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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kolenního 

kloubu 

Autor: Jan Kovářík  

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková  

Cíle: Hlavním cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické 

péče o pacienta po TEP pravého kolenního kloubu. Součástí práce je komplexní 

teoretické uvedení do tématu. 

Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální. 

V obecné části jsou zpracovány informace, které se týkají anatomie, kineziologie 

a biomechaniky kolenního kloubu. Obsahuje také kapitolu o gonartróze, jež 

je nejčastější indikací k TEP kolenního kloubu, její etiopatogenezi a možnosti léčby. 

Nakonec obecná část popisuje TEP kolenního kloubu, její historii, operační postupy 

a následnou rehabilitaci. V části speciální je uvedena kazuistika konkrétní pacientky 

po implantaci TEP kolenního kloubu a záznam terapií provedených v rámci souvislé 

odborné praxe v Rehabilitační nemocnici Beroun v období od 18. 1. do 12. 2. 2021.  

Výsledky: Fyzioterapeutická péče prokázala zlepšení klinického stavu pacienta téměř 

ve všech měřených kritériích. 

 

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

  



 

 

Abstract 

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

replacement diagnosis 

Author: Jan Kovářík  

Head of the thesis: Mgr. Michaela Stupková  

Objectives: The main purpose of my bachelor thesis is to process a case study 

of physiotherapeutic treatment of a patient after a total knee replacement of the right 

knee joint. Part of the thesis is a complex theoretical introduction to the topic. 

Methods: This bachelor thesis is divided into 2 parts– a general part and a special part. 

The general part contains processed information concerning the anatomy, kinesiology 

and biomechanics of the knee joint. It also includes a chapter about gonarthrosis, which 

is the most common indication for the total knee replacement, its etiopathogenesis 

and options of treatment. In the end the general part describes the total knee 

replacement, its history, operative procedures and subsequent rehabilitation. 

In the special part of the thesis there is a listed the case study of a specific patient after 

the total knee replacement and a record of the therapeutic units within the related 

professional practise in the rehabilitation hospital in Beroun in a period from 18. 1. 

to 12. 2. 2021. 

 Results: Physiotherapeutic treatment has shown improvement in the patient’s clinical 

condition in almost all measured criteria. 

 

Keywords: knee joint, total knee replacement, gonarthrosis, osteoarthrosis, physical 

therapy 
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1 ÚVOD 

 

 Totální endoprotéza (TEP) kolenního kloubu je intervenční metodou, která 

má za úkol umožnit pacientovi brzký návrat do jeho aktivního života, rovněž by měla 

minimalizovat pohybová omezení. Nejvíce se využívá u pacientů, kterým byla 

diagnostikována gonartróza. Na ortopedické scéně se tato metoda pro velkou úspěšnost 

využívá již několik let a vzhledem ke zdokonalování operačních technik se implantace 

TEP volí stále častěji. Hlavními požadovanými účinky jsou úleva od bolesti kolenního 

kloubu a zlepšení klinického stavu pacienta. Velmi důležitá je pooperační péče 

o pacienta, který se dostane do rukou fyzioterapeuta a ostatních rehabilitačních 

pracovníků. Jejich úlohou je především obnovit rozsah pohybů kolenního kloubu 

a odstranit svalové dysbalance. Zároveň díky každodennímu kontaktu s pacientem může 

fyzioterapeut ovlivnit jeho psychický stav a motivovat ho ke cvičení. 

 Cílem obecné části mojí bakalářské práce je blíže popsat v jednotlivých 

kapitolách anatomii, kineziologii a biomechaniku kolenního kloubu. Následující 

kapitola se věnuje již zmíněné nejčastější indikaci pro TEP kolenního 

kloubu - gonartóze. Pokusím se přiblížit etiopatogenezi tohoto onemocnění a popsat 

jednotlivé možnosti konzervativní a operační léčby. Dalším tématem obecné části 

je popis TEP kolenního kloubu, jejího historického vývoje, typů implantátu, operačního 

postupu a pooperačního plánu. Nakonec zde také zmíním nejčastěji používané 

fyzioterapeutické postupy, které jsem využil během souvislé odborné praxe. 

