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Abstrakt 

Název práce:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po totální 

endoprotéze kolenního kloubu 

Autor:    Tereza Šimůnková 

Vedoucí práce:  Mgr. Milan Martínek 

Rok obhajoby:  2021 

Cíl práce: 

Cílem bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacientku po TEP kolenního kloubu pro gonartrózu během její hospitalizace v CLPA. 

Také je cílem zpracovat teoretická východiska pro praktickou část práce, kde hlavními 

tématy bude kolenní kloub, gonartróza, její konzervativní i operační řešení, totální 

náhrada kolenního kloubu a následná rehabilitace. 

Metoda:  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

je rozebrána problematika kolenního kloubu, gonartrózy, TEP kolenního kloubu 

a následné rehabilitace. V praktické části je uvedeno vstupní a výstupní vyšetření 

pacientky, cíle a plán rehabilitační péče a popis jednotlivých fyzioterapeutických 

jednotek. Praktická část vznikla na podkladě souvislé odborné praxe v Centru léčby 

pohybového aparátu v květnu roku 2020. 

Výsledky:  

 Využité fyzioterapeutické metody byly účinné. U pacientky došlo ke zlepšení 

zdravotního stavu. 

Klíčová slova: 

Kolenní kloub, osteoartróza, endoprotéza, TEP  

  



 
 

Abstract 

Title of the thesis:  Case study of physiotherapy treatment of a patient after total knee 

replacement 

Author:   Tereza Šimůnková 

Head of the thesis:  Mgr. Milan Martínek 

Year of defense:  2021 

Objectives:  

The purpose of my bachelor thesis is to compose a case study of 

physiotherapeutic treatment of a patient after total knee replacement due to knee 

osteoarthritis during her stay at CLPA. Also, to present the theoretical foundation for 

the practical part of the thesis which focuses on the knee joint, knee osteoarthritis, 

conservative and surgical treatment, total knee replacement and following rehabilitation.  

Method:  

This bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the 

theoretical part the topics of knee joint, knee osteoarthritis, total knee replacement and 

following rehabilitation are discussed. The practical part contains entry and leaving 

examination of a patient, goals and plans for rehabilitation and description of 

therapeutic units. The latter part is based on bachelor practice at CLPA in May 2020. 

Results:  

The physiotherapeutic methods used were effective. The physical condition of 

the patient improved. 

Key words: 

Knee joint, osteoarthritis, arthroplasty, TKA 

  



7 
 

OBSAH 

1 ÚVOD ..................................................................................................................... 11 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ............................................................................ 12 

2.1 KOLENNÍ KLOUB ......................................................................................... 12 

2.1.1 Anatomie kolenního kloubu ...................................................................... 12 

2.1.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu ...................................... 17 

2.1.3 Stabilita kolenního kloubu ........................................................................ 20 

2.2 Gonartróza ........................................................................................................ 23 

2.2.1 Etiologie .................................................................................................... 23 

2.2.2 Patogeneze ................................................................................................ 24 

2.2.3 Klinický obraz ........................................................................................... 25 

2.2.4 Diagnostika ............................................................................................... 25 

2.2.5 Terapie ...................................................................................................... 27 

2.3 Totální endoprotéza kolenního kloubu............................................................. 32 

2.3.1 Indikace a kontraindikace ......................................................................... 32 

2.3.2 Typy endoprotéz a jejich výběr ................................................................ 33 

2.3.3 Průběh operace, operační přístupy ............................................................ 34 

2.3.4 Komplikace ............................................................................................... 35 

2.4 Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu .................................... 38 

2.4.1 Předoperační péče, edukace ...................................................................... 38 

2.4.2 Časná pooperační rehabilitace .................................................................. 39 

2.4.3 Následná rehabilitace ................................................................................ 40 

2.4.4 Prognóza ................................................................................................... 41 

3 PRAKTICKÁ ČÁST .............................................................................................. 43 

3.1 Metodika práce ................................................................................................. 43 

3.2 Anamnéza ......................................................................................................... 44 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor – 4. 5. 2020 ..................................................... 45 

3.3.1 Závěr vyšetření ......................................................................................... 50 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán terapie ............................................................ 52 

3.4.1 Cíle krátkodobého plánu ........................................................................... 52 

3.4.2 Cíle dlouhodobého plánu .......................................................................... 52 

3.5 Průběh a provedení terapie ............................................................................... 52 

3.5.1 1. terapeutická jednotka – 4. 5. 2020 ........................................................ 52 

3.5.2 2. terapeutická jednotka – 5. 5. 2020 ........................................................ 53 



8 
 

3.5.3 3. terapeutická jednotka – 6. 5. 2020 ........................................................ 54 

3.5.4 4. terapeutická jednotka – 7. 5. 2020 ........................................................ 55 

3.5.5 5. terapeutická jednotka – 8. 5. 2020 ........................................................ 56 

3.5.6 6. terapeutická jednotka – 11. 5. 2020 ...................................................... 57 

3.5.7 7. terapeutická jednotka – 12. 5. 2020 ...................................................... 58 

3.5.8 8. terapeutická jednotka – 13. 5. 2020 ...................................................... 59 

3.5.9 9. terapeutická jednotka – 14. 5. 2020 ...................................................... 60 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor – 15. 5. 2020 ................................................. 61 

3.6.1 Závěr vyšetření ......................................................................................... 66 

3.6.2 Zhodnocení efektu terapie ........................................................................ 67 

4 ZÁVĚR ................................................................................................................... 69 

Seznam literatury ............................................................................................................ 70 

Seznam příloh ................................................................................................................. 77 

Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS ..................................................... 78 

Příloha č. 2 – Text informovaného souhlasu .............................................................. 79 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků .................................................................................... 80 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek ..................................................................................... 81 

 

  



9 
 

Seznam použitých zkratek 

BMI  Body mass index 

CLPA  Centrum léčby pohybového aparátu 

DK, DKK dolní končetina, dolní končetiny 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

UK  Univerzita Karlova 

L  levá 

P  pravá 

Sin  levá 

LDK  levá dolní končetina 

PDK  pravá dolní končetina 

lig., ligg. ligamentum, ligamenta 

m., mm. musculus, musculi 

TEP  totální endoprotéza 

ROM  range of movement 

2 FH  2 francouzské hole 

OA  osobní anamnéza 

AA  alergická anamnéza 

FA  farmakologická anamnéza 
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SA  sociální anamnéza 
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1 ÚVOD  

Při léčbě osteoartrózy je totální náhrada kolenního kloubu posledním, ale častým 

řešením. Osteoartróza je nejčastější degenerativní onemocnění kloubů a významnou 

příčinou disability. Pacient je omezen především bolestí a rozsahem pohybu kloubu. 

Právě totální endoprotéza kolenního kloubu z důvodu gonartrózy je tématem této 

bakalářské práce.  

Primární i sekundární osteoartróza je zpočátku řešena konzervativně využitím 

fyzioterapie a farmakologie, popřípadě menším operačním zákrokem. Až v případě 

velmi omezující bolesti se přistupuje k náhradě kloubu, po které dochází většinou k 

úlevě. Fyzioterapie je důležitá i předoperačně, protože lepší stav končetiny před 

náhradou kloubu má lepší pooperační výsledky.  

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky po totální 

náhradě kolenního kloubu pro gonartrózu. V teoretické části jsou rozpracována témata 

s tím související, tedy kolenní kloub, gonartróza, její konzervativní i operační řešení, 

totální náhrada kolenního kloubu a následná rehabilitace. Podklady pro praktickou část 

práce byly sbírány v Centru léčby pohybového aparátu v Praze ve Vysočanech v květnu 

2020 během souvislé odborné praxe. V tomto centru jsou právě náhrady kloubů spolu 

s plastikami předních zkřížených vazů nejčastějšími operacemi.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 KOLENNÍ KLOUB  

2.1.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub, articulatio genus, je nejsložitějším kloubem lidského těla. Jedná 

se o kloub složený, kde se potkávají 3 kosti a 2 menisky. Dále se na stavbě podílí 

kloubní pouzdro, 12 nitrokloubních i mimokloubních vazů a množství tíhových váčků. 

Pohyby v kloubu zajišťují svaly, rozdělené do dvou skupin dle základních pohybů 

v sagitální rovině, na flexory a extenzory kolene (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; 

Hudák a Kachlík, 2015).  

2.1.1.1 Kloubní plochy 

V kolenním kloubu spolu artikulují femur, tibia a patella. Spojení femuru a tibie 

tvoří kloub femorotibiální. Ten je kombinací kladkového a kolového typu kloubu. 

Hlavici tvoří mediální a laterální kondyly femuru, jamku kondyly tibie, na níž jsou 

styčnými plochami facies articularis superior, a mediální a laterální meniskus 

(Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2015).  

Kondyly femuru jsou v příčném i předozadním směru složitě zakřiveny. 

Mediální a laterální kondyl má odlišný tvar a postavení. Laterální kondyl je menší, stojí 

téměř sagitálně a vyčnívá více dopředu. Mediální kondyl je větší a směrem zezadu 

dopředu se k laterálnímu postupně stáčí a přibližuje. Kloubní plochy na tibii jsou téměř 

ploché, a také mají každá jiný tvar. Laterální je kruhovitá, menší a téměř plochá, 

mediální je předozadně protáhlá a mírně vyhloubená. Neodpovídají plochám na femuru 

tvarem ani velikostí. Inkongurenci kloubních ploch vyrovnávají a většinu kontaktní 

plochy v kloubu tak zajišťují menisky, dva poloměsíčité chrupavčité útvary 

(Dylevský, 2009; Čihák, 2011).  

Kontakt mezi kondyly femuru a tibiae je prakticky v horizontální rovině. Tibie 

míří téměř svisle dolů, zatímco tělo femuru je odkloněno od vertikály. Podélné osy kostí 

spolu svírají zevně otevřený fyziologický abdukční úhel. Ten má u mužů hodnotu 

170-175°, u žen asi o 5° méně kvůli větší šířce pánve, která zapříčiňuje šikmější 

postavení femuru. V praxi se používá doplňující úhel do vertikály, tzv. Q-úhel, 

pojmenovaný podle musculus (dále jen m.) quadriceps femoris. Je to totiž současně 
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úhel, který svírá osa tahu tohoto svalu s osou ligamentum (dále jen lig.) patellae. 

U mužů je v rozsahu do 10°, u žen do 15° (Čihák, 2011).  

Spojení femuru a patelly tvoří plochý femoropatelární kloub, kde se potkává 

zadní plocha patelly facies articularis patellae se dvěma fasetami a facies patellaris 

femoris na distálním konci femuru. Patella je považována za největší sezamskou kost 

v těle. Její přední plocha je zavzatá do šlachy m. quadriceps femoris, její zadní plocha 

pokryta silnou vrstvou chrupavky (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; 

Hudák a Kachlík, 2015). 

Kolenní kloub také funkčně zahrnuje proximální spojení tibie s hlavičkou fibuly 

v tibiofibulárním kloubu. Kloubní plochy jsou rovné, šikmo postavené, kloub je zesílen 

krátkým a pevným pouzdrem a vazy, a jsou v něm možné pouze posuvné pohyby 

nepatrného rozsahu (Véle, 2006; Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2015).  

2.1.1.2 Menisky 

Laterální a mediální meniskus jsou lamely složené na obvodu, kde jsou vyšší, 

z hustého vaziva, které přechází směrem dovnitř, kde jsou velmi tenké, ve vazivovou 

chrupavku. Na průřezu mají klínovitý tvar. Jsou uložené na kondylech tibie, kterým 

odpovídají tvarem a velikostí (Dylevský, 2009; Čihák, 2011).  

Mediální meniskus je větší, poloměsíčitého tvaru. Jeho cípy se upínají na přední 

a zadní interkondylární plochu tibie a ve střední části je pevně srostlý s částmi vnitřního 

kolaterálního vazu a s kloubním pouzdrem, tedy je ukotven na třech bodech. Proto je 

méně pohyblivý a bývá při úrazu častěji poškozen (Dylevský, 2009; 

Hudák a Kachlík, 2015). 

Laterální meniskus má téměř kruhovitý tvar. Přední cíp se upíná v blízkosti 

předního zkříženého vazu, zadní cíp na zadní interkondylární plochu. Oba cípy se téměř 

dotýkají, meniskus je prakticky upevněn v jednom místě a je tedy pohyblivější 

(Dylevský, 2009). 

Menisky vyrovnávají inkongurenci kloubních ploch tibie a femuru a zvyšují 

tedy stabilitu kolene jako statické stabilizátory. Působí jako tlumiče při nárazech 

a podílí se na lubrikaci kloubu (Dungl, 2014). V extendovaném koleni absorbují asi 

50 % tlakového zatížení na kloub, při flexi až 90 % (Dylevský, 2009).  
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2.1.1.3 Kloubní pouzdro, tíhové váčky 

Kloubní pouzdro, tvořené fibrózní vrstvou a vystlané synoviální membránou, se 

upíná po okrajích styčných ploch kloubu. Vynechává epikondyly femuru, kam se 

upínají svaly a vazy. Mezi fibrózní a synoviální vrstvou se nachází corpus adiposum 

infrapatellare, tzv. Hoffovo těleso, což je tukový polštář pod patelou (Dylevský, 2009; 

Čihák, 2011). 

Kloubní pouzdro je rozmanitě členité. Vpředu se vyklenuje nad patelu pod 

m. quadriceps femoris jako recessus suprapatellaris. Synoviální membrána vytváří 

synoviální tekutinu, která vyživuje chrupavku a snižuje tření v kloubu. V okolí 

kolenního kloubu vytváří asi 20 tíhových váčků (burz) a výchlipek. Tíhové váčky 

vznikají v místech, kde dochází ke tření šlach nebo vazů a kloubního pouzdra a obsahují 

tekutinu podobnou kloubní synovii. S kloubní dutinou kolenního kloubu často 

komunikují např. bursa suprapatellaris, bursa musculi semimembranosi či bursa musculi 

gastrocnemii medialis. Z těch nekomunikujících s kloubní dutinou kolenního kloubu je 

to např. bursa anserina, bursa subcutanea prepatellaris a infrapatellaris či bursa 

subtendinea musculi sartorii (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2015).  

Napínání kloubního pouzdra zajišťuje m. articularis genus, který je vývojově 

oddělený od m. qudriceps femoris. Brání uskřinutí pouzdra mezi kloubní plochy 

(Čihák, 2011). 

2.1.1.4 Vazy 

Kolenní kloub je zpevněný 12 vazy, které se dají rozdělit na ligamenta 

kloubního pouzdra a nitrokloubní vazy. Kloubní pouzdro zpředu zesiluje šlacha 

m. quadriceps femoris, která pokračuje na tuberositas tibiae jako lig. patellae. Po 

stranách pately jdou od m. quadriceps femoris k tibii mediální a laterální retinacula 

Mediální a laterální stranu pouzdra zesilují lig. collaterale tibiale a fibulare (nepřesně 

označované jako lig. collaterale mediale a laterale) napínající se od příslušného 

epikondylu femuru na tibii a hlavičku fibuly. Tibiální vaz je srostlý s mediálním 

meniskem. Vzadu pak pouzdro zesilují lig. popliteum obliquum, které se odděluje od 

m. semimembranosus a je tedy jedním z úponů tohoto svalu, a lig. popliteum arcuatum, 

které je spojeno s hlavicí fibuly (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2015).  

Nejvýznamnější nitrokloubní vazy jsou lig. cruciatum anterius (LCA), přední 

zkřížený vaz, a lig. cruciatum posterius (LCP), zadní zkřížený vaz. Jsou to 
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nejmohutnější pasivní stabilizátory kolenního kloubu. Přední zkřížený vaz začíná na 

vnitřní ploše zevního kondylu femuru a jde do přední interkondylární plochy tibie. 

