (test dle Barthelové):  

Hodnocený aspekt  Popis  Body 

Najedení, napití  Samostatně bez pomoci  10 

Oblékání  Samostatně bez pomoci  10 

Koupání  Samostatně bez pomoci  10 

Osobní hygiena  Samostatně nebo s pomocí  5 

Kontinence moči  Plně kontinentní  10 

Kontinence stolice  Plně kontinentní  10 

Použití WC  Samostatně bez pomoci  10 

Přesun lůžkožidle  Samostatně bez pomoci  15 

Chůze po rovině  S pomocí 50 metrů (berle)  10 

Chůze po schodech  S pomocí (berle)  5 

Celkový součet  Lehká závislost  95 

Tabulka č.:  13  Vyšetření soběstačnosti dle Barthelové  výstupní vyšetření 

Hodnocení: 

  0  40 bodů: vysoce závislý 

  45  60 bodů: závislost středního stupně 

  65  95 bodů: lehká závislost 

  100 bodů: nezávislý 

Závěr vyšetření:  

Pacientka  je  15.  den  po  implantaci  TEP levého kolenního kloubu 

pro dlouholetou zhoršující se bolest. Používá dvě kompresní punčochy a dvě 

francouzské hole.  

Při vyšetření stoje bylo patrné trvalé odlehčení LDK a lehká anteverze pánve, 

kterou jsem si ověřila palpačně, dále valgózní postavení hlezenních kloubů a viditelný 

otok  levého kolenního kloubu, antropometrickým vyšetřením jsem potvrdila jeho 

zvětšený obvod o 4,2 cm oproti pravému kolennímu kloubu. Také je patrná snížená 

kontura  m.  triceps  surae  vlevo,  kde jsem naměřila o 1,9 cm nižší obvodový rozměr 
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oproti pravému lýtku. Krokový cyklus je fyziologický s odlehčením LDK pomocí dvou 

FH, pouze vlevo nedochází k dostatečnému odvinutí chodidla od podložky.  

Reflexní změny jsem zaznamenala na pravém lýtku, levém stehnu a v oblasti 

levého kolenního kloubu. Jizva je klidná, bez sekretu, pouze posunlivost vázne 

výrazněji v distální části jizvy. Vyšetření kloubní vůle odhalilo pouze snížení jointplay 

levé patelly. 

Rozsah pohybu levé DK je v kyčelním kloubu omezen do FLX a do rotací, 

limitem je bolest v levém kolenním kloubu. V levém kloubu kolenním je rozsah do FLX 

snížen, ovšem do EXT je rozsah plný. 

 Svalová síla v levém kolenním kloubu je na stupni č. 3 do FLX i do EXT, 

což znamená, že pacientka provede pohyb proti odporu gravitace. V kloubu kyčelním 

zaznamenávám největší oslabení do  ADD  vlevo,  FLX  vlevo a EXT bilaterálně, kde 

je také stupeň č. 3. Vyšetření zkrácených svalů odhalilo pouze malé zkrácení 

a to m. iliopsoas vlevo, m. rectus femoris bilaterálně, flexorů kolenního kloubu 

bilaterálně a m. piriformis vlevo. 

Neurologické vyšetření probíhalo se zaměřením na DKK, odhalila  jsem 

hypestézii  v oblasti  jizvy  na levém kolenním kloubu. Jiné neurologické 

symptomatologie nejsou přítomny.  Při vyšetření soběstačnosti dle Barthelové získala 

pacientka 95 bodů, což odpovídá lehké závislosti.   
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3.6 Zhodnocení efektu terapie  

Pacientka je 15. den po operaci TEP levého kolenního kloubu. Při subjektivním 

popisu bolesti došlo ke zlepšení, na začátku péče pacientka  popisovala  v klidu  bolest 

na stupni 4/10, při poslední terapeutické jednotce udávala  v klidu 0/10 a při cvičení 

34/10 (10 max. bolest). 