 Speciální část práce je tvořena kazuistikou pacientky po implantaci TEP pravého 

kolenního kloubu. Je tvořena anamnézou, vstupním kineziologickým rozborem, 

popisem jednotlivých terapeutických jednotek, výstupním kineziologickým rozborem 

a konečným zhodnocením efektu terapie. 

 Kazuistika byla vypracována pod odborným dohledem na lůžkovém oddělení 

Rehabilitační nemocnice Beroun v období od 18. 1. do 12. 2. 2021. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

2.1.1 Obecná anatomie kolenního kloubu 

 Kolenní kloub je nejsložitějším, největším a nejvíce zatěžovaným kloubem 

lidského těla. Jedná se o kloub složený, jelikož se tu stýkají 3 kosti – femur, tibie 

a patella, 2 menisky – meniscus lateralis a meniscus medialis a 2 klouby – articulatio 

femoropatellaris a articulatio femorotibialis. Pro správnou funkci je vzhledem k velké 

zátěži také důležitý svalový a vazivový aparát. Všechny tyto struktury dohromady 

vytváří velmi stabilní komplex, který je pro člověka významný v postuře a lokomoci. 

(Čihák, 2011, Dylevský, 2009) 

2.1.2 Typy kloubu a kloubní plochy 

 Articulatio femoropattelaris je kloub plochý. Jeho hlavici tvoří facies patellaris 

femoris a jeho jamku facies articularis patellae. Articulatio femototibialis je kombinací 

kladkového a kolového kloubu. Hlavice tohoto kloubu tvoří díky svému konvexnímu 

tvaru condylus medialis femoris a condylus lateralis femoris, jamky tvoří condylus 

medialis tibiae a condylus lateralis tibiae společně s menisky. (Čihák, 2011, Drake, 

2005) 

2.1.3 Menisky 

 Mezi styčnými plochami articulatio femorotibialis se nachází mediálně 

meniscus medialis a laterálně meniscus lateralis. Spolu s vazy, tvarem kloubních ploch 

a kloubním pouzdrem patří mezi statické stabilizátory kolene. Při pohybu kolenního 

kloubu se menisky ze své základní polohy posunují dozadu a zpět a zároveň také mění 

svůj tvar. Jejich funkcí je vyrovnání neshodných kloubních ploch femuru a tibie, 

tlumení nárazů směřujících z periferie a z proximální části těla směrem distálně 

a nakonec vykonání složitějších pohybů kolenního kloubu díky jejich specifické 

pohyblivosti. Menisky se navzájem liší svým tvarem a svou velikostí, jelikož musí 

odpovídat kloubním plochám na tibii. Úpony menisků se nachází na area 

intercondylaris anterior et superior tibiae. Meniscus medialis je větší a má poloměsíčitý 

tvar. Ve své střední části je pevně srostlý se zadní částí vnitřního kolaterálního vazu, 

to znamená, že je fixován ve 3 bodech a bude tedy méně pohyblivý. Cípy meniscus 

lateralis se téměř dotýkají, dalo by se tedy říct, že je tento meniskus fixován pouze 
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v 1 bodě, proto je laterální meniskus pohyblivější. Pohyblivost laterálního menisku 

souvisí s jeho menší zranitelností. (Čihák, 2011, Dylevský, 2009, Makris et al., 2011) 

2.1.4 Vazivový aparát 

 Zesilující vazivový aparát je tvořen 2 skupinami ligament – ligamenta kloubního 

pouzdra a ligamenta nitrokloubní.  Mezi ligamenta kloubního pouzdra řadíme zepředu 

lig. patellae, které je pokračováním šlachy m. quadriceps femoris a upíná 

se na tuberositas tibiae. Zezadu patří mezi tato ligamenta lig. popliteum obliquum, jenž 

odbočuje z úponu m. semimembranosus, a méně významný lig. popliteum arcuatum. 

Po stranách kloubního pouzdra bychom našli lig. collaterale et fibulare. Tyto postranní 

ligamenta jdou od příslušných epikondylů femuru na tibii nebo fibulu. Jsou zcela 

napjaty při extenzi kolene, které tím pádem stabilizují. (Čihák, 2011, Dylevský, 2009) 

 Mezi nitrokloubní ligamenta zařazujeme zkřížená ligamenta. Lig. cruciatum 

anterius (LCA) začíná na condylus lateralis femoris a upíná se mezi kondyly na tibii. 