Zadní zkřížený vaz začíná od zevní plochy vnitřního kondylu femuru a jde do zadní 

interkondylární plochy tibie (Dylevský, 2009). Vazy v pravém koleni se kříží tak, jako 

když na pravé ruce překřížíme prostředník přes ukazovák, kdy prostředník představuje 

přední a ukazovák zadní zkřížený vaz (Hudák, Kachlík, 2015).  

Menisky vpředu spojuje lig. transversum genus. Laterální meniskus dále fixují 

lig. meniscofemorale anterius a posterius. Jdou z jeho zadního cípu kolem zadního 

zkříženého vazu k vnitřnímu kondylu femuru (Čihák, 2011). 

Obrázek č. 1: Kolenní kloub 

 

2.1.1.5 Svaly 

Základními pohyby kolenního kloubu jsou flexe a zpětná extenze v sagitální 

rovině, podle nichž také rozdělujeme svaly kolenního kloubu na flexory a extenzory. 

V kloubu dále dochází k zevní a vnitřní rotaci, která není ale možná v tzv. uzamčeném, 

tedy plně extendovaném koleni (Čihák, 2011). Bude tedy popsána i skupina rotátorů 

kolene. 
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Na přední straně stehna se nachází m. quadriceps femoris, složený ze čtyř svalů. 

Je to jediný, ale mohutný extenzor kolenního kloubu a společně s lig. patellae, patelou 

a jejími retinakuly tvoří celý extenzní aparát kolenního kloubu. Skládá se 

z dvoukloubového m. rectus femoris a jednokloubových m. vastus medialis, m. vastus 

lateralis a m. vastus intermedius. M. rectus femoris začíná dvěma hlavami na spina 

iliaca anterior inferior (caput rectum) a nad acetabulem kyčelní kosti (caput reflexum). 

Spojuje pánev s tibií, provádí extenzi kolene a pomocnou flexi v kyčelním kloubu. 

Musculi (dále jen mm.) vasti téměř úplně obalují femur, protože začínají až vzadu na 

femuru a působí už jen na kolenní kloub, který extendují a stabilizují. M. vastus 

medialis začíná na distální části linea intertrochanterica a labium mediale lineae asperae, 

m. vastus lateralis na proximální části linea intertrochanterica a labium laterale lineae 

asperae. M. vastus intermedius jde z přední a laterální plochy těla femuru. Společný 

úpon všech čtyř hlav je na tuberositas tibiae pomocí lig. patellae, do kterého se spojují 

nad čéškou. Inervace svalu přichází cestou nervus (dále jen n.) femoralis. Na extenzi 

kolene se také účastní m. tensor fasciae latae díky svému úponu do iliotibiálního traktu, 

který končí až na tibii (Dylevský, 2009; Čihák, 2011; Dungl, 2014). 

Flexory kolenního kloubu jsou svaly především na dorsální straně stehna a je 

jich mnohem více než extenzorů. Do skupiny tzv. hamstringů patří m. biceps femoris, 

m. semitendinosus a m. semimembranosus (Véle, 2006). Inervace těchto svalů přichází 

cestou n. ischiadicus (Čihák, 2011). Na flexi kolene se také účastní i m. sartorius, 

inervovaný z n. femoralis a m. gracilis inervovaný z n. obturatorius. Dále 

i m. gastrocnemius a m. popliteus, které mají svou inervaci z n. tibialis. Mnoho těchto 

svalů se účastní také na rotaci kolenního kloubu (Véle, 2006; Dylevský, 2009; 

Čihák, 2011).  

M. biceps femoris začíná dvěma hlavami na tuber ischiadicum (caput longum) 

a na labium laterale lineae asperae (caput breve). Hlavy se spojují ve společné bříško 

a upínají se na hlavičce fibuly (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

M. semitendinosus má svůj začátek také na tuber ischiadicum. Probíhá mediálně 

a dlouhou šlachou se upíná na mediální kondyl tibie společně s m. gracilis (začíná na 

os pubis při symfýze) a m. sartorius (začíná na spina iliaca anterior superior kyčelní 

kosti). Tyto tři úpony vytváří vějířovitý tzv. pes anserinus, husí nožku (Dylevský, 2009; 

Čihák, 2011). 
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M. semimembranosus začíná dlouhou blanitou šlachou opět na tuber 

ischiadicum. Za vnitřním kondylem femuru se dělí na tři části. Přední část jde na 

mediální kondyl tibie, střední jako lig. popliteum obliquum do pouzdra kolenního 

kloubu a zadní část přechází do fascie m. popliteus (Dylevský, 2009). 

M. gastrocnemius začíná svojí mediální a laterální hlavou na horních okrajích 

kondylů femuru z dorsální strany. Tvoří společně s m. soleus m. triceps surae. M. soleus 

ale začíná až pod kolenním kloubem, a tedy se neúčastní jeho pohybů. Úpon 

mm. gastrocnemii jde do společné Achillovy šlachy na tuber calcanei (Čihák, 2009). 

M. popliteus se také účastní na flexi kolene, ale jedná se spíše o mediální rotátor 

flektovaného kolene. Začíná na zevním okraji laterálního kondylu femuru a jde šikmo 

mediodistálně na tibii. V průběhu proniká skrz kloubní pouzdro. Sval svým působením 

uvolňuje tzv. kolenní zámek, který bude popsaný dále (Véle, 2006; Dylevský, 2009; 

Čihák, 2011). 

2.1.1.6 Cévy a nervy 

Přívod tepenné krve do kolenního kloubu přichází z arteria femoralis a arteria 

poplitea cestou několika menších tepen. Odkysličená krev odchází cestou periartikulární 

pleteně žil do větších žil, které jdou podél přívodných tepen (Čihák, 2011). 

Kloubní pouzdro je inervováno n. femoralis cestou n. saphenus, dále n. tibialis 

a n. fibularis communis. Nekonstantně mohou do pouzdra zasahovat i vlákna 

z n. obturatorius. Nervové pleteně pouzdra vydávají větve i do menisků a zkřížených 

vazů (Čihák, 2011).  

2.1.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

Kolenní kloub je nejsložitější kloub lidského těla. Má mnoho funkcí, které musí 

současně zabezpečovat. Jedná se o nosný kloub, který přizpůsobuje délky dolní 

končetiny během lokomoce, tedy přibližuje nebo oddaluje trup od terénu, což snižuje 

vychylování těžiště a chůzi energeticky ekonomizuje. Musí udržovat stabilitu při 

současné mobilitě. Stýkají se v něm dvě nejdelší kosti, a tedy i páky, v těle. Kloub tak 

přenáší velké síly, vzniklé tlakovým zatížením i působením svalů 

(Bartoníček a Heřt, 2004; Véle, 2006; Dylevský, 2009; Dungl, 2014). 
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2.1.2.1 Kinetika 

V kolenním kloubu je teoreticky možných šest druhů pohybu. Tři rotační a tři 

translační pohyby. Základním pohybem je rotace v sagitální rovině, tedy pohyb do flexe 

a zpětné extenze. Dále je aktivně možná vnitřní a zevní rotace bérce a pouze pasivně 

abdukce a addukce bérce. Translační pohyby jsou možné pouze pasivně. Jedná se 

o zadní, přední, mediální a laterální translaci tibie, kompresi a distrakci 

(Bartoníček a Heřt, 2004; Dungle, 2014). 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze, střední postavení je 

semiflexe 20–30° (Čihák, 2011). Rozsahy pohybu se liší dle různých autorů. Rozsah 

aktivní flexe je uváděn od 120° do 140° (Janda, 2004; Véle, 2006; Čihák, 2011; 

Dylevský, 2009; Dungl, 2014). Poté dojde k nalehnutí mas svalů stehna a bérce. Pasivní 

flexe je asi o 20° vyšší (Čihák, 2011). Rozsah pohybu může být omezen zkrácením 

m. rectus femoris. Pohyb za nulové postavení kloubu do maximálně 10–15° je 

označován jako hyperextenze (Véle, 2006). 

Rotace jsou možné pouze ve flektovaném kolenním kloubu. S rostoucí flexí se 

rozsah rotací mírně zvyšuje a největších hodnot lze dosáhnout při flexi v koleni 45–90°. 

Axiální zatížení kloubu rozsah rotací omezuje. Rozsah vnitřní rotace je 5–7°, zevní 

rotace asi 21° (Dylevský, 2009). Jiní autoři uvádí rozsah vnitřní rotace až 40° a zevní 

cca 15–30° (Véle, 2006). Rotace probíhají především v meniskotibiálním skloubení 

posunem menisků po tibii (Čihák, 2011).  

Pohyb do flexe se odehrává v několika kloubech ve třech fázích. V plné extenzi 

je kloub tzv. „uzamknutý“. Postranní vazy, křížové vazy a vazivové útvary na dorsální 

straně kloubu jsou napjaté, tibie, menisky a femur na sebe plně naléhají. Odemknutí 

kolene nastane počáteční rotací tibie dovnitř, která je spojena s prvními 5° flexe. Při 

noze fixované k podložce tibie rotuje zevně. Dojde k uvolnění postranních vazů 

a lig. cruciatum anterius. Osa rotace se během celé flexe v koleni mění. V počáteční 

rotaci jde z hlavice femuru do středu laterálního kondylu femuru, a tedy se při ní 

laterální kondyl otáčí dovnitř a mediální se posouvá (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

Další fází je valivý pohyb v meniskofemorálních skloubeních. Dochází k valení 

kondylů femuru po tibii a meniskách. Patela klouže při flexi distálně v celkovém 

rozsahu 5–7 cm. Tendence k laterálnímu posunu pately kvůli Q-úhlu je neutralizována 

její vazivovou fixací (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 
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Poslední fází je klouzavý či posuvný pohyb v meniskotibiálních skloubeních, 

kdy dochází k posunu menisků po tibii dozadu. Zevní meniskus se posouvá asi 

o 12 mm, vnitřní jen o 6 mm. Menisky při posunu mění svůj tvar, protože kondyly 

femuru jsou v zadní části mnohem více zakřivené, a tedy se zmenšuje jejich kontaktní 

plocha s tibií. Při další flexi se také znovu napíná přední zkřížený vaz a tibiální 

postranní vaz (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

Při zpětné extenzi probíhají všechny fáze pohybu v opačném pořadí. Dochází 

k posunu menisků po tibii zpět dopředu, valení kondylů femuru po tibii a meniskách 

a závěrečné rotaci opačným směrem, kdy dojde k uzamčení kolene. Patela při extenzi 

klouže proximálně (Dylevský, 2009; Čihák, 2011). 

2.1.2.2 Kinematika 

Flexi v kolenním kloubu provádějí především svaly dorsální strany stehna, 

tzv. skupina hamstringů, a to m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus (Dylevský, 2009). Je-li stehno v zevní rotaci, pracuje především 

m. biceps femoris, ve vnitřní rotaci pracují především m. semitendinosus 

a m. semimembranosus (Janda a kol., 2004). Pomocnými svaly flexe jsou m. gracilis, 

m. sartorius, m. gastrocnemius a m. popliteus. M. biceps femoris také provádí zevní 

rotaci bérce ve flexi kolene společně s m. tensor fasciae latae. Ostatní svaly táhnou 

bérec do vnitřní rotace při flektovaném koleni. M. gastrocnemius je spíše sval 

posturální. M. popliteus odemyká uzamknuté koleno a svým tahem chrání přední 

zkřížený vaz. Rotační složky svalů neutralizují m. biceps femoris jedné strany 

a m. semitendinosus a m. semimembranosus druhé strany (Janda a kol., 2004; 

Véle, 2006; Dylevský, 2009). Flexory kyčle stabilizují femur proti extenční složce 

flexorů kolene (Janda a kol., 2004).  

Extenzi provádí m. quadriceps femoris a celý extenzní aparát (patela, 

ligg. patellae, retinakula pately). V pohybu pomáhá m. tensor fasciae latae, který 

zabezpečuje koleno v extenzi. Mm. vasti vyrovnávají laterální a mediální složku 

pohybu. Flekční složka m. rectus femoris pro kyčelní kloub je neutralizována aktivitou 

extenzorů kyčle. Pohyb je dále stabilizován břišními svaly, m. erector trunci 

a m. quadratus lumborum (Janda a kol., 2004; Dylevský, 2009, Čihák, 2011). 

Patela funguje jako kladka, která tím zvyšuje sílu a účinnost extenzorů i při flexi 

v koleni, což je důležité při vzpřimování (Véle, 2006). Zatížení femoropatelární kloubu 
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při výskoku na jedné dolní končetině dosahuje až 2 MPa (Ristow et al., 2020). Při 

kontrakci m. quadriceps femoris má patela tendenci cestovat laterálně. Tomu je 

zabráněno její fixací vazy a retinakuly a aktivitou m. vastus medialis (Dylevský, 2009).  

Účinek flexorů a extenzorů na kolenní kloub je závislý na postavení kyčle. Se 

zvyšující se flexí v kyčli se snižuje extenční účinek m. quadriceps femoris. Naopak se 

zvyšuje flekční účinek hamstringů. Při maximální flexi v kyčli za normálních poměrů 

nelze udržet koleno extendované. Moment síly kvadricepsu může být až přes 40 kg, 

tedy asi dvojnásobek oproti flexorům (22 kg). Asi 8 kg připadá na m. rectus femoris 

(Véle, 2006).  

Ve volném stoji se m. quadriceps téměř nezapojuje, patela by měla být volně 

pohyblivá a směřovat přímo dopředu (Véle, 2006).  

Rotace ve flexi v kolenním kloubu provádějí zevně m. biceps femoris 

a m. tensor fasciae latae, dovnitř především m. popliteus, dále m. semitendinosus 

a m. semimembranosus, m. sartorius a m. gracilis (Véle, 2006).  

 

2.1.3 Stabilita kolenního kloubu 

Na kolenní kloub jsou kladeny velké nároky z hlediska nutnosti udržení stability 

a současně mobility (Véle, 2006). Kolenní kloub je vystaven vysokým silám 

a momentům sil. Schopnost udržet rozsah pohybu ve fyziologických mezích nazýváme 

stabilitu kloubu. Vychází z kombinace kloubní stavby, kvality pasivních struktur, 

svalových sil a externích sil působící na kloub (Flaxman et al., 2014). 

Stabilizátory kolenního kloubu tedy můžeme rozdělit funkčně na statické 

(pasivní) a dynamické (aktivní). Pasivními stabilizátory jsou menisky a vazy. Aktivní 

stabilizaci zajišťují okolní svaly. Topograficky můžeme rozdělit stabilizátory na 

kapsulární, tedy postranní vazy, kloubní pouzdro a svaly s úpony, a intraartikulární, 

tedy menisky a zkřížené vazy (Dungl, 2014).  

2.1.3.1 Statické stabilizátory 

Pasivní vazivové stabilizátory jsou důležité při klinickém vyšetření kolenního 

kloubu. Nejmohutnější pasivní stabilizátory kolene jsou zkřížené vazy 

(Dylevský, 2009). Přední zkřížený vaz brání ventrálnímu posunu tibie vůči femuru. 
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Podílí se také na stabilizaci vnitřní rotace. Zadní zkřížený vaz brání dorsálnímu posunu 

tibie. V plné extenzi kolene je napnutý. Postranní vazy stabilizují dukční pohyby tibie 

a zajišťují stabilní extendované a semiflektované koleno, kdy jsou maximálně napjaté. 

Tibiální postranní vaz brání abdukci bérce a podílí se na stabilizaci zevní rotace. 

Fibulární postranní vaz brání addukci bérce (Čihák, 2011; Dungl, 2014). 

Pohyby, které jednotlivé vazy omezují, slouží pro pasivní vyšetření jejich 

intaktnosti (Dungl, 2014). Snížená propriocepce mimo jiné z kolenních vazů vede 

k nedostatečné dynamické stabilizaci kolene (Ryba a Sládková, 2020). 