Obvodové míry  LDK 

Vstupní 

LDK 

kontrolní 

LDK 

výstupní 

PDK 

Vstupní 

PDK 

kontrolní 

PDK 

výstupní 

Obvod stehna –  

15 cm nad patelou 

53,8  53,0  51,6  54,0  54,5  54,5 

Obvod stehna –  

10 cm nad patelou 

50,2  50,2  48,1  49,5  52,2  50,0 

Obvod kolenního 

kloubu 

43,2  45,0  42,5  38,3  39,7  38,3 

Obvod přes 

tuberositas tibiae 

37,7  38,0  37,1  36,5  36,4  36,7 

Obvod lýtka  36,5  36,3  36,1  37,9  37,7  38,0 

Obvod 

přes kotníky 

25,2  24,7  24,3  24,3   25,3  25,0 

Obvod přes nárt a 

patu 

31,7  31,5  31,0  31,6   31,8  32,0 

Obvod přes 

hlavičky metatarsů 

22,8  23,6  23,0  23,6  23,8  23,7 

Goniometrie 

kolenního kloubu 

– aktivní pohyb 

LDK 

Vstupní 

LDK 

kontrolní 

LDK 

výstupní 

PDK 

Vstupní 

PDK 

kontrolní 

PDK 

výstupní 

Flexe  70  80  85  130   125  130 

extenze  0  0  0  0  0  0 

Tabulka č.:  14  Srovnání vybraných antropometrických (cm) a goniometrických údajů 
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Během série terapií došlo k výraznému snížení otoku nejen kolenního kloubu, 

ale celé levé DK. Pro ústup otoku a zlepšení lymfatického návratu byla použita technika 

míčkování dle Jebavé (Tabulka č.:  14   Srovnání vybraných antropometrických 

a goniometrických údajů). 

Za významný pokrok považuji zvýšení rozsahu pohybu  v levém kolenním 

kloubu  do  flexe  v aktivním rozsahu o 15° a v pasivním o 20°  (Tabulka č.:  14). 

Plný rozsah pohybu do EXT má pacientka již od začátku terapie. 

Během vyšetření stoje je stále patrné odlehčení operované DK, která je v klidu 

držena v semiflexi. Při vyšetření chůze jsem pozorovala výrazné zlepšení, chůze 

je stabilní  s odlehčením o 2 FH. Během chůze již pacientka nechodí 

v předklonu a nekontroluje krokový cyklus  zrakem. Chůzi po schodech si pacientka 

osvojila během terapií a nečiní jí obtíže. 

V oblasti reflexních změn je patrné celkové zlepšení  díky TMT dle Lewita. 

U m. tensor  fascie  latae  (vlevo)  a  adduktorů kyčelního kloubu (oboustranně) došlo 

k normalizaci svalového tonu. Přetrvává tuhost  jizvy, stehy byly vyndány 

ve 14. pooperační den.  Jizva je klidná, nebolestivá, bez svorek, posunlivost vázne 

mediolaterálně, výrazněji ve spodní části jizvy. Bolestivost hlaviček fibuly již pacientku 

netrápí. Vyšetřením kloubní vůle jsem potvrdila, že zde došlo k obnovení jointplay 

bilaterálně. Dále  jsem  při vyšetření kloubní vůle zjistila obnovení kloubní vůle 

os naviculare plantárně. Přetrvává pouze omezení jointplay  u  patelly 

vlevo v kraniokaudálním směru, ovšem i zde je patrné zlepšení. Pokrok je patrný díky 

mobilizacím dle Lewita. 
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Se snížením bolestivosti levého kolenního kloubu došlo ke zlepšení svalové síly 

v kyčelním a hlezenním kloubu. V kloubu kolenním pozoruji mírné zlepšení do extenze 

i flexe, které je také ovlivněno zmírněním bolestivosti  (Tabulka č.:  15   Srovnání 

vyšetření svalové síly).  Efektu bylo dosaženo individuálním LTV, především díky 

aktivním pohybům a analytickému posilování.  

Vyšetření svalové 

síly 

LDK 

Vstupní 

LDK 

výstupní 

PDK 

Vstupní 

PDK 

výstupní 

Kyčelní kloub         

Flexe   2+  3+  5  5 

Extenze  2+  3  2+  3 

Abdukce   4+  4+  4+  4+ 

Addukce   2+  3  4  4 

Zevní rotace  3  4  5  5 

Vnitřní rotace  3  4+  5  5 

Kolenní kloub         

flexe   3  3+  5  5 

Extenze  2+  3  5  5 

Hlezenní kloub         

Dorsální flexe  5  5  5  5 

Plantární flexe  3  5  5  5 

Tabulka č.:  15  Srovnání vyšetření svalové síly 

U svalového zkrácení došlo k pokroku na LDK v oblastech: m. rectus  femoris, 

m. tensor fasciae latae, flexory kolenního kloubu, adduktory kyčelního kloubu. Kdy 

v každé ze zmiňovaných oblastí došlo ke zlepšení o jeden stupeň. A je možno pozorovat 

nanejvýš malé zkrácení. Pokrok byl dosažen díky PIR s protažením dle Jandy (Tabulka 