Lig. cruciatum posterius (LCP) se rozpíná od condylus medialis femoris, zezadu kříží 

LCA a upíná se mezi kondyly na tibii. Oba zkřížené vazy mají za úkol pevnost kolene 

při flexi, která je napíná. Do skupiny nitrokloubních ligament patří ještě 

lig. transversum genus propojující oba menisky, a lig. meniscofemorale anterius 

et posterius, což jsou vazy jdoucí souběžně s LCP. (Čihák, 2011, Dylevský, 2009, Savio 

et al., 2006) 

2.1.5 Kloubní pouzdro 

 Kloubní pouzdro se na patele a tibii upíná blízko okrajů kloubních ploch, 

na femuru o něco dále. Epikondyly femuru jsou kvůli úponům svalů a vazů z pouzdra 

vynechány. Pouzdro je značně členité a na rozdíl od kyčelního kloubu nemá samo 

o sobě takovou schopnost zpevnit kloub. Tuto schopnost spíše přebírá výše popsaný 

ligamentózní aparát. (Véle, 2006, Dylevský, 2009) 
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 Obrázek č. 1: Anatomie kolenního kloubu (Solomon, 2005) 

2.1.6 Cévní a nervové zásobení 

 V kolenním kloubu existuje bohatá kloubní síť cév rete articulare, 

kam přicházejí tepny z arteria femoralis a arteria poplitea. Vedle této sítě se zde 

nachází ještě samostatná síť rete patellare, z níž cévy vstupují do okolí pately 

a do vlastní kosti. Žíly kolenního kloubu tvoří periartikulární pleteň. Z této pleteně 

odchází žíly podél přívodných tepen. (Čihák, 2011) 

 Kolenní kloub je inervován z plexus lumbalis pomocí nervus femoralis (přední 

strana kolenního kloubu) a z plexus sacralis pomocí nervus tibialis a nervus fibularis 

(zadní strana kolenního kloubu). (Čihák, 2011) 

2.2 Kineziologie a biomechanika kolenního kloubu 

 Kolenní kloub umožňuje přizpůsobit délku dolních končetin potřebám lokomoce 

a měnit vzdálenost mezi trupem a terénem. Ačkoliv je považován za nejsložitější kloub 

lidského těla, uspořádání svalů a jejich funkce je zde oproti kloubu kyčelnímu 

jednodušší. Hlavní pohyby jsou vykonány skupinou flexorů a skupinou extenzorů 

ve spolupráci s m. popliteus. (Véle, 2006) 
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 Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. V tu chvíli dochází 

k maximálnímu napětí postranních vazů a zároveň všech vazivových struktur 

na dorzální straně kolenního kloubu. Femur, menisky a tibie na sebe při plné extenzi 

pevně naléhají a tím pádem můžeme hovořit o „uzamknutém kolenu“. Základními 

pohyby jsou flexe a extenze. Dalšími pohyby jsou vnitřní a zevní rotace, jež jsou 

pohyby doprovodné a jsou provedeny pouze při současné flexi.(Čihák, 2011) 

 Dylevský (2009) rozděluje statické a dynamické stabilizátory kolenního kloubu. 

Mezi statické stabilizátory patří výše popsané tvary kloubních ploch, vazy, kloubní 

pouzdro a menisky. Dynamickými stabilizátory kolenního kloubu jsou svaly. 

2.2.1 Flexory kolenního kloubu 

 Do této skupině jsou zařazeny tzv. hamstringy (ischiokrurální svaly) - m. biceps 

femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus. Jedná se o svaly nacházející 

se na zadní straně stehna. Jejich funkcí je flektovat kolenní kloub a pomáhat při extenzi 

kloubu kyčelního. Všechny 3 ischiokrurální svaly začínají na pánevní kosti v oblasti 

tuber ischiadicum a upínají se na bérec. M. biceps femoris se upíná na caput fibulae, 

m. semitendinosus se pomocí pes anserinus upíná na mediální stranu tibie 

a m. semimembranosus se upíná na condylus medialis tibiae. Dále se na flexi kolenního 

kloubu podílí m. sartorius, m. gracilis, m. popliteus a miminálně m. gastrocnemius. 