Menisky zvyšují pasivní stabilitu kolene zlepšením inkongruence kloubních 

ploch femuru a tibie (Dungl, 2004; Dylevský, 2009). Odstranění i jen malé části 

laterálního menisku vede ke snížení stability kolenního kloubu a zvýšení rizika zranění 

(Novaretti et al., 2020).  

2.1.3.2 Dynamické stabilizátory 

Dynamickou stabilitu kolene zajišťují okolní svaly, jejich začátky a úpony. 

Důležitým stabilizačním mechanismem je kokontrakce agonistů a antagonistů kloubu, 

tedy flexorů a extenzorů. Kokontrakce je centrálně řízená a umožňuje rychlé změny 

stabilizované polohy. Při dysfunkci může dojít k podlomení kolen až poranění 

statických stabilizátorů (Véle, 2006).  

Protože flexory a extenzory jsou antagonistické skupiny, jejich efekt by se měl 

vzájemně vyrušovat. Při současném působení je směr pohybu dán převažujícím směrem 

síly. Při stabilizaci polohy dochází k rovnovážné aktivaci obou skupin. Při vzpřímení, 

např. ze sedu, se flexory a extenzory ve funkci podporují. Koleno se extenduje aktivací 

m. rectus femoris, který má zároveň funkci flexe v kyčli, a mm. vasti. Současně se ale 

aktivují i flexory kolene, které jsou i extenzory kyčle, které by měly naopak extenzi 

kolene bránit. Z antagonistických skupin se stávají synergisté a dochází ke stabilizaci 

kolene. Tento fenomén je nazýván Lombardův paradox (Véle, 2006).  

M. quadriceps femoris je důležitý pro chůzi jak při pohybu v kolenním kloubu, 

tak při jeho stabilizaci. Ve švihové fázi m. rectus femoris flektuje kyčel a poté extenduje 

koleno. Mm. vasti zajišťují stabilitu na oporné dolní končetině. M. vastus medialis bývá 

často oslabený až atrofovaný při nocicepci z kolenního kloubu. Chůze při oslabení 

kvadricepsu je možná, ale na oporné dolní končetině dochází ke stabilizaci pomocí 

kolenního zámku aktivitou flexorů v lehké hyperextenzi kolene (Véle, 2006). 
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Aktivita m. quadriceps femoris také stabilizuje, tedy omezuje, dorsální posun 

tibie vůči femuru. Je vlastně dynamickým synergistou zadního zkříženého vazu. 

Aktivita hamstringů snižuje ventrální posun tibie, a pomáhá ve funkci přednímu 

zkříženému vazu (Aneet et al., 2019). 
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2.2 Gonartróza 

Osteoartróza je heterogenní skupina chronických degenerativních změn, která 

vede ke vzniku kloubních příznaků spojených z počátku s poruchou na molekulární 

úrovni, tedy změnou metabolismu tkání kloubu. Následují anatomické a/nebo 

patofyziologické změny, tedy porušení integrity, ztráta a degenerace kloubní chrupavky 

a subchondrální kosti, její remodelace, zúžení kloubní štěrbiny, růst osteofytů a lokální 

zánět (Kraus et al., 2015; Cucchiarini et al., 2016; Katz et al., 2021). Dochází i ke 

změnám měkkých tkání kloubu, tedy kloubního pouzdra, synoviální membrány, vazů 

i okolních svalů (Dungl, 2004). Nejčastěji bývají postižené nosné klouby dolních 

končetin, tedy kolenní kloub (gonartróza), kyčelní kloub (coxartróza). Dále páteř, 

ramenní kloub (omartróza), loketní kloub, zápěstí či klouby ruky (Kolář, 2009; 

Kraus et al., 2015; Cucchiarini et al., 2016). Osteoartróza je nejčastější degenerativní 

onemocnění kloubů a postihuje asi 12–15 % populace (Kolář, 2009). Symptomatickou 

formou trpí asi 9,6 % mužů a 18 % žen ve věku nad 60 let (Iolascon e t al., 2017). 

Postler et al. (2018) zjistili v Německu výskyt u 21,8 % populace s nejvyšší prevalencí 

ve věku 80–89 let. Ženy jsou postiženy častěji (Katz et al., 2021). Dle Světové 

zdravotnické organizace je šestým hlavním důvodem vzniku disability ve světě 

(Iolascon et al., 2017).  

2.2.1 Etiologie 

Dle příčiny vzniku můžeme rozdělit osteoartrózu na primární a sekundární. 

U primární nebo také idiopatické osteoartrózy není jasná příčina vzniku. Podkladem je 

špatná regulace metabolismu kloubní chrupavky (Kolář, 2009). Nastává její předčasné 

nebo nadměrné opotřebení. Na urychlení degenerace chrupavky mají vliv genetické 

faktory a nadměrná zátěž kloubu. Ženy jsou postiženy častěji. Primární osteoartróza 

vzniká spontánně, většinou ve středním věku (Dungl, 2004).  

U sekundární osteoartrózy je příčina vzniku známá. Vznikne v kloubu již dříve 

postiženém nějakým patologickým procesem, kdy došlo k mikro nebo makro poškození 

chrupavky, které aktivuje maladaptivní opravný zánětlivý proces (Dungl, 2004; 

Kolář, 2009; Kraus et al., 2015). Původní důvod vzniku může být dán anatomickými 

změnami (kongenitální dysplázie, nestejná délka končetin), traumatickými změnami 

(luxace kloubu, intraartikulární zlomeniny, poranění kolenních menisků, chronická 

mikrotraumatizace), metabolickým onemocněním (diabetes mellitus, dna) či zánětlivou 
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poruchou (revmatoidní artritida) (Dungl, 2004; Kolář, 2009). Sekundární osteoartróza je 

častější a více postihuje muže (Dungl, 2004).  

V případě artrózy kolenních kloubů je u mužů častější sekundární, vzniklá 

následkem traumatu, a tedy unilaterální. U žen bývá častější bilaterální postižení 

v souvislosti s vyšším věkem a nadváhou (Kolář, 2009).  

Faktory vzniku můžeme také rozdělit na geneticky podmíněné a nepodmíněné. 

Geneticky daná může být alterace genové exprese chrupavky a subchondrální kosti. 

Druhou skupinou faktorů je věk, pohlaví, mechanická zátěž, změny biomechaniky 

a postavení kloubu, pasivní životní styl, obezita, druh zaměstnání či poranění kloubu 

v anamnéze. Výskyt osteoartrózy je vyšší s vyšším věkem a stupněm obezity. Progrese 

onemocnění bývá pomalá, chrupavka má minimální schopnost regenerace 

(Dungl, 2004; Cucchiarini et al., 2016; Katz et al., 2021). Osteoartróza se ale objevuje 

i v nižším věku 40–45 let především u obézních pacientů či u pacientů s úrazem 

kolenního kloubu v anamnéze nebo se strukturálními deformitami v kyčelním kloubu. 

První příznaky mohou nastupovat už v první dekádě od poranění kolene (ruptury vazů, 

menisků) či po rekonstrukci předního zkříženého vazu (Ackerman et al., 2017). 

2.2.2 Patogeneze 

Osteoartóza je progresivní onemocnění. Během vývoje prochází kloub 

postupnými změnami. Z makroskopických změn nejprve nastává destrukce chrupavky. 

Původně čirá chrupavka se kalí, je matná. Ztrácí schopnost vázat vodu, a tím ztrácí 

pružnost a odolnost vůči mechanické zátěži. Tvoří se abnormální kolageny. Povrch 

chrupavky je hrubý, nerovný, nepravidelný. Dále nastává fibrilace chrupavky, až 

fragmentace, ulcerace a obnažení kosti pod ní. Tím je vyloučena nosná funkce 

chrupavky, dochází k mikrofrakturám trabekulární kosti s tvorbou subchondrálních cyst, 

která se hojí novou kostí. Kloubní štěrbina se zužuje mizením chrupavky. Synoviální 

tkáň hypertrofuje a přerůstá okraje kloubního pouzdra. Na okrajích kloubních ploch se 

vytváří osteofyty. Přidávají se změny synovie a kloubního pouzdra, které bývají větším 

zdrojem příznaků než porucha samotné chrupavky (Dungl, 2004; Kolář, 2009; 

Katz et al., 2021).  

Chronologický sled změn v kloubu postiženém osteoartrózou je stále předmětem 

studií. V poslední době je kladen důraz na časné patofyziologické změny subchondrální 

kosti (Cucchiarini et al., 2016).  
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2.2.3 Klinický obraz 

Prvním příznakem bývá bolest kloubu. V časných stádiích je způsobená 

lokálním zánětem, synovialitidou, zvýšeným nitrokloubním tlakem, zvýšeným napětím 

svalových úponů, šlach a kloubního pouzdra, svalovým hypertonem, kostní hyperémií 

či centrální neurogenní bolestí. V pokročilejších stádiích pak defigurací kloubu 

a zhoršením jeho funkce (Kolář, 2009).  

Bolest bývá zpočátku tupá, intermitentní, zhoršuje se zátěží a v klidu ustupuje. 

V klidu dochází k tuhnutí, zamrzání, kloubu. Pak je typická ranní ztuhlost 

a tzv. startovací bolest, tedy bolest při začátku pohybu, např. po delším sedu. Zmírňuje 

se pak do půl hodiny. V pozdějších stádiích je bolest i klidová. Postupně se omezuje 

rozsah pohybu v kloubu, může se objevit nestabilita kloubu, omezení chůze 

a sebeobsluhy, změna pohybových stereotypů (Dungl, 2004; Kolář, 2009; 

Katz et al., 2021).  

2.2.4 Diagnostika 

Důvodem návštěvy lékaře bývá v první řadě bolest postiženého kloubu. Lékař 

dále nachází palpační bolestivost a zhrubění kloubních tvarů. Bývají přítomné drásoty 

v kloubu, krepitace a v období dekompenzace se může objevit otok měkkých tkání či 

výpotek v kloubu. Ten se zvýrazňuje při svalových atrofiích. Pasivní i aktivní rozsah 

pohybu je omezený, a to bolestí i svalovými spazmy. V pozdějších stádiích se objevují 

osové deformity (Dungl, 2004).  

Při gonartróze je bolest kolenního kloubu často přítomná při chůzi ze schodů, po 

nerovném terénu, později i klidová. Může se objevit pozitivní tzv. giving way fenomén, 

kdy dochází k náhlému podklesnutí dolní končetiny. Často se vytváří Bakerova 

pseudocysta v podkolenní. Objevují se reflexní změny a dysbalance v okolních 

měkkých tkáních. Ischiokrurální svaly bývají v hypertonu, naopak m. quadriceps 

femoris bývá inhibovaný, především m. vastus medialis. Rozsah pohybu je omezený, 

mohou vznikat osové deformity nebo flekční kontraktury. Při gonartróze častěji vznikají 

genua vara než genua valga (Kolář, 2009). 

Petrella et al. (2021) testovali pacienty s unilaterální a bilaterální gonartrózou při 

sit-to-stand testu, tedy při přesunu ze sedu do stoje bez opory horních končetin. Zjistili 

u skupiny s bilaterální gonartrózou menší zatížení více postižené strany, větší využití 

flexe trupu a nižší moment síly extenzorů kolene. V meta-analýze a systematickém 
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• III. stupeň: jasné zúžení kloubní štěrbiny, výrazné osteofyty, tvorba pseudocyst, 

možné deformity, 

• IV. výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, hrubé osteofyty, kostní nekróza, 

deformity. 

Osteoartrózu může lékař předpokládat již z anamnézy a klinického vyšetření. 

Příznaky se mohou objevovat ještě před přítomností změn na RTG snímku. Diagnózu 

osteoartrózy bychom neměli vyloučit jen na základě zdravého RTG snímku 

(Katz et al., 2021). Navíc mezi závažností rentgenového nálezu a mírou obtíží pacienta 

bývá velký rozdíl. Velké subjektivní obtíže mohou nastat u téměř dle rentgenu zdravého 

kloubu a naopak (Kolář, 2009). I když přítomnost osteofytů má při diagnostice vysokou 

senzitivitu (91 %) i specifitu (83 %). Vysokou senzitivitu (83 %) i specifitu (93 %) má 

i kombinace kloubní bolesti a přítomnosti osteofytů (Katz et al., 2021). Yiallourides 

a Naylor (2021) ukazují možnost využití zvukových signálů, které vydává 

osteoartrotický kolenní kloub oproti kloubu zdravému pro neinvazivní diagnostiku 

časných fází onemocnění. Ukazuje se, že takové vyšetření je poměrně přesné, praktické 

a levné a mohlo by vhodně rozšířit spektrum diagnostických nástrojů. 

Nishigami et al. (2021) zjistil, že na disabilitu způsobenou gonartrózou má velký 

vliv kognitivní funkce související s vnímáním bolesti (katastrofizace bolesti) a narušené 

vnímání těla. To může vysvětlovat, proč často nález na RTG snímku neodpovídá 

obtížím a disabilitě pacienta. 

Dále se v diagnostice může využít magnetická rezonance či výpočetní 

tomografie, ultrazvukové vyšetření nebo artroskopie kloubu (Dungl, 2004; 

Katz et al., 2021).  

Pacienti mají stále častěji tendence provádět samodiagnostiku pomocí informací 

dostupných na internetu. Koller et al. (2016) ale zjistili, že platforma YouTube je 

špatným zdrojem přesných informací ohledně osteoartrózy kyčelního kloubu. Naprostá 

většina dostupných videí podávala nekvalitní informace o diagnostice a terapii tohoto 

onemocnění. 

2.2.5 Terapie 

V terapii osteoartrózy existuje několik možností. Závisí na postiženém kloubu, 

stádiu onemocnění, přidružených onemocněních a dalších (Kolář, 2009). Protože 
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tématem praktické části je totální endoprotéza kolenního kloubu, bude následující teorie 

zaměřena spíše na něj.  

2.2.5.1 Konzervativní léčba 

První metodou volby především v časných fázích onemocnění, kdy ještě nedošlo 

k deformitám kloubu, je léčba konzervativní. Cílem je zabránit progresi, zmírnit bolest, 

potlačit zánětlivou reakci, udržet pohyblivost kloubu a udržet až zlepšit stav okolních 

svalů a měkkých tkání (Dungl, 2004). 

Ve stádiu iritace, kdy se v koleni může objevit i výpotek, je vhodný 2–3 denní 

klidový režim. Výpotek znesnadňuje aktivaci m. quadriceps femoris, který rychle 

atrofuje a zhoršuje stabilitu kolene. Pro udržení trofiky jsou vhodná izometrická cvičení, 

cvičení v odlehčení ve vodním prostředí či v závěsu nebo s dopomocí. Kloub můžeme 

odlehčit použitím francouzských berlí nebo hole (Kolář, 2009). Základním kamenem 

konzervativní terapie je edukace pacienta, cvičení a redukce hmotnosti 

(Ringdahl a Pandit, 2011; Katz et al., 2021). Velmi se doporučuje zařazení odporového 

tréninku, silového tréninku s nižší intenzitou (Iolascon et al., 2017; Messier et al., 2021) 

se zaměřením na posilování dolních končetin, zvláště na m. quadriceps femoris, dále 

i aerobní trénink, neuromuskulární trénink, senzomotorická cvičení, nebo i trénink 

rovnováhy, taichi a jóga (Kolář, 2009; Ringdahl a Pandit, 2011; Katz et al., 2021). 

Odporový a silový trénink i u starších pacientů snižuje bolestivost kolenních kloubů, 

snižuje tuhost, zlepšuje funkci a zmírňuje celkovou disabilitu (Lange et al., 2008; 

Li et al., 2016; Rocha et al., 2019). Střídání přiměřeného tlaku a odlehčení v kloubu při 

cvičení nebo chůzi má dobrý vliv na trofiku chrupavky (Dungl, 2005). Pokud nějaká 

aktivita stav zhoršuje je vhodné jí vyřadit (Ringdahl a Pandit, 2011), stejně jako vyřadit 

cvičení s nárazy a tlumení nárazů doplnit vložkami do bot (Dungl, 2005). Vad et al. 