č.:  16  Srovnání vyšetření zkrácených svalů). 
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Sval/svalová skupina 
LDK 

vstupní 

LDK 

výstupní 

PDK 

vstupní 

PDK 

výstupní 

m. triceps surae   0  0  0  0 

m. soleus  0  0  0  0 

m. iliopsoas   1  1  0  0 

m. rectus femoris  2  1  1  1 

m. tensor fasciae latae  1  0  0  0 

flexory kolenního kloubu  2  1  1  1 

Adduktory kyčelního kloubu  1  0  0  0 

m. piriformis  1  1  0  0 

m. quadratus lumborum  0  0  0  0 

Tabulka č.:  16  Srovnání vyšetření zkrácených svalů 

Při neurologickém vyšetření jsem odhalila hypestézii v oblasti jizvy. Jiné 

neurologické symptomatologie nejsou přítomny. V posledních dnech terapie byla 

pacientka schopná jízdy na rotopedu. Dle vyšetření soběstačnosti je pacientka 

hodnocena jako lehce závislá především kvůli nutnosti použití 2 FH při chůzi po rovině 

a do schodů. Po odložení FH očekávám zlepšení a hodnocení pacientky jako nezávislá.  

Za nejefektivnější postupy považuji TMT  dle  Lewita, PIR s protažením 

dle Jandy, mobilizace dle Lewita, individuální LTV a míčkování dle Jebavé, díky 

kterému je patrný ústup otoku na téměř celé levé DK. 

Do budoucna bych pokračovala se zvyšováním svalové síly v levém kolenním 

kloubu do FLX a EXT. Tuto svalovou slabost přičítám dlouhodobé předoperační 

inaktivitě, kdy pacientka chodila s extendovaným kolenním kloubem pomocí 

cirkumdukce v kloubu kyčelním. Dále bych se zaměřila na obnovení úplného rozsahu 

pohybu v kolenním kloubu, péči o jizvu s cílem dosažení volné posunlivosti do všech 

směrů a nácvik chůze bez FH po rovině a po schodech. Očekávám plný návrat 

do běžných denních aktivit.  

Pacientka byla s terapií spokojena, cítí se lépe a je motivovaná k dalšímu 

cvičení. Terapii lze považovat za efektivní.   
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4 Závěr  
Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem.  Během psaní 

teoretické části  jsem  nabyla nové vědomosti týkající se osteoartrózy.  Zároveň jsem 

si ucelila znalosti týkající se endoprotézy kolenního kloubu, jeho anatomie 

a kineziologie. To mi přineslo kompletní a lépe srozumitelný pohled na diagnózu TEP 

kolenního kloubu, který jistě využiji ve svém budoucím profesním životě.  

S pacientkou, jejíž kazuistiku uvádím v části speciální, jsem měla možnost 

spolupráce od 8. pooperačního dne do konce její hospitalizace. Spolupráce byla velmi 

dobrá, pacientka ochotně a trpělivě spolupracovala. Její přístup  k léčbě byl aktivní, 

poctivě dodržovala zadanou autoterapii a projevovala zájem jak o terapii, tak o nové 

informace. Pacientka terapii považovala za efektivní. Bylo dosaženo zlepšení klinického 

stavu téměř ve všech sledovaných oblastech. Pokrok sleduji především ve snížení otoku 

operované DK, zlepšení stability chůze a zvýšení rozsahu pohybu v operovaném 

kloubu.  Mírně se zvýšila svalová síla do flexe a extenze v kolenním kloubu. 

Před ukončením hospitalizace byla edukována o režimových opatřeních.  

Jedním  z hlavních cílů pooperační rehabilitace je vrátit pacienta do běžného 

denního života a umožnit mu co největší  míru samoobsluhy, toho se u pacientky 

podařilo dosáhnout. Kromě používání francouzských holí při chůzi, je pacientka 

samostatná.  Doporučuji pokračovat v ambulantní fyzioterapeutické  péči,  do  budoucna 

je vhodný i pobyt v lázních. 

Během svojí bakalářské praxe jsem si vyzkoušela značnou část 

fyzioterapeutických metod a postupů, které  jsem se naučila po dobu mého studia 

na UK FTVS.  Na lůžkovém rehabilitačním oddělení CLPA jsem měla možnost 

samostatně pracovat s pacienty po implantaci TEP kolenního či kyčelního kloubu. Díky 

všem těmto zkušenostem jsem si lépe osvojila práci s pacienty po této diagnóze.    
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