Kromě krátké hlavy m. biceps femoris a m. gracilis se jedná o svaly dvoukloubové. 

(Čihák, 2011, Véle, 2006) 

 Flekční funkce hamstringů přímo závisí na postavení pánve. Jejich celková síla 

je okolo 15 kg, což činí třetinu síly extenzorů. Účinnost flexorů je ovlivněna sklonem 

pánve. Se zvyšující se flexí v kyčelním kloubu účinnost flexorů stoupá. Při maximální 

flexi kyčelního kloubu je těžké udržet kolenní kloub extendovaný. Flexory kolena mají 

často tendenci ke zkrácení. (Véle, 2006) 

2.2.2 Extenzory kolenního kloubu 

 Extenzi kolenního kloubu má na starost m. quadriceps femoris. Jedná 

se o mohutný sval, který se skládá ze 4 svalů a nachází se na přední straně stehna. Jeho 

částmi jsou m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis a m. vastus 

intermedialis. M. rectus femoris je dvoukloubový sval, mm. vasti jsou svaly 

jednokloubové. Všechny 4 části se spojují v jednu šlachu a upínají se na tuberositas 

tibiae jako lig. patellae. Ve šlaše je umístěna patela, ta funguje na principu podobnému 
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kladce a zlepšuje účinnost extenzorů při flekčním postavení kolene. (Čihák, 2011, Véle, 

2006) 

 M. quadriceps femoris působí proti hmotnosti těla. Jako celek vyvine moment 

síly cca 40 kg. Pro člověka je důležitý především při chůzi. Při švihové fázi m. rectus 

femoris provádí synchronizovaně flexi kyčle a následnou extenzi kolene. Jeho účinnost 

je závislá na postavení v kyčelním kloubu. Při flexi kyčle je extenční účinek na bérec 

menší. (Kapandji, 1998, Véle, 2006) 

 Mm. vasti extendují bérec a mají velice důležitou roli při stabilizaci kolene. 

Zajišťují totiž stabilitu oporné nohy při přenesení zátěže. Zmíněná stabilizace kolenního 

kloubu spočívá v tom, že při kontrakci m. quadriceps femoris dochází k extenzi 

v kolenním kloubu a posunu pately proximálně a laterálně. O opravu tohoto laterálního 

posunu pately se stará m. vastus medialis, ten patelu přetahuje do jejího středního 

postavení a ve spolupráci s m. vastus lateralis optimalizuje její polohu a tedy 

i přítlačnou sílu (Dylevský, 2009). 

 M. quadriceps femoris působí hlavně při lokomoci, při běžném postoji je velmi 

málo aktivní nebo úplně neaktivní. Udržování vzpřímeného stoje tedy přebírají 

distálnější svalové skupiny. Pokud ale aktivita těchto svalových skupin nestačí, zapojí 

se i m. quadriceps femoris, jeho aktivní zapojení lze v normálním stoji rozpoznat podle 

volnosti pately. (Véle, 2006) 

2.2.3 Rotátory  

 Mezi svaly způsobující rotační pohyby v kolenním kloubu řadíme laterální 

rotátory (m. biceps femoris a m. tensor fasiae latae) a mediální rotátory (m. sartorius, 

semisvaly a m. gracilis). Samostatným mediálním rotátorem je pak m. popliteus, který 

začíná na condylus lateralis femoris a skrze kloubní pouzdro se upíná  na zadní straně 

proximální části tibie. Svou mírnou mediální rotací bérce způsobuje uvolnění 

postranních ligament a LCA. Tento jev se nazývá „odemknutí kolena“ a je podmínkou 

pro následnou flexi kolenního kloubu. Velikost rotace bérce je závislá na rozsahu flexe 

kolenního kloubu, maximální rotace je cca 60° a dochází k ní při 80° flexi. (Čihák, 

2011, Véle, 2006) 
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2.2.4 Lombardův paradox 

 Flexory a extenzory jsou antagonisté. Podle zásad reciproční inervace by tedy 

měly své protichůdné působení navzájem vyrušit. Antagonisté se tady ale vzájemně 

podporují a dochází díky tomu k napřímení. Tento jev označujeme jako Lombardův 

paradox. Lze říci, že svalová činnost u těchto antagonistů se modifikuje podmínkami 

jejich funkce. Pokud dojde ke změně podmínek funkce, změní se zároveň i charakter 

činnosti svalových skupin. Z antagonistů se poté stávají synergisté. Díky tomu 

je umožněna precizní stabilizační funkce s možností rychlé změny stabilizované polohy. 