(Vad et al., 2002) doporučují zpočátku zaměření na udržení rozsahu pohybu a zvládnutí 

bolesti, dále zařazení cviků v otevřených kinematických řetězcích bez zatížení dolní 

končetiny s progresí ke cvikům v uzavřených kinematických řetězcích. Poté je možný 

postupný návrat ke sportu a větší fyzické aktivitě.  

Z fyzioterapeutických technik využíváme mobilizaci pately a dalších kloubů 

dolní končetiny, polohování do extenze, manuální uvolnění hypertonických svalů 

(hamstringy), kineziotaping, analgetickou a myorelaxační fyzikální terapii. Ve fázi 

iritace bez hyperémie, v chronickém stádiu je vhodná pozitivní termoterapie, vířivka, 
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dále pulzní magnetoterapie, ultrazvuk s nižší intenzitou, rázová vlna, mikrovlnná 

terapie. Při kloubních deformitách jsou vhodné ortézy (Dungl, 2005; Kolář, 2009; 

Iolascon et al. 2017; Hawez aHajee, 2020). 

Guo et al. (2021) ukázali, že v některých parametrech byla lepší než „klasická“ 

fyzioterapie (silový trénink, trénink rozsahu pohybu) tradiční čínská medicína. Terapie 

se skládala z elektro-akupunktury, tradičních pohybových cvičení a bylinné terapie. 

Taková terapie může být vhodná pro časnější fáze osteoartrózy kolene a pro pacienty ve 

středním věku. Ringdahl a Pandit (2011) udávají u samostatné akupunktury nejistý 

benefit. 

Smith et al. (2018) zjistili, že pouze 41 % testovaných pacientů s gonartrózou 

dostali doporučení na fyzioterapii. Léčbu využilo 83 % z nich. Jednalo se spíše o mladší 

pacienty s izolovanou bolestí kolene a s celkově dobrým zdravotním stavem. 

Fyzioterapeutická intervence by měla být více doporučována i starším pacientům. 

Barten et al. (2015) ve své studii uvádějí, že doporučení na fyzioterapii je spíše vzácné. 

Častější byli spíše pouze konzultace u lékaře a předpis farmak. Bohužel ale pacienti, 

kteří docházeli na fyzioterapii z vlastní iniciativy, dostávali méně intenzivní terapii 

a spíše se vraceli s opakovanými problémy. Postler et al. (2018) zjistili na základě dat 

od zdravotních pojišťoven, že v Německu byla předepsána fyzioterapie 43,1 % pacientů 

s gonartrózou ve věku nad 60 let. S vyšším věkem se procento dále snižovalo a snižoval 

se také počet pacientů, kteří předpis využili. Feuerstein et al. (2016) ještě uvádějí, že asi 

50 % guidelinů pro péči o pacienty s osteoartrózou je založených na nedostatečně 

kvalitních zdrojích. Stáří dokumentů se pohybovalo kolem 4 let a většinou nebyl 

zmíněný plán na aktualizaci. 

2.2.5.2 Farmakologická léčba 

Farmakologickou léčbu můžeme rozdělit na tři skupiny dle podání – topicky, 

orálně a nitrokloubně. Cílem je hlavně snížení bolesti, jedná se o symptomatickou léčbu 

(Kolář, 2009; Ringdahl a Pandit, 2011).  

Topické podání je nejbezpečnější. Využívají se lokální nesteroidní protizánětlivé 

léky (nesteroidní antirevmatika, NSAID) nebo třeba méně účinné krémy s kapsaicinem 

pro prohřátí (Ringdahl a Pandit, 2011; Katz et al., 2021).  

Z orálních léčiv se využívá paracetamol, nebo účinnější NSAID, inhibitory 

cyklooxygenázy-2, v krajním případě opioidy, tramadol. NSAID jsou toxické pro 
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gastrointestinální trakt, ale jsou nejčastěji předepisovány (Postler et al., 2018), 

inhibitory cyklooxygenázy-2 zvyšují riziko infarktu myokardu a cévní mozkové 

příhody. U opioidů se může rozvíjet závislost, takže risk převažuje benefity a je 

doporučováno se jim spíše vyhýbat. Z doplňků stravy je možné užívat  

S-adenosylmetionin, který má podobné účinky jako NSAID nebo třeba zázvor, který 

snižuje bolestivost, či všeobecně doporučována kurkuma, u které ale účinek není 

prokázaný. U vážnějších případů pak mohou pomoct léky modifikující chorobu 

(SYSADOA, symptomaticky působící léky s dlouhodobým účinkem) chondroitin sulfát 

nebo glukosamin sulfát, i když jeho účinek není dostatečně prokázán (Kolář, 2009; 

Ringdahl a Pandit, 2011; Katz et al., 2021). 

Intrartikulárně se podávají především protizánětlivé kortikosteroidy, tzv. opichy, 

obstřiky kloubu. Účinek je krátkodobý, ale podání je téměř bez rizika. Podání kyseliny 

hyaluronové je diskutabilní a spíše není doporučováno (Ringdahl a Pandit, 2011; 

Katz et al., 2021). Dále se nabízí podání růstového faktoru, kmenových buněk nebo 

výrobků z plazmy, ale jejich účinky nejsou zatím dostatečně prostudovány. 

Kenihanmn et al. (2020) píšou, že terapie kmenovými buňkami je moderní metoda, 

která je bezpečná, efektivní, ale vyžaduje velkou spolupráci pacienta a je nákladná. 

Nově se také zkoumá využití nanotechnologií (nanočástic, hydrogelů) pro aplikaci do 

kloubu (Liang et al., 2021). 

2.2.5.3 Operační léčba 

Poslední možností při selhání konzervativní a farmakologické terapie je operační 

řešení. Konzervativní léčba zajišťuje pouze dočasnou úlevu. U mladších pacientů 

existuje možnost náhrady kloubní chrupavky, společně s korekční osteotomií (ovlivnění 

rozložení zátěže), transplantací menisku a řešením nestability. Náhrada chrupavky není 

často u gonartrózy indikována, má mnoho relativních kontraindikací a využívá se, když 

není možné zvolit jiné chirurgické řešení. Další možností je artroskopická laváž 

a debridement. Efekt samostatné laváže je diskutabilní, zmírnění obtíží je krátkodobé 

(Dungl, 2005; Kolář, 2009). Artroskopie se ukazuje jako vhodná a nápomocná pouze 

pokud jsou poškozené menisky nebo se v kloubu vyskytují volná tělesa, která by mohla 

být odstraněna (debridement) (Dungl, 2005; Ringdahl a Pandit, 2011; Katz et al., 2021). 

Dalšími možnostmi menších výkonů jsou např. implantace autologních chondrocytů, 

osteochondrálních a chondrálních aloštěpů nebo náhrady menisků (Dungl, 2005).  
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V případě intenzivních bolestí a výrazných zhoršení funkce se jako poslední 

volba nabízí výměna kloubu – alloplastika. Nahrazuje se kloub kolenní, kyčelní, ale 

i ramenní, loketní nebo hlezenní (Kolář, 2009; Ringdahl a Pandit, 2011).  
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2.3 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

Náhrada kolenního kloubu je poslední možností terapie osteoartrózy při selhání 

konzervativní a farmakologické léčby (Kolář, 2009).  

2.3.1 Indikace a kontraindikace 

Nejčastější indikací totální endoprotézy (TEP) kloubu je výše zmíněná 

gonartróza primární i sekundární. V počátcích onemocnění, nebo v případě postižení 

pouze mediální či pouze laterální části kloubu, je vhodné zvážit unikompartmální 

endoprotézu. Vedlejším kritériem totální náhrady je také vyšší věk pacienta, hlavním je 

bolest a omezení funkce. Velkou motivací pro pacienta je právě silná bolest a vidina 

následné úlevy po TEP (Chethan a Tomichan, 2018). Další indikací jsou zánětlivá 

revmatická onemocnění, jako revmatoidní artritida nebo Bechtěrevova choroba. Věk již 

nehraje takovou roli, důležité je zhodnotit stav ostatních kloubů a postoj pacienta 

k operaci. Implantace oboustranných náhrad kolene je nejčastější operací také 

u hemofiliků, kdy se navíc často operují oba klouby zároveň. U takových pacientů 

zpravidla není možné obnovit plný rozsah pohybu a hrozí vyšší riziko uvolnění náhrady. 

Dále výměnu kloubu indikujeme u systémových onemocnění, kde např. aseptická 

nekróza kosti může postihnout pouze část kloubu, a tedy je nutné uvažovat nad 

unikompartmální náhradou. Onemocnění postihuje spíše mladší pacienty. U starších 

pacientů jsou méně častou indikací osové, především valgózní deformity kolene. Dále 

jsou indikací posttraumatické stavy, především nitrokloubní zlomeniny a nádorová 

onemocnění kostí (Dungl, 2005; Kolář, 2009; UNIFY ČR, 2015).  

Absolutní kontraindikace mohou být celkového charakteru, jako závažná 

kardiopulmonální onemocnění, těžká ischemická choroba dolních končetin, postižení 

centrální nervové soustavy, které by znemožňovalo spolupráci a rehabilitaci po operaci 

nebo těžká dysfunkce extenzorového aparátu kolene. Lokálně je kontraindikací aktivní 

infekt a celkově nepříznivý stav kůže a kostí, kdy by ani nebylo možné implantát 

ukotvit (Dungl, 2005).  

Důležitou relativní kontraindikací je mladý věk. Dále nedávný nitrokloubní 

zánět nebo zánětlivé ložisko kdekoliv v těle (chronický zánět horních cest dýchacích, 

urogenitálního traktu, recidivující mykózy). Také by sem mohl patřit velmi vysoký věk 

pacienta, pro kterého by operace nesla velké riziko, nebo obezita (Dungl, 2005). 
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2.3.2 Typy endoprotéz a jejich výběr 

Totální náhrada kolene má femorální a tibiální komponentu. Základní dělení je 

dle vnitřní stability, to znamená dle stupně kongurence kloubních ploch. Prakticky 

u všech typů se resekuje přední zkřížený vaz, zadní zkřížený vaz se někdy zachovává 

(Dungl, 2005).  

U typu „non-constrain“, tedy s minimální vnitřní stabilitou, má femorální 

komponenta podobný tvar jako distální femur, ale kloubní plocha tibiální komponenty 

je velmi plochá, takže kontaktní plocha je velmi malá. Takový model velmi napodobuje 

biomechaniku zdravého kolenního kloubu, ale dochází zde k velké zátěži na jednotku 

plochy. TEP s malou vnitřní stabilitou, tzv. „low-constraint“ má už kontaktní plochu 

větší. U obou typů je nutné zachovat zadní zkřížený vaz. Dalším stupněm z hlediska 

vnitřní stability jsou tzv. „semi-constraint“ náhrady, kde je již velká shoda ploch obou 

komponent. Tady může příliš velký tah zadního zkříženého vazu způsobit 

tzv. kinematický konflikt, kdy vaz omezuje flexi kolene (Dungl, 2005). Náhrady se 

zachováním zadního zkříženého vazu mají teoretickou výhodu v lepší propriocepci 

a kinematice kloubu, lepší stabilitě implantátu a větším zachování kostní hmoty 

(Porteous a Curtis, 2021). 

Dalším stupněm jsou dorsálně stabilizované náhrady, tzv. „posterior stabilized“ 

náhrady. V nich je interkondylický prostor tibiální komponenty tvořen zarážkou, která 

se během flexe opírá do žlábku v interkondylickém prostoru femorální komponenty. 

Hlavním cílem je zachování „rollback“ fenoménu při flexi kolene (valení kondylů 

femuru po tibii). Resekují se oba zkřížené vazy (Dungl, 2005). Dorsálně stabilizované 

náhrady jsou lepší oproti anteriorně stabilizovaným (náhradám s velkou konkurencí 

ploch) co se týče pooperační posteriorní stability a rozsahu flexe kolene  

(Hyuk-Soo a Seung-Baik, 2020). Dorsálně stabilizované náhrady jsou doporučené pro 

klouby s insuficiencí zadního zkříženého vazu nebo s rizikem jeho insuficience 

v budoucnu např. u pacientů s revmatoidní artritidou, dále pro výrazně varózně či 

valgózně osově deformovaná kolena, a klouby s předchozí frakturou nebo po osteotomii 

(Porteous a Curtis, 2021).  
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Nejvyšším stupněm dle vnitřní stability jsou tzv. zamčené systémy,  

„full-constraint“, „hinged“ implantáty. V nich jsou obě komponenty spojené čepem, 

který umožňuje pohyby pouze v sagitální rovině a zabraňuje laterální nestabilitě při 

insuficienci postranních vazů. Dvouosý závěs, „rotating-hinge“, umožňuje i určité 

rotační pohyby v koleni (Dungl, 2005). 

Dalším kritériem dělení endoprotéz je rozsah náhrady. Převážně se využívají 

totální endoprotézy, ale jsou aplikovány i unikompartmální náhrady, kdy dochází 

většinou k výměně mediální poloviny kloubu. Jedná se o menší operační zákrok, menší 

zásah do biomechaniky kloubu, a tedy regenerace a rehabilitace jdou rychleji 

a pooperační komplikace nastávají méně často. Při selhání, které je u hemiartroplastik 

častější než u TEP, je náhrada jednoduše konvertována na totální. Nejvhodnější indikací 

je traumatické poškození mediální strany kloubu, kde jsou ale zachované oba zkřížené 

vazy (Dungl, 2005). Dle registrů ze šesti zemí nebyla za posledních deset let v 94 % 

případů TEP potřebná revize. Částečné náhrady byly implantovány v 6–15 % případů. 

U nich byla potřeba revizí vyšší, ale měly nižší mortalitu a výskyt infekcí 

(Porter, 2021). Smith et al. (2020) uvádějí, že ve Velké Británii asi 8 % kolenních 

náhrad je unikompartmálních, i když indikováno k nim je až 50 % pacientů. Dle studie 

pacienti uvádějí, že pro rozhodnutí je pro ně důležité slyšet zkušenosti dalších pacientů 

a vidět detailní obrázky obou operačních možností. 

Typ kostní fixace nepatří mezi základní dělení endoprotéz kolen, jako je tomu 

u kyčelních náhrad. Naprostá většina TEP kolen je fixována kostním cementem 

(s přídavkem antibiotik) s výbornými výsledky. Necementované náhrady navíc bývají 

dražší a jejich použití by nebylo opodstatněné (Dungl, 2005; Porteous a Curtis, 2021).  

Materiál implantátu je obvykle kov (ušlechtilá ocel, slitiny kovů, titan). 

Kontaktní plochy jsou také tvořeny kovem, polyethylenem či keramikou (Kolář, 2009). 

Jiné povrchové úpravy, např. povlak z oxinia nebo nitridu titanu, jsou odolnější vůči 

otěru, tedy zlepšují životnost protézy, ale samozřejmě za vyšší cenu (Dungl, 2009).   

2.3.3 Průběh operace, operační přístupy 

Kožní incize se provádí podélně ve středu kolenního kloubu. Musí být 

dostatečně dlouhá, aby nedocházelo k napínání kůže během operace a k následné 

nekróze tkáně. Retinakula pately jsou většinou protnuta mediálně parapatelárně (další 

možností je vstup skrz bříško m. vastus medialis („midvastus“ přístup) nebo pod 
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bříškem toho svalu skrz svalové septum („subvastus“ přístup)). Proximálně se pak 

pokračuje do mediální části šlachy m. quadriceps femoris a distálně se jde podél 

lig. patellae. Poté dochází k uvolnění anteromediální části tibie a kloubního pouzdra 

a vnitřního postranního vazu. Koleno je dále flektováno, provede se everze pately 

a odstranění menisků, předního zkříženého vazu a podle volby typu endoprotézy 

i zadního zkříženého vazu. Poté je možná subluxace tibie vpřed a její zevní rotace. 

Dojde k resekci kloubních povrchů, osteofytů a proximální tibie a distálního femuru. 

Postup resekce kostí záleží na zkušenostech a preferencích operatéra. Konce kostí jsou 

přizpůsobeny tvaru náhrady. Většina operatérů resekuje asi 9–10 mm distálního femuru. 

Je provedena osteotomie pro srovnání osy kostí při varózní nebo valgózní deformitě 

kloubu. K přesným řezům někdy napomáhá počítačové navádění. Do vzniklého 

prostoru (gap) se implantuje tibiální komponenta shora, kolmo na osu tibie, a femorální 

tak, aby byla obnovena anatomická osa končetiny. Mechanická osa musí procházet 

středem kloubu. Dorsální strana pately bývá někdy také nahrazována. Nejprve se 

implantují zkušební komponenty, je testován rozsah pohybu, stabilita kloubu,  

varózně-valgózní osa končetiny a centrace pately na femorální komponentě. Konce 

kostí jsou případně upraveny a jsou implantovány finální komponenty. K fixaci je 

používán kostní cement. Je nutné zachovat původní výši kloubní linie. Elevace kloubní 

linie vyvolává bolesti a omezení rozsahu pohybu. Na závěr se sešijí všechny vrstvy 

měkkých tkání až po kůži stehy nebo svorkami (Dungl, 2005; Bozic, 2018; 

Varacallo et al., 2020) 

2.3.4 Komplikace 

Komplikací totální náhrady kolenního kloubu, stejně jako každé operace, může 

být hluboká žilní trombóza a embolie. Je řešena především trombo-embolickou 

prevencí, kam patří medikace ve formě nízkomolekulárních heparinů, cévní 

gymnastika, bandážování dolních končetin elastickým obinadlem, dostatečná hydratace 

a včasná mobilizace a vertikalizace pacienta (Kolář, 2009; Dungl, 2005). 

Pro prevenci komplikací hojení rány je nutný správný výběr kožní incize, šetrná 

operační technika a spolupráce pacienta. Rizikem je obezita, kdy pod silnou vrstvou 

podkožního tuku může tkáň nekrotizovat, dále kouření z důvodu nižší oxygenace tkání, 

diabetes mellitus pro zhoršenou syntézu kolagenu a pomalý kapilární růst, malnutrice 

s poklesem hladiny albuminu, užívání alkoholu, drog a špatná ústní hygiena. Pro 



36 
 

správné hojení je potřebná počáteční zánětlivá reakce, která může být nežádoucně 

utlumena NSAID a metotrexátem (Dungl, 2005 Varacallo et al., 2020).  

Infekce rány může být časná a pozdní. Rizikoví jsou pacienti s revmatoidní 

artritidou z důvodu porušené imunity a dlouhodobého užívání kortikosteroidů či 

cytostatik. Dále je rizikem diabetes mellitus pro horší schopnost hojení tkáně, operační 

výkony na koleni v anamnéze, obezita a kožní ulcerace, nebo např. chronický zánět 

močového měchýře, kdy infekce přijde krevní cestou. Při infekci se objevuje bolest, 

otok, zarudnutí, zvýšená teplota, sekrece z rány, omezení hybnosti kolene, laboratorně 

leukocytóza, zvýšení C-reaktivního proteinu a sedimentace. Preventivně se podávají 

antibiotika (Dungl, 2005; UNIFY ČR, 2015; Leong a Reed, 2021). Zahar a Sarungi 

(2021) doporučují jako léčbu časné infekce (do čtyř týdnů po operaci) revizní operaci 

a debridement se zachováním implantátu. 

Častější je pozdní infekce, která většinou vzniká hematogenně. Příznaky se 

objeví po klidném období až po 30 dnech od operace. Pozdní infekce se řeší v některých 

případech v jedné době revizí a debridementem kloubu a podáním lokálních i celkových 

antibiotik. Častější je léčba ve dvou dobách s použitím fixního nebo mobilního 

antibiotického spaceru v první operaci a reimplantací nové TEP v druhé s odstupem 2–4 

nebo 8–12 týdnů. V krajním případě je řešením artrodéza až amputace. Sekundárně po 

makrofágovém zánětu může nastat aseptické uvolnění endoprotézy z důvodu ztráty 

kostní hmoty. Častým příznakem je bolest, která se zhoršuje se zátěží a otoky 

(Dungl, 2005; Varacallo et al., 2020; Zahar a Sarungi, 2021). 

Poranění nervů a cév může být další komplikací, která se ale nevyskytuje často. 

Poranění nervus peroneus vzniká trakcí a ischemií při korekci valgózní deformity 

a flekční kontraktury kolene. Zřídka kdy přímo operačním nástrojem. Terapií je péče 

o parézu, elektrostimulace dle I/t křivky, polohování a reedukace při chůzi. K poranění 

cév může dojít při resekci menisků, zadního zkříženého vazu nebo při uvolnění zadní 

části kloubního pouzdra (Dungl, 2005; UNIFY ČR, 2015). 

Častým zdrojem bolesti a dysfunkce až revize TEP je femoropatelární skloubení. 

Při přílišném napětí retinakul pately a oslabení m. vastus medialis vzniká nestabilita 

tohoto skloubení. Na vině může být zvětšený Q-úhel daný špatnou pozicí komponent, 

rupturou sutury kloubního pouzdra, náplní pouzdra, příliš intenzivní rehabilitací 

(především nadměrnou flexí) nebo úrazem (Dungl, 2005; UNIFY ČR, 2015). 
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Komplikací, se kterou se může setkat fyzioterapeut, je pooperační ztuhlost 

kolene daná většinou bolestí, infekcí, mechanickým problémem s některou z komponent 

TEP nebo vazy. Predispozicí může být omezený rozsah pohybu již předoperačně, 

úzkosti, deprese, kouření, alkoholismus nebo předchozí operace kolene v anamnéze 

(Leong a Reed, 2021). Ztuhlost daná bolestí obvykle ustupuje po 6–8 týdnech. Pro 

zlepšení rozsahu pohybu je důležitá rehabilitace, fyzikální terapie, v případě náplně 

kloubu jeho punkce a kultivace punktátu, nebo až revizní operace (Dungl, 2005). 

Řešením může být i šetrná manipulace v celkové anestezii (Leong a Reed, 2021). 

Až jeden rok po operaci se může objevit tzv. patellar clunk syndrome. Vyskytuje 

se spíše u dorsálně stabilizovaných endoprotéz. Pacient pociťuje lupání či praskání 

během extenze kolene a bolest. Ta je vysvětlována uskřinutím měkkých tkání do 

interkondylického prostoru protézy. Řešením je artroskopický nebo otevřený 

debridement (Varacallo et al., 2020).  
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2.4 Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu 

Úspěch operace TEP kolene je založený na spolupráci multidispiplinárního týmu 

(ortoped, zdravotní sestra, fyzioterapeut, anesteziolog, ošetřovatel)  

(Leong a Reed, 2021). Fyzioterapeutická péče probíhá ve dvou základních 

fázích: předoperační a pooperační. Kvalitní rehabilitace je součástí úspěchu operace 

a následné kvality života pacienta (Huang et al., 2021). Cílem je navrátit pacienta co 

nejrychleji a funkčně do každodenního života. Cílená fyzioterapie vychází z obecných 

principů péče o operovaný kloub, závisí na typu endoprotézy, ale především na 

doporučení operatéra a individuálním potřebám a nutnostem pacienta. Úkolem 

fyzioterapeuta je zlepšit stav svalového aparátu a odstranit vadné stereotypy vzniklé 

antalgickým chováním před operací (Kolář, 2009). 

2.4.1 Předoperační péče, edukace 

Předoperační fáze může proběhnout pouze v případě plánovaných operací. Jejím 

cílem je připravit pacienta na dobu po operaci. Vhodná předoperační péče zkracuje tu 

pooperační, snižuje pooperační bolest, zlepšuje sílu dolních končetin, rozsah pohybu 

a celkovou funkci kolenních kloubů (Dungl, 2005; Leong a Reed, 2021). Předoperační 

stav je silný determinant stavu po operaci (Chethan a Tomichan, 2018). Je vhodné 

s pacientem probrat jeho očekávání a rizika jako prevence nespokojenosti po operaci 

(Leong a Reed, 2021). 

Fyzioterapeut provádí vstupní kineziologické vyšetření, zhodnotí rozsahy 

pohybu, stav svalů především dolních končetin a kvalitu běžného denního života 

pomocí standardizovaných dotazníků (např. Functional independence measure – Test 

funkční soběstačnosti) (Kolář, 2009; UNIFY ČR, 2015).  

Péče je zaměřena na postižený kloub s cílem úpravy svalových dysbalancí. Dle 

šetření Anderson et al. (2021) jsou velmi důležité cviky pro posílení a protažení dolních 

končetin. Relaxujeme a protahujeme většinou flexory kolene a adduktory kyčle, 

a posilujeme nejvíce m. quadriceps femoris. Využíváme izometrická cvičení, aktivní 

i pasivní cvičení rozsahu pohybu v koleni, nacvičujeme cévní gymnastiku pro prevenci 

tromboembolické nemoci. Důležitý je nácvik chůze po rovině i po schodech 

s odlehčením končetiny o francouzských nebo podpažních berlích, nácvik sebeobsluhy 

zdravou dolní končetinou, přesunů a otáčení na lůžku a vertikalizace do sedu a stoje 

(Dungl, 2005; Kolář, 2009; UNIFY ČR, 2015; Anderson et al., 2021). 
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Vhodné je v dlouhodobějším horizontu předoperačně snížit hmotnost nebo jinak 

upravit stravu (ve spolupráci s dietologem nebo nutričním specialistou), zlepšit 

celkovou kondici a upravit dechový stereotyp (Kolář, 2009; UNIFY ČR, 2015). 

Předoperačně edukujeme pacienta o průběhu a významu pooperační péče, 

nutnosti včasné vertikalizace a aktivního přístupu k terapii (Kolář, 2009, UNIFY ČR, 

2015). Pacienty také zajímá, co mohou očekávat v nemocnici, jak se dá upravit domácí 

prostředí, jaká jsou rizika operace a dlouhodobý plán rehabilitace. Vhodné je probrat 

problémy, které nastávají, ale jsou přirozené jako bolest a její řešení nebo otok. Pro 

pacienty je také důležité vědět, kam se mohou v případě dotazů obrátit  

(Anderson et al., 2021).  

2.4.2 Časná pooperační rehabilitace 

Bezprostředně po operaci probíhá terapie na jednotce intenzivní péče a dále na 

standardním oddělení. Objem a intenzitu rehabilitace vždy indukuje operatér nebo 

ošetřující lékař a je závislá na vyšetření fyzioterapeutem (anamnéza, goniometrie, 

obvody a délky končetin, svalová síla, samostatnost). Cílem nemocniční péče je 

zlepšení hybnosti kloubu, síly, nácvik chůze a všedních aktivit, prevence 

tromboembolické nemoci a dalších komplikací a instruktáž péče o jizvu a cvičení na 

doma (UNIFY ČR, 2015; Leong a Reed, 2021).  

Základem časné pooperační rehabilitace je prevence tromboembolické nemoci 

(cévní gymnastika, aktivní cvičení aker), dechová rehabilitace (lokalizované dýchání, 

expektorační techniky) a důležité polohování každé dvě hodiny střídavě do extenze 

a flexe kolene maximálně 40°. Pacient provádí izometrická cvičení operované dolní 

končetiny, především m. quadriceps femoris a gluteálních svalů a kondiční cvičení pro 

zbytek těla. Ihned po operaci aplikujeme lokální kryoterapii (Dungl, 2005; Kolář, 2009; 

UNIFY ČR, 2015). Od prvního až druhého dne bývá využívána motodlaha maximálně 

do 40° flexe v koleni. Asi od 4. dne nebo při dobře zhojené jizvě polohujeme pacienta 

i na břicho (Dungl, 2005; Kolář, 2009).  

První vertikalizace probíhá zpravidla 1. až 3. den. Využíváme chodítko, 

podpažní berle nebo francouzské hole se správně nastavenou výškou dle stavu pacienta 

pro maximální odlehčení operované dolní končetiny. Někdy je indikováno zatížení do 

bolesti a tolerance pacienta. Vždy se řídíme indikací lékaře. Nacvičujeme stoj, úkroky 
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a při chůzi využíváme tří nebo čtyřdobý způsob chůze (Dungl, 2005; Kolář, 2009; 

UNIFY ČR, 2015). 

Hospitalizace trvá zpravidla 1–2 týdny. Rehabilitace probíhá dvakrát denně nebo 

dle zvyklostí pracoviště. Postupně přidáváme více aktivní cvičení dolních končetin 

(v uzavřených, případně otevřených kinematických řetězcích), vzdálenost chůze, nácvik 

sebeobsluhy. Cílem je plná extenze kolene, která je zpočátku důležitější než velký 

rozsah flexe, a 90° flexe v koleni (UNIFY ČR, 2015).  

Pro rehabilitace je zásadní tlumení bolesti. Selhání tlumení bolesti může 

zdržovat progres a vyústit v tuhost kolenního kloubu, nedostatečný rozsah pohybu 

a prodloužení hospitalizace. Při ztuhlosti kolenního kloubu může být pak řešením až 

manipulace v celkové anestezii. Provádí se při flexi v kyčli 90° tlakem na proximální 

tibii, šetrně, aby nedošlo k frakturám nebo avulzím. Poté pokračujeme pasivním 

pohybem a dalším cvičením (Leong a Reed, 2021).  

2.4.3 Následná rehabilitace 

Následnou péči indikuje lékař pro spolupracující pacienty, u kterých přetrvává 

omezení rozsahu pohybu, svalové dysbalance, patologické stereotypy, a kteří nejsou 

dostatečně samostatní a soběstační. Následná péče navazuje na nemocniční 

(UNIFY ČR, 2015).  

Z fyzioterapie využíváme měkké a mobilizační techniky, motodlahy, aktivní 

cvičení, senzomotorickou stimulaci, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, cvičení 

v představě (UNIFY ČR, 2015; Paravlic et al., 2020). V poslední době se nabízí 

rehabilitace s využitím virtuální reality, ovšem tu je nutné dále zkoumat (Leong a Reed, 

2021). Po vyndání stehů nebo svorek pečujeme o jizvu a instruujeme pacienta. Pro lepší 

hojení můžeme aplikovat laser. Po dokonalém zhojením můžeme využít vodoléčbu 

(Kolář, 2009). V průběhu provádíme kontrolní kineziologické vyšetření dle zvyklostí 

pracoviště. Následná péče je ukončena při plné úpravě stavu nebo po zlepšení 

klinického stavu s neměnným reziduem deficitu nebo při nespolupráci pacienta 

(UNIFY ČR, 2015). Zvláště pro mladší pacienty může být dále příjemnější ambulantní 

rehabilitace, kterou opět indikuje lékař. Pro starší nebo nesamostatné pacienty může být 

vhodná domácí péče nebo pak léčebna dlouhodobě nemocných. Lázeňská péče je 

indikována ortopedem nebo rehabilitačním lékařem jen při postižení i druhostranné 

dolní končetiny nebo při velmi špatných pohybových stereotypech a maximálně do 
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1 roku od operace (Dungl, 2005; Kolář, 2009). Z funkčního hlediska je důležité 

s pacienty trénovat i oblékání, osobní hygienu, dále řešit zaměstnání, používání 

hromadné dopravy a volnočasové aktivity (Huang et al., 2021). 

2.4.4 Prognóza 

Optimální stav po TEP kolenního kloubu nastává 3 až 6 měsíců po operaci 

(Kolář, 2009). Svalové nedostatky mohou přetrvávat i několik let (Meier et al., 2008). 

Kolenní endoprotéza je stabilnější než kyčelní, takže nehrozí její luxace při určitých 

pohybech jako je tomu u kyčle, což usnadňuje návrat k běžnému životu (Dungl, 2005). 