Pokud by nefungovala tato kokontrakce antagonistů, nedošlo by ke stabilizaci kolenního 

kloubu a koleno by se podlomilo. (Véle, 2006) 

 Poruchu zmíněné kokontrakce antagonistů a následně stability kolenního kloubu 

může způsobit nocicepce kolenního kloubu způsobená např. gonartrózou. Kvůli 

bolestivému vjemu dochází k ovlivnění stavu flexorů a extenzorů kolenního kloubu. 

Nejprve se objevuje ochabnutí m. vastus medialis a celkově m. quadriceps femoris, poté 

se zvyšuje napětí flexorové skupiny svalů. (Véle, 2006) 

 Podle Koláře (2009) gonartróza vzniká kvůli chronickému přetěžování 

kolenního kloubu. Často se objevuje u sportovců vykonávajících aktivity, u nichž 

dochází k jednostrannému zatěžování kloubních ploch. Nadměrnou zátěž na kolenní 

kloub může způsobit rovněž přítomnost nadváhy. 

2.3 Gonartróza 

 Osteoartróza (OA) je nejčastějším onemocněním kloubů, postihuje 12 – 15 % 

populace. U lidí starších 75 let se vyskytuje u 80 % případů. Jedná 

se o tzv. degenerativní onemocnění. Tato onemocnění jsou většinou způsobena 

chronickým přetěžováním kloubu. Gonartróza je OA lokalizovaná v kolenním kloubu. 

Toto onemocnění je charakterizováno opotřebením kloubní chrupavky, subchondrální 

sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami měkkých tkání (synoviální membrána, kloubní 

pouzdro, vazy a svaly). Gonartróza je bolestivým onemocněním, které omezuje 

pohyblivost kolenního kloubu a dává vzniknout osové deformitě, jež způsobuje 

následné nerovnoměrné zatížení kloubu. Kolenní kloub lze rozdělit do tří 

kompartmentů, a to mediální, laterální a patelofemorální. Gonartróza může postihovat 

jednotlivé kompartmenty izolovaně. V přetížené části kloubu posléze dochází 

ke zrychlené progresi degenerativních změn. (Dungl, 2014, Kolář, 2009) 
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2.3.1 Etiopatogeneze 

 OA nejčastěji postihuje koleno. Z etiologického hlediska ji klasifikujeme 

buď jako primární (idiopatickou) nebo sekundární. Základem vzniku u primární formy 

je dysregulace metabolismu kloubní chrupavky. Dochází u ní k předčasnému opotřebení 

chrupavky, příčina tohoto jevu není úplně objasněna. Urychlení degenerativních změn 

je ovlivněno především genetickými faktory a přetěžováním kloubu. Primární OA 

se objevuje spontánně v období středního věku a postihuje častěji ženy. (Dungl, 2014, 

Joern et al., 2010) 

 Sekundární OA má známé příčiny vzniku. Objevuje se u kloubů v minulosti 

postižených patologickým procesem. Různé typy poranění jsou schopné vyvolat prvotní 

poškození kloubní chrupavky. Na základě tohoto poškození dojde sekundárně k rozvoji 

OA. Mezi příčiny sekundární OA řadíme např. vrozené a vývojové vady kloubu, 

poranění menisků, zlomeniny, deformity a artritidy. Sekundární OA se vyskytuje častěji 

než primární, není nijak závislá na věku pacienta a postihuje spíše muže. (Dungl, 2014, 

Joern et al., 2010) 

  Z hlediska patogeneze primární změny probíhají v kloubní chrupavce. Ta ztrácí 

lesklou bílou barvu, měkne, mohou se objevit trhliny