Nejlepší výsledků dosáhne motivovaný pacient, který dodržuje indikovanou rehabilitaci 

(Leong a Reed, 2021). Vhodné je dále pracovat na úpravě hmotnosti, pokud má pacient 

nadváhu nebo je obézní (Kolář, 2009). 

Postupné zvyšování zátěže operované dolní končetiny a odkládání berlí indikuje 

lékař (Kolář, 2009). U cementovaných náhrad, jichž je naprostá většina, bývá plné 

zatížení dovolováno při úplném zhojení rány. Podmínkou je uspokojivý stav svalů 

dolních končetin, a hlavně plná extenze, která umožní kolenní zámek pro lepší stabilitu 

kolene, a tedy pro prevenci pádu (UNIFY ČR, 2015). Důležitá pro celkově dobrý stav je 

síla kvadricepsu (Meier et al., 2008). 

Kontroly u operatéra bývají po 6 týdnech a dále po 3, 6 a 12 měsících od 

operace. Zhodnotí stav jizvy, rozsah pohybu a celkovou funkci kloubu (UNIFY ČR, 

2015; Leong a Reed, 2021). Stále je důležitá péče o jizvu a pro prevenci pádu nácvik 

stability a také úprava domácnosti (protiskluzové podložky, madla v koupelně). Vhodné 

je zvýšené lůžko a vysoká tvrdší židle (UNIFY ČR, 2015). Kolář (2009) doporučuje 

vyhnout se klekům, hlubokým dřepům a poskokům. 

Celiskan et al. (2020) zjistila, že po TEP kolene dochází k navýšení času 

stráveném lehkou pohybovou aktivitou o čtvrtinu a střední až intenzivní aktivitou až 

čtyřikrát oproti stavu před operací. Zlepšuje se také rozsah pohybu do flexe. Subjektivní 

spokojenost pacienta s operací se nejvíce odvíjí od úlevy od bolesti  

(Chethan a Tomichan, 2018). Dle Chethan a Tomichan (2018) skoro 30 % pacientů po 

TEP kolene má výborné výsledky, 50 % dobré a 20 % slušné v období 3, 6 a 12 měsíců 

po operaci. U pacientů do 65 let nastává významné zmírnění bolesti a zlepšení funkce 

kolene i kvality života. Ještě lepších výsledků dosahují pacienti do 55 let. Nejasné jsou 



42 
 

ale výsledky v druhé dekádě po operaci. Může se začít vyskytovat větší bolestivost 

a zhoršení funkce (Trieu et al., 2020).  

Mezi vhodné aktivity a sporty patří rotoped, chůze, plavání, tanec, aerobik, golf, 

nebo jízda na koni. Při předchozí zkušenosti se sportem můžeme zařadit cyklistiku, 

horskou turistiku, veslování, běžecké lyžování, tenis (čtyřhra), kanoistiku nebo cvičení 

na přístrojích. Naopak se nedoporučuje fotbal, squash, lezení po skalách, volejbal, 

basketball, házená, gymnastika, hokej, jogging (Meier et al., 2008). 

  



43 
 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Souvislou odbornou praxi jsem absolvovala na rehabilitačním oddělení v CLPA 

na Vysočanech v období od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020. Cílem této bakalářské práce bylo 

zlepšit stav pacienta po voperování TEP kolenního kloubu z důvodu gonartrózy.  

Speciální část začíná anamnézou a vstupním vyšetřením pacientky, kterou jsem 

si pro tuto práci vybrala. Dále shrnutí cílů rehabilitačních plánů a jednotlivé 

terapeutické jednotky, které jsem s pacientkou provedla. Speciální část zakončuji 

porovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru a zhodnocením efektu 

terapie. 

Terapeutické jednotky probíhaly denně až do ukončení hospitalizace pacientky. 

Celkem proběhlo 10 cvičebních jednotek po 30 minutách vč. vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru, na které bylo vyhrazeno více času. Pacientka denně 

podstupovala 30minutové individuální cvičení, pasivní pohyby kolenního kloubu na 

motodlaze 2x denně a skupinové cvičení s ostatními pacienty pod vedením 

fyzioterapeuta. O víkendech mají pacienti pouze motodlahu a skupinové cvičení 

1x denně.  

Terapie se skládala z dovedností naučených během studia oboru Fyzioterapie na 

UK FTVS. Kupříkladu terapie měkkých tkání, analytické cvičení i s pomocí overballu, 

míčkování pro snížení otoku, mobilizace pro odstranění kloubních blokád, PIR 

s protažením na zkrácené svaly. 

Tato bakalářská práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS pod jednacím 

číslem 168/2020 (příloha 1) a pacientka podepsala informovaný souhlas se 

zveřejňováním údajů (příloha 2). 

  



44 
 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: P. I., žena 

Narození: 8. 6. 1951 

Diagnóza: M 171 - st. post TEP genu sin.  

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka leží v posteli, je orientovaná v čase i prostoru. Chůze o dvou 

francouzských berlích s plným zatížením operované DK. 

Tlak: 120/80 Váha: 85 kg Výška: 160 BMI: 33,2 (střední nadváha)  

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře a na bolest si nestěžuje.  

Nynější onemocnění: 

29. 4. 2020 - provedena operace TEP kolene vlevo. Operace provedena 

z důvodu artrózy v kolenním kloubu a bolesti spojené s pohybem do flexe. Pacientka je 

v současnosti 5 dní na lůžkovém oddělení RHB. 

 
OA: 

- dřívější onemocnění: běžné dětské nemoci 

- 1981 – operace žlučníku s následnou pankreatitidou 

- od roku 1997 diabetes mellitus II. typu (inzulin až od roku 2007) 

- po roce 2000 fractura P nártu a P palce u nohy, plastika břicha a rovnání kostrče 

pod narkózou, hallux valgus bilaterálně 

- 2010 artroskopie ramene a kolene bilaterálně 

- 2018 st. post dekomprese Lp 

Sport: Lyže sjezdové i běžky, kolo 

GA:  1 potrat, 2 dcery – mladší má vrozený zánět průdušnice, porody přirozené, nyní 

menopauza 

RA:  Otec po smrti – měl cukrovku a zemřel na mrtvici, matka zdravá 

SA: Bydlí v generačním domě s přítelem, 20 schodů 

PA: Pracovnice na úřadě, sedavé zaměstnání 
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FA: Sortis na noc (cholesterol), ursosan (játra), nyní léky na bolest 

AA: neguje (dříve roztoči a peří) 

Abusus: káva, alkohol příležitostně, nekouří 

Stravování: snaží se jíst do 1400 Kcal denně, zdravěji 

Spánek: budí se, 5 – 6h spánku  

Předchozí rehabilitace: 2010 LTV po artroskopii ramene, 2018 LTV po operaci Lp na 

lůžkovém oddělení 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: není k dispozici 

Indikace k RHB: LTV st. Post TEP gen. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor – 4. 5. 2020 

5. den po operaci 

Vyšetření aspekcí: 

Pacientka leží na zádech, bérce má obvázané bandážemi z důvodu 

tromboembolické prevence. Operovaná DK je podložená ručníkem a je v mírné 

semiflexi z důvodu bolestivosti a okem patrnému otoku. Jizva je zarudlá, byly použity 

svorky a okolní jizvičky po drénu jsou zakryté. 

 

Vyšetření stoje:  

Vyšetření bylo provedeno s pomocí 2 francouzských holí, kvůli opoře operované 

LDK. 

Zezadu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, valgózní kotníky, výrazný 

otok v oblasti levého kolenního kloubu, pánev sešikmena k pravé straně, odstáté 

lopatky, ramena v elevaci pravé rameno výš. 

Z boku: Oploštění podélné i příčné klenby nožní, levé koleno v semiflexi, 

anteverze pánve, hyperlordóza bederní páteře, ochablá břišní stěna, oploštěná hrudní 

kyfóza, protrakce ramen a předsun hlavy. 



46 
 

Zepředu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, kladívkovité prsty, valgózní 

kotníky, levé koleno oteklé, pánev sešikmena k pravé straně, ramena v elevaci a pravé 

rameno výš. 

 

Vyšetření pánve palpací: 

Pánev v anteverzi, L crista iliaca výš, L SIAS i SIPS výš 

Vyšetření dechového stereotypu: 

U pacientky převažuje horní hrudní dýchání, dýchá mělce a nedochází 

k dostatečnému rozvíjení spodních žeber. 

Vyšetření chůze: 

Chůze s oporou 2 francouzských holí – třídobá s odlehčením LDK dle indikace 

lékaře. Chůze je stabilní, nesouměrná délka kroků i rychlost a nedochází ke správnému 

odvinu chodidla. Pacientka při chůzi vytáčí LDK směrem ven. Zraková kontrola kroku, 

chybí extenze v kyčli u operované DK. Hlava v předsunu, výrazná hrudní kyfóza 

a elevace ramen. 

 
Vyšetření palpací LDK dle Lewita: 

Kůže a podkoží: zvýšená teplota v oblasti kolenního kloubu, bolestivá a špatně 

posunlivá kůže 

Vyšetření fascií: zhoršená posunlivost a protažitelnost všemi směry v horní oblasti 

kolenního kloubu 

Vyšetření svalového tonu:  

- hypotonus: mm. gluteii 

- hypertonus: m. quadriceps femoris bilaterálně, m. tensor fascie latae LDK, 

m. triceps surae bilaterálně a m. biceps femoris LDK, levý m. quadratus 

lumborum, paravertebrální svaly bilat., m. trapezius vpravo 

Vyšetření periostu: bolestivá hlavička fibuly LDK 

Vyšetření jizvy: Jizva je 17 cm dlouhá, svorky, bolestivost cca v polovině jizvy a jejího 

okolí. Lehce zarudlá, bez prosaku. 



47 
 

Antropometrie dle Haladové: uvedeno v cm 

Délka DKK LDK PDK 

Anatomická  82 cm 82 cm 

Fyziologická 92 cm 92 cm 

Stehno  44 cm 44 cm 

Lýtko  40 cm 40 cm 

Obvod DKK LDK PDK 

15 cm nad patellou 55 cm 52 cm 

10 cm nad patellou 53 cm 49 cm 

Nad patellou 48 cm 40 cm 

Přes patellu 42 cm 38 cm 

Pod patellou 39 cm 35 cm 

Tuberositas tibiae 37 cm 35 cm 

Lýtko 38 cm 37 cm 

Hlezno 24 cm 24 cm 

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrie, [cm] 

Goniometrie dle Jandy: 

 LDK aktivně LDK pasivně PDK aktivně PDK pasivně 

Kyčel  S: 10/0/90 S: 10/0/90 S: 10/0/90 S: 10/0/100 

 F: 45/0/30 F: 45/0/30 F: 45/0/30 F: 45/0/35 

 R:20/0/20 R: 25/0/20 R:30/0/20 R:30/0/20 

Koleno S: 0/10/60 S:0/10/65 S: 0/0/130 S: 0/0/130 

Hlezno S:10/0/40 S:10/0/45 S: 10/0/50 S:10/0/50 

Tabulka č. 2: Vstupní goniometrie 
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Orientační vyšetření svalové síly DKK: 

- Vyšetření hodnoceno ve stupních 0-5 dle Jandy. 

Kyčelní kloub LDK PDK 

Flexe 3+ 5 

Extenze 3 4 

Addukce 4 5 

Abdukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 4 4+ 

Kolenní kloub LDK PDK 

Flexe 3+ 5 

Extenze 4 5 

Hlezenní kloub LDK PDK 

Plantární flexe 5 5 

Dorzální extenze 5 5 
Tabulka č. 3: Vstupní vyšetření svalové síly  

 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 LDK PDK 

Flexory kolenního kloubu 2 1 

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 2 2 

m. tensor fasciae latae 1 1 

m. quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

m. triceps surae 1 0 

mm. adductores 
dvoukloubové 

1 0 

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření zkrácených svalů 
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Vyšetření kloubní pohyblivosti dle Lewita: 

 LDK PDK 

Fibula Omezeno všemi směry Omezeno všemi směry 

Patella Nelze vyšetřit 
Omezení kraniálním a 

kaudálním směrem 

Talokrurální skloubení Bez omezení Bez omezení 

Chopartův kloub Bez omezení Bez omezení 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Tabulka č. 5 – Vstupní vyšetření kloubní pohyblivosti 

 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

Vyšetřeno na obou DKK – porušený timing bilaterálně. Zprvu se aktivují 

homolaterální paravertebrální svaly Lp a potom kontralaterální. Následují ischiokrurální 

svaly a jako poslední se lehce aktivuje m. gluteus maximus. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Vyšetřeno na obou DKK – porušený timing bilaterálně. Na LDK tenzorový 

(převažuje m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a m. rectus femoris – abdukce, flexe 

a zevní rotace kyčelního kloubu) i quadrátový mechanismus (převaha m. quadratus 

lumborum – elevace pánve). Na PDK je patrný pouze mechanismus tenzorový. 

 

Vlastní neurologické vyšetření: 

Vyšetření proběhlo vleže na zádech a je zaměřeno na DKK. 

Čití: 

Povrchové:  

- taktilní čití – hypestezie v okolí horní poloviny jizvy a jejího blízkého okolí 

- algické čití – bpn 

- termické - bpn 
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Hluboké: 

- polohocit – bpn bilaterálně 

- pohybocit - bpn bilaterálně 

- vibrační – nevyšetřeno 

Vyšetření napínacích manévrů: 

- Lasegue – bpn bilaterálně 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

- Patelární – nevyšetřen pro TEP kolenního kloubu 

- Reflex Achillovy šlachy – normoreflexie 

- Medioplantární reflex – normoreflexie 

 
Vyšetření patologických reflexů 

Pyramidové jevy iritační: 

- Babinsky: bpn 

- Vítek: bpn 

- Oppenheim: pbn 

- Chaddock: bpn 

Pyramidové jevy zánikové: 

- Mingazzini: bpn 

- Hrbkův test: bpn 

3.3.1 Závěr vyšetření 

Jizva je lehce zarudlá, jinak klidná, nebolestivá a jsou použity svorky. Zhoršená 

protažlivost a posunlivost kůže, podkoží a fascií v okolí horní poloviny jizvy.  

Chůze třídobá o 2 francouzských holích s odlehčením LDK dle indikace lékaře. 

Při chůzi nedochází k dostatečné extenzi v kyčelních kloubech a nefyziologický odval 

chodidla. 
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Pro odlehčování operované DK je pánev sešikmená vpravo a v anteverzi, 

ramena jsou v elevaci, kdy je pravé výš a hlava je v předsunu. Pacientka má oploštělou 

podélnou i příčnou klenbu bilaterálně, varózní kotníky, povolenou břišní stěnu a odstáté 

lopatky. 

Dýchání je povrchové, spíše horní hrudní. Nedochází k rozvíjení spodních žeber. 

Nefyziologické pohybové stereotypy DKK bilaterálně. Při extenzi kyčelního 

kloubu je pohyb prováděn v oblasti Lp a gluteální svalstvo je oslabené. Při abdukci 

převládá tenzorový mechanismus bilaterálně a LDK začíná pohyb elevací (quadrátový 

mechanismus). 

Okem patrný otok LDK s rozdílem oproti PDK -  15cm nad patelou (+3cm), 

10cm nad patelou (+4cm), nad patelou (+8cm), přes patelu (+4), pod patelou (+4), 

tuberositas tibiae (+2), lýtko (+1). 

Oslabené svaly – flexory a extenzory kyčelního kloubu a flexory kolenního 

kloubu LDK. 

Zkrácené svaly: St. 2 – flexory kolenního kloubu LDK, m. quadratus lumborum 

a paravertebrální svaly bilaterálně. St. 1 – flexory kolenního kloubu PDK, m. triceps 

surae a dvoukloubové adduktory LDK. 

Kloubní rozsah je omezen do extenze v kolenním kloubu LDK, kdy je počáteční 

pozice 10° flexe a do flexe, která je aktivně 60°. 

Omezení kloubní joint play fibuly do obou směrů bilaterálně a patela je na PDK 

omezena směrem kraniálním a kaudálním.  

Porucha taktilního čití – hypestézie v horní polovině jizvy. 

Hypotonus: mm. gluteii 

Hypertonus: m. quadriceps femoris bilaterálně, m. tensor fascie latae LDK, 

m. triceps surae bilaterálně a m. biceps femoris LDK, levý m. quadratus lumborum, 

paravertebrální svaly bilat., m. trapezius vpravo. 

Vyšetření reflexů bylo v normě. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán terapie 

3.4.1 Cíle krátkodobého plánu 

- Zmírnění/odstranění otoku 

- Prevence TEN 

- Péče o jizvu 

- Úleva od bolesti 

- Relaxace hypertonických svalů 

- Protažení zkrácených svalů 

- Zvýšení svalové síly u oslabených svalů 

- Nácvik správného stereotypu chůze vč. chůze do schodů 

- Nácvik správného stereotypu dechu 

- Obnovení kloubní vůle u zablokovaných kloubů 

- Uvolnění měkkých tkání LDK 

- Zvýšení ROM LDK 

3.4.2 Cíle dlouhodobého plánu 

- Zvětšení a udržování ROM DKK 

- Úprava stereotypu chůze o francouzských holích 

- Péče o jizvu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Úprava svalových dysbalancí 

- Zlepšení držení těla 

 

3.5 Průběh a provedení terapie 

3.5.1 1. terapeutická jednotka – 4. 5. 2020 

Jako první proběhl vstupní kineziologický rozbor. 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka leží v posteli, je orientovaná v čase i prostoru. Chůze o dvou 

francouzských berlích s plným zatížením operované DK. 

Tlak: 120/80 Váha: 85 kg Výška: 160 BMI: 33,2 (střední nadváha)  
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b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře a na bolest si nestěžuje.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, 

prevence TEN, zmírnění otoku LDK, protažení měkkých tkání v LDK, nácvik 

správného stereotypu chůze o 2 FH 

Návrh terapie: odebrání anamnézy, kineziologické vyšetření, TMT dle Lewita na 

LDK, míčkování kolene LDK dle Jebavé, LTV na lůžku, nácvik chůze na rovné ploše, 

motodlaha 

Provedení: odebrání anamnézy a provedení kineziologického rozboru, TMT – 

míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění otoku, uvolnění 

měkkých tkání, LTV – dorzální a plantární flexe, rotační pohyby v hlezeních kloubech, 

bridging. Úprava výšky holí, nácvik správného odvalu chodidla a úprava stereotypu 

chůze. Motodlaha 65⁰ 2x denně. 

Výsledek terapie: získání anamnézy a provedení kineziologického rozboru, úleva od 

bolesti a úprava držení těla při chůzi, terapie bez komplikací. 

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

21717 – Individuální LTV - nácvik lokomoce a mobility 

 

3.5.2 2. terapeutická jednotka – 5. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje, 

přetrvává viditelný otok operovaného kloubu 

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolestivost operovaného kloubu 4/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: prevence TEN, zmírnění otoku LDK, protažení 

měkkých tkání v LDK, obnovení joint-play zablokovaných kloubů, posílení a protažení 

svalů LDK, úprava stereotypu dechu, úprava stereotypu chůze 

Návrh terapie: TMT na LDK dle Lewita, míčkování kolene LDK dle Jebavé, LTV na 

lehátku, mobilizace kloubů DKK dle Lewita, PIR dle Jandy na protažení zkrácených 

svalů, respirační fyzioterapie, nácvik chůze na rovné ploše a do schodů, motodlaha 
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Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, nespecifická mobilizace pately, mobilizace fibuly 

ventro-dorzálně, mobilizace přednoží dorzo-plantárním směrem a nespecifická 

mobilizace os calcaneus, lokalizované dýchání, nácvik břišního dýchání s rozvíjením 

spodních žeber, LTV – dorzální a plantární flexe, rotační pohyby v hlezeních kloubech, 

aktivní flexe a extenze v kolenních kloubech sunutím overballu po lehátku, aktivace a 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s overbalem v uzavřeném řetězci, bridging 

s overballem mezi koleny vč. izometrické kontrakce adduktorů. Abdukce kyčelního 

kloubu vleže na boku. PIR s protažením na m. quadriceps femoris bilaterálně, izolované 

posilování extenzorů kyčelního kloubu dle svalového testu. Úprava stereotypu chůze a 

nácvik chůze do schodů. Motodlaha 70⁰ dopoledne a 75⁰ odpoledne. 

Výsledek terapie: zvětšení ROM levého kolenního kloubu, protažení svalů DKK, 

úprava držení těla při chůzi, terapie bez komplikací. Pacientka mírně unavena. 

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

lokomoce a mobility; 21415 – mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.5.3 3. terapeutická jednotka – 6. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje, 

přetrvává viditelný otok operovaného kloubu, výměna bandáží za kompresní punčochy 

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolestivost operovaného kloubu 3/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: antropometrie a goniometrie, zmírnění otoku LDK, 

protažení měkkých tkání LDK, posílení a protažení svalů LDK, úprava stereotypu chůze 

Návrh terapie: změření obvodů DKK a goniometrie LDK, TMT na LDK dle Lewita, 

míčkování kolene LDK dle Jebavé, LTV na lehátku, PIR s protažením dle Jandy na 

zkrácené svaly, úprava stereotypu chůze, motodlaha 

Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, LTV – dorzální a plantární flexe, rotační pohyby 

v hlezeních kloubech, aktivní flexe a extenze v kolenních kloubech sunutím overballu 

po lehátku, aktivace a izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s overbalem 
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v uzavřeném i otevřeném řetězci, bridging s overballem mezi koleny vč. izometrické 

kontrakce adduktorů. Abdukce kyčelního kloubu vleže na boku. PIR s protažením na 

m. quadriceps femoris, izolované posilování extenzorů kyčelního kloubu a gluteálních 

svalů dle svalového testu. Srovnání postury při chůzi. Motodlaha 80⁰ 2x denně 

Obvod DKK LDK PDK 

15 cm nad patellou 54 cm 52 cm 

10 cm nad patellou 53 cm 49 cm 

Nad patellou 45 cm 40 cm 

Přes patellu 42 cm 38 cm 

Pod patellou 37 cm 35 cm 

Tuberositas tibiae 35 cm 35 cm 

Lýtko 37 cm 37 cm 

Hlezno 24 cm 24 cm 

Tabulka č. 6: Kontrolní vyšetření obvodů DKK  

 

Výsledek terapie: snížení otoku, zvětšení ROM levého kolenního kloubu, protažení 

svalů DKK, úprava držení těla při chůzi, terapie bez komplikací. Pacientka mírně 

unavena. 

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

lokomoce a mobility 

 

3.5.4 4. terapeutická jednotka – 7. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje, 

přetrvává otok operovaného kloubu 

b) subjektivní: Pacientka málo spala, je unavená, má zimnici a bolestivost operovaného 

kloubu 7/10 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: zmírnění otoku LDK, zvýšení svalové síly, zvýšení 

rozsahu levého kolenního kloubu do extenze 

Návrh terapie: TMT na LDK dle Lewita, míčkování kolene LDK dle Jebavé, PIR 

s protažením dle Jandy na zkrácené svaly, LTV na lehátku 

Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, LTV - aktivní flexe a extenze v kolenních kloubech 

sunutím overballu po lehátku, aktivace a izometrická kontrakce m. quadriceps femoris 

s overbalem v uzavřeném řetězci. PIR s protažením na m. quadriceps femoris, 

ischiokrurální svaly, m. triceps surae. Motodlaha dopoledne 70⁰ a odpoledne 80⁰. 

Výsledek terapie: zvětšení rozsahu levého kolenního kloubu, protažení svalů DKK, 

terapie bez komplikací. Pacientka je dnes hodně unavena. 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie I. 

 

3.5.5 5. terapeutická jednotka – 8. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje. 

b) subjektivní: Pacientka se dnes cítí mnohem lépe, bolestivost operovaného kloubu 

3/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: antropometrie a goniometrie, zmírnění otoku LDK, 

protažení měkkých tkání v LDK, zvýšení svalové síly, mobilizace 

Návrh terapie: měření obvodů a rozsahů levého kolenního kloubu, TMT na LDK dle 

Lewita, míčkování kolene LDK dle Jebavé, PIR s protažením dle Jandy na zkrácené 

svaly, posílení oslabených svalů, mobilizace dle Lewita, motodlaha 

Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, mobilizace přednoží dorzo-plantárním směrem 

a nespecifická mobilizace os calcaneus, LTV – aktivní flexe a extenze v kolenních 

kloubech sunutím overballu po lehátku, aktivace a izometrická kontrakce m. quadriceps 

femoris s overbalem v uzavřeném i otevřeném řetězci (proti odporu), bridging 

s overballem mezi koleny vč. izometrické kontrakce adduktorů. Abdukce kyčelního 

kloubu vleže na boku proti odporu. PIR s protažením na m. quadriceps femoris, 
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m. biceps femoris a ischiokrurálních svalů. Izolované posilování extenzorů kyčelního 

kloubu a gluteálních svalů proti odporu dle svalového testu. Motodlaha 85⁰ 2x denně 

Výsledek terapie: snížení otoku, protažení svalů DKK, zvýšení rozsahu pohybu 

operovaného kolenního kloubu, terapie bez komplikací. Pacientka mírně unavena. 

 

Obvod DKK LDK PDK 

15 cm nad patellou 52 cm 52 cm 

10 cm nad patellou 51 cm 49 cm 

Nad patellou 45 cm 40 cm 

Přes patellu 42 cm 38 cm 

Pod patellou 35 cm 35 cm 

Goniometrie LDK aktivně LDK pasivně 

Koleno  S: 0/5/75 S:5/5/80 

Tabulka č. 7: Kontrolní měření DKK 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie I.; 21415 – mobilizace páteře a periferních 

kloubů 

 

3.5.6 6. terapeutická jednotka – 11. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje 

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře, ale má křeče v levém lýtku. Bolestivost 

operovaného kloubu 5/10, jelikož byly dnes ráno sundány svorky. Přes víkend měla 

pacientka půjčený overball a sama si cvičila u sebe na pokoji. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: kontrolní měření, práce s jizvou, zmírnění otoku 

LDK, protažení měkkých tkání v LDK, zvětšení ROM, zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: kontrolní měření, TMT na LDK dle Lewita, míčkování kolene LDK dle 

Jebavé, PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly, posílení flexorů a extenzorů 

kolenního kloubu LDK, motodlaha 
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Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, LTV - flexe a extenze v kolenních kloubech sunutím 

overballu po lehátku, aktivace a izometrická kontrakce m. quadriceps femoris 

s overbalem v uzavřeném řetězci a otevřeném řetězci se závažím, bridging s overballem 

mezi koleny s izometrickou kontrakcí adduktorů a se střídavým propínáním v kolenou. 

PIR s protažením na m. quadriceps femoris, m. biceps femoris a ischiokrurální svaly. 

Abdukce kyčelního kloubu vleže na boku se závažím. Izolované posilování extenzorů 

kyčelního kloubu a gluteálních svalů se závažím dle svalového testu. Nácvik nasedání 

na sedací rotoped. Motodlaha ráno 95⁰ a odpoledne rotoped na volnoběh 5 minut. 

Obvod DKK LDK PDK 

10 cm nad patellou 51 cm 49 cm 

Nad patellou 43 cm 40 cm 

Přes patellu 42 cm 38 cm 

Pod patellou 35 cm 35 cm 

Goniometrie LDK aktivně LDK pasivně 

Koleno  S: 0/5/80 S:5/5/90 

Tabulka č. 8: Kontrolní měření DKK 

 

Výsledek terapie: zvětšení ROM levého kolenního kloubu, protažení svalů DKK, 

zmírnění otoku a bolestivosti. Terapie bez komplikací a pacientka mírně unavena. 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie I. 

 

3.5.7 7. terapeutická jednotka – 12. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje. 

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolestivost operovaného kloubu 3/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: zmírnění otoku LDK, protažení měkkých tkání 

v LDK, zvýšení svalové síly, zvýšení ROM 
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Návrh terapie: TMT na LDK dle Lewita, míčkování kolene LDK dle Jebavé, PIR 

s protažením dle Jandy na zkrácené svaly, posílení oslabených svalů DKK, rotoped 

Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, práce s jizvou, LTV – aktivní flexe a extenze 

v kolenních kloubech sunutím overballu po lehátku, aktivace a izometrická kontrakce 

m. quadriceps femoris s overbalem v uzavřeném i otevřeném řetězci se závažím, aktivní 

flexe a extenze kolenního kloubu na gymballu a bridging s oporou o gymball. PIR 

s protažením na m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, ischiokrurální svaly 

a adduktory kyčelního kloubu. Izolované posilování extenzorů kyčelního kloubu 

a gluteálních svalů se závažím dle svalového testu. Rotoped 3x denně na 5min. 

Výsledek terapie: zvětšení ROM levého kolenního kloubu, uvolnění od bolesti, 

protažení svalů DKK, terapie bez komplikací. Pacientka mírně unavena. 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie I. 

 

3.5.8 8. terapeutická jednotka – 13. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje 

b) subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolestivost operovaného kloubu 2/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: zmírnění otoku LDK, mobilizace, protažení 

měkkých tkání v LDK, zvýšení svalové síly, zvýšení ROM DKK 

Návrh terapie: TMT na LDK dle Lewita, míčkování kolene LDK dle Jebavé, 

mobilizace dle Lewita, posílení oslabených svalů, PIR s protažením dle Jandy na 

zkrácené svaly, rotoped 

Provedení: TMT – míčkování levého kolenního kloubu ve směru lymfy pro zmírnění 

otoku, uvolnění měkkých tkání, práce s jizvou, mobilizace přednoží dorzo-plantárním 

směrem a nespecifická mobilizace os calcaneus, jemná mobilizace levé patelly 

mističkou do všech směrů, LTV – aktivace a izometrická kontrakce m. quadriceps 

femoris s overbalem v uzavřeném i otevřeném řetězci se závažím, bridging s oporou 

DKK o gymball, aktivní flexe a extenze v kolenních kloubech na gymballu se 

zvednutou pánví. PIR s protažením na m. quadriceps femoris, ischiokrurální svaly 
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a adduktory kyčelního kloubu. Izolované posilování extenzorů kyčelního kloubu 

a gluteálních svalů se závažím dle svalového testu. Protažení ischiokrurálních svalů 

a m. triceps surae pomocí jóga pásu. Rotoped 3x denně 5min 

Výsledek terapie: zvětšení ROM levého kolenního kloubu, protažení svalů DKK, 

zmenšení otoku a bolestivosti, terapie bez komplikací. Pacientka mírně unavena. 

Kódy: 21225 – Individuální kinezioterapie I.; 21415 – mobilizace páteře a periferních 

kloubů 

 

3.5.9 9. terapeutická jednotka – 14. 5. 2020 

Status praesens:  

a) objektivní: Pacientka sama přišla na cvičebnu, je orientovaná, spolupracuje. 

b) subjektivní: Pacientka je unavená, v noci měla bolesti a nevyspala se. Momentálně 

již v normě a bolestivost operovaného kloubu 3/10 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: výstupní kineziologický rozbor, protažení měkkých 

tkání v okolí jizvy, zvětšení ROM, protažení svalů DKK a zvýšení svalové síly 

Návrh terapie: výstupní kineziologický rozbor, TMT na LDK dle Lewita, míčkování 

kolene LDK dle Jebavé, mobilizace dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy na zkrácené 

svaly, aktivní pohyby proti odporu/se závažím, edukace pacienta 

Provedení: výstupní kineziologický rozbor, TMT – míčkování levého kolenního 

kloubu ve směru lymfy pro zmírnění otoku, uvolnění měkkých tkání, mobilizace 

přednoží dorzo-plantárním směrem a nespecifická mobilizace os calcaneus, jemná 

mobilizace pately mističkou do všech směrů, LTV – aktivní flexe a extenze v kolenních 

kloubech na gymballu, bridging na gymballu, aktivace a izometrická kontrakce 

m. quadriceps femoris s overbalem v uzavřeném i otevřeném řetězci se závažím. PIR 

s protažením na m. biceps femoris a m. quadriceps femoris. Izolované posilování 

extenzorů kyčelního kloubu a gluteálních svalů se závažím dle svalového testu. 

Protažení ischiokrurálních svalů a m. triceps surae pomocí jóga pásu. Rotoped 3x denně 

5min. Edukace pacienta o režimových opatřeních a o práci s jizvou.  
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Výsledek terapie: kineziologický rozbor, zvětšení ROM levého kolenního kloubu, 

protažení svalů DKK, zmírnění otoku. Terapie bez komplikací a pacientka je 

unavenější. 

Kódy: 21003 – Kontrolní kineziologické vyšetření; 21225 – Individuální kinezioterapie 

I.; 21415 – mobilizace páteře a periferních kloubů 

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor – 15. 5. 2020 

Rozbor proveden před 9. terapeutickou jednotkou, jelikož pacientka zítra ráno 

odchází domů. Za měsíc nastupuje do lázní. 

Vyšetření aspekcí: 

Pacientka leží na zádech, má kompresní nadkolenky. Operovaná DK je volně 

položená na posteli bez podložení. Jizva je klidná, bez svorek a zakrytá roztokem 

Novikov. 

Vyšetření stoje:  

Vyšetření bylo provedeno s pomocí 2 francouzských holí, kvůli opoře operované 

LDK. 

Zezadu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, valgózní kotníky, levé koleno 

v lehké semiflexi, pánev sešikmena k pravé straně, odstáté lopatky, pravé rameno výš. 

Z boku: Oploštění podélné i příčné klenby nožní, levé koleno v semiflexi, 

anteverze pánve, hyperlordóza bederní páteře, ochablá břišní stěna, oploštěná hrudní 

kyfóza, protrakce ramen a předsun hlavy. 

Zepředu: Stoj o širší bázi, váha přenesená na PDK, kladívkovité prsty, valgózní 

kotníky, levé koleno v lehké semiflexi, pánev sešikmena k pravé straně, pravé rameno 

výš. 

 

Vyšetření pánve palpací: 

Pánev v anteverzi, L crista iliaca výš, L SIAS i SIPS výš 
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Vyšetření dechového stereotypu: 

U pacientky převažuje horní hrudní dýchání, dýchá mělce a spodní žebra se 

rozvíjí 

 

Vyšetření chůze: 

Chůze s oporou 2 francouzských holí – třídobá s odlehčením LDK dle indikace 

lékaře. Chůze je stabilní, souměrná délka kroků i rychlost, snaha o správný odval 

chodidla. Extenze v kyčlích je dostatečná. Páteř je napřímená a pacientka se kouká před 

sebe. 

 
Vyšetření palpací LDK dle Lewita: 

Kůže a podkoží: zhoršená protažitelnost v okolí jizvy, hlavně v horní polovině 

Vyšetření fascií: zhoršená posunlivost a protažitelnost všemi směry v horní oblasti 

levého kolenního kloubu 

Vyšetření svalového tonu:  

- hypotonus: mm. gluteii 

- hypertonus: m. rectus femoris bilaterálně, m. tensor fascie latae LDK, m. triceps 

surae bilaterálně, levý m. quadratus lumborum, paravertebrální svaly bilat., 

m. trapezius vpravo 

Vyšetření periostu: bpn 

Vyšetření jizvy: Jizva je 17 cm dlouhá, klidná jizva i okolí, bez svorek a zakrytá 

roztokem Novikov.  

 
Antropometrie dle Haladové: uvedeno v cm 

Délka DKK LDK PDK 

Anatomická  82 cm 82 cm 

Fyziologická 92 cm 92 cm 

Stehno  44 cm 44 cm 

Lýtko  40 cm 40 cm 
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Obvod DKK LDK PDK 

15 cm nad patellou 52 cm 52 cm 

10 cm nad patellou 50 cm 49 cm 

Nad patellou 42 cm 40 cm 

Přes patellu 40 cm 38 cm 

Pod patellou 35 cm 35 cm 

Tuberositas tibiae 35 cm 35 cm 

Lýtko 37 cm 37 cm 

Hlezno 24 cm 24 cm 

Tabulka č. 9: Výstupní antropometrie 

Goniometrie dle Jandy: 

 LDK aktivně LDK pasivně PDK aktivně PDK pasivně 

Kyčel  S: 10/0/100 S: 10/0/105 S: 10/0/100 S: 10/0/110 

 F: 45/0/30 F: 45/0/30 F: 45/0/30 F: 45/0/35 

 R:20/0/20 R: 25/0/20 R:30/0/20 R:30/0/20 

Koleno S: 0/0/90 S:0/0/100 S: 0/0/130 S: 0/0/130 

Hlezno S:10/0/40 S:10/0/45 S: 10/0/50 S:10/0/50 

Tabulka č. 10: Výstupní goniometrie 

 

Orientační vyšetření svalové síly DKK: 

- Vyšetření hodnoceno ve stupních 0-5 dle Jandy. 

Kyčelní kloub LDK PDK 

Flexe 4 5 

Extenze 4 4 

Addukce 4 5 

Abdukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 4 4+ 
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Kolenní kloub LDK PDK 

Flexe 5 5 

Extenze 5 5 

Hlezenní kloub LDK PDK 

Plantární flexe 5 5 

Dorzální extenze 5 5 
Tabulka č. 11: Výstupní hodnocení svalové síly 

 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

 LDK PDK 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

m. iliopsoas 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

m. quadratus lumborum 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

m. triceps surae 1 0 

mm. adductores 
dvoukloubové 

0 0 

Tabulka č. 12: Výstupní hodnocení zkrácených svalů 
 

Vyšetření kloubní pohyblivosti dle Lewita: 

 LDK PDK 

Fibula Bez omezení Bez omezení 

Patella 
Omezení kranio-kaudálním 

směrem 
Bez omezení 

Talokrurální skloubení Bez omezení Bez omezení 

Chopartův kloub Bez omezení Bez omezení 

Lisfrankův kloub Bez omezení Bez omezení 

Tabulka č. 13 – Vstupní vyšetření kloubní pohyblivosti 
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Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

Vyšetřeno na obou DKK – porušený timing bilaterálně. Zprvu se aktivují 

homolaterální paravertebrální svaly Lp a potom kontralaterální. Následují ischiokrurální 

svaly a jako poslední se aktivuje m. gluteus maximus. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Vyšetřeno na obou DKK – porušený timing bilaterálně. Na obou DKK 

tenzorový mechanismus (převažuje m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a m. rectus 

femoris – abdukce, flexe a zevní rotace kyčelního kloubu). 

 

Vlastní neurologické vyšetření: 

Vyšetření proběhlo vleže na zádech a je zaměřeno na DKK. 

Čití: 

Povrchové:  

- taktilní čití – bpn bilaterálně 

- algické čití – bpn bilaterálně 

- termické – bpn bilaterálně 

Hluboké: 

- polohocit – bpn bilaterálně 

- pohybocit - bpn bilaterálně 

- vibrační – nevyšetřeno 

Vyšetření napínacích manévrů: 

- Lasegue – bpn bilaterálně 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

- Patelární – nevyšetřen pro TEP kolenního kloubu 

- Reflex Achillovy šlachy – normoreflexie 

- Medioplantární reflex – normoreflexie 
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Vyšetření patologických reflexů 

Pyramidové jevy iritační: 

- Babinsky: bpn 

- Vítek: bpn 

- Oppenheim: pbn 

- Chaddock: bpn 

Pyramidové jevy zánikové: 

- Mingazzini: bpn 

- Hrbkův test: bpn 

 

3.6.1 Závěr vyšetření 

Klidná jizva i okolí, bez svorek a zakrytá roztokem Novikov. Zhoršená 

protažlivost a posunlivost kůže, podkoží a fascií v okolí horní poloviny jizvy.  

Chůze třídobá o 2 francouzských holích. Během stoje i chůze je odlehčení LDK 

dle indikace lékaře.  

Pro odlehčování operované DK je pánev sešikmená vpravo a v anteverzi, pravé 

rameno je výš a hlava je v předsunu. Pacientka má oploštělou podélnou i příčnou klenbu 

bilaterálně, varózní kotníky, povolenou břišní stěnu a odstáté lopatky. 

Dýchání je povrchové, spíše horní hrudní, dochází k rozvíjení spodních žeber. 

Nefyziologické pohybové stereotypy DKK bilaterálně. Při extenzi kyčelního 

kloubu je pohyb prováděn v oblasti Lp a gluteální svalstvo je oslabené. Při abdukci 

převládá tenzorový mechanismus bilaterálně. 

Otok LDK je už méně patrný s rozdílem oproti PDK - 10cm nad patelou (+1cm), 

nad patelou (+2cm), přes patelu (+2cm). 

LDK je stále o trochu slabší než PDK. 
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Zkrácené svaly: St. 2 – m. quadratus lumborum a paravertebrální svaly 

bilaterálně. St. 1 – flexory kolenního kloubu PDK, m. rectus femoris bilaterálně, 

m. iliopsoas bilaterálně, m. tensor fasciae latae bilaterálně, m. triceps surae LDK. 

Kloubní rozsah je omezen do flexe v kolenním kloubu (aktivně 90⁰). 

Omezení kloubní joint play pately LDK směrem kranio-kaudálním. 

Hypotonus: mm. gluteii. 

Hypertonus: m. rectus femoris bilaterálně, m. tensor fascie latae LDK, m. triceps 

surae bilaterálně, levý m. quadratus lumborum, paravertebrální svaly bilat., m. trapezius 

vpravo. 

Vyšetření reflexů bylo v normě. 

3.6.2 Zhodnocení efektu terapie 

Všechny terapeutické jednotky byly zaměřeny na zvětšení ROM, snížení bolesti 

a otoku operované DK. Dále na protažení svalstva DKK a zvýšení svalové síly. Největší 

bylo zvětšení rozsahu do flexe a extenze v kolenním kloubu. V další řadě byla snaha 

ovlivnit otok a reflexní změny na měkkých tkáních i v kloubech LDK. Cílem bylo také 

posílení oslabených svalů a protažení svalů zkrácených. 

Nejvíce viditelnou změnou bylo snížení otoku operovaného kloubu LDK, kdy je 

maximální rozdíl jen 2 centimetry přes kolenní kloub, což je oproti počátečním 

hodnotám veliké zlepšení. Dále se výrazně zlepšil rozsah pohybu do flexe a extenze 

kolenního kloubu LDK, kdy je základní poloha extenze 0⁰ (původně 10⁰ flexe) a flexe 

pasivně až 100⁰ (původně 65⁰). 

Reflexní změny v měkkých tkáních jsou menší. Protažitelnost a posunlivost 

kůže, podkoží a fascií se zlepšila. Omezení protažitelnosti zůstalo v horní polovině jizvy 

a jejího okolí LDK. 

Byla navrácena fyziologická joint-play do kloubů DKK a do konce terapie se již 

blokády neobjevily. Výjimkou je patela operovaného kloubu LDK, kde je omezení 

kranio-kaudálním směrem. 

Při testování zkrácených svalů dle Jandy došlo ke zlepšení ve zkrácení flexorů 

kyčelního i kolenního kloubu a adduktorů LDK. Pokud pacientka bude nadále 

pokračovat v autoterapii, tak je prognóza pozitivní. 
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Co se týká svalové síly, tak došlo k posílení flexorů i extenzorů kyčelního 

kloubu LDK a zlepšila se svalová síla i flexorů a extenzorů kolenního kloubu PDK. 

Pacientka si zakoupila overball a slíbila, že bude procvičovat všechny cviky, které jsme 

spolu dělaly. Dále až přijede z lázní, tak má v plánu začít opět jezdit na kole, což bude 

mít dozajista velmi pozitivní vliv na svalovou sílu DKK a celkovou kondici. 

Zlepšením svalové síly DKK se mírně zlepšily i stereotypy pohybových vzorů 

do extenze v kyčelním kloubu.  Přetrvává nefyziologické zapojení, ale začaly se více 

aktivovat gluteální svaly. Při abdukci v kyčli se na LDK odstranil nefyziologický 

quadrátový mechanismus, ale stále přetrvává mechanismus tenzorový bilaterálně. 

Stereotyp chůze, který byl zpočátku nefyziologický, se postupem terapií 

zlepšoval a při výstupním kineziologickém vyšetření bylo k vytknutí jen pár drobností. 

Zlepšilo se držení těla, odval chodidla a celkově sebejistota kroku, která byla z kraje 

ovlivněna bolestivostí a strachem o operovanou končetinu. 

Pacientka ráda chodí, na skupinové cvičení chodila pravidelně po schodech a na 

rotopedu jezdila mnohem více, než bylo doporučováno, bez jakéhokoliv problému. 

Celkově byla terapie efektivní, pacientka se cítí lépe. Při chůzi je jistější 

a z pohybu má větší radost. Pro úplné vyléčení doporučuji v cvičení vytrvat.  
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4 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je složená ze dvou částí, teoretické a praktické. 

V teoretickém úvodu je rozebraná anatomie, kineziologie a biomechanika kolenního 

kloubu, dále téma osteoartrózy a gonartrózy, její konzervativní, farmakologické 

a operační léčby. Tedy i téma totální náhrady kolenního kloubu, což je poslední řešení 

v léčbě gonartrózy. Je zahrnuta předoperační i pooperační fyzioterapeutická 

a rehabilitační péče. V praktické části je sepsána kazuistika pacientky po totální náhradě 

kolenního kloubu. Cíle práce byly splněny. 

Fyzioterapie má v léčbě gonartrózy důležité místo nejen jako pooperační 

rehabilitace, ale i předoperačně nebo v případě konzervativního řešení. Zásadní je ale 

spolupráce pacienta, protože to je i podmínkou pro indikaci následné rehabilitace 

lékařem. Moje pacientka byla velmi motivovaná a spolupráce s ní byla výborná. Na 

rehabilitaci měla pozitivní pohled a cvičení až přeháněla. Její stav se během doby 

hospitalizace a mé praxe zlepšil. Došlo ke zlepšení rozsahu pohybu kolenního kloubu, 

snížení bolestivosti, posílení flexorů a extenzorů kolene a zlepšení stereotypu chůze. 

Během praxe jsem si vyzkoušela praktické dovednosti získané při studiu 

fyzioterapie a získala nové teoretické poznatky i praktické zkušenosti. Potvrdila jsem si, 

jak je fyzioterapie důležitý obor, mimo jiné pro pacienty po náhradě kolenního kloubu.  
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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 – Text informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 
18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 
(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o 
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 
s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem 
Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta po TEP kolenního kloubu prováděné na 
lůžkovém oddělení v CLPA. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretické podklady vztahující se k TEP 
kolenního kloubu a zaznamenat ideální terapeutická sezení sestavená na základě 
znalostí nabitých během bakalářského studia fyzioterapie. Zároveň se pokusím 
objektivizovat efektivitu terapií porovnáním vstupních hodnot s výstupními. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě a po anonymizaci budou smazána.  

V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

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

 

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

 

 
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a 
v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 
podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné odpovědi 
na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 
nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 
která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán 
jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ............................................  Podpis: .................................... 
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proste-snimky.html 

Obrázek č. 3: RTG osteoartrózy kolene - https://www.ottobock.cz/ortotika/klinicke-

obrazy-a-symptomy/osteoartroza-2019/ 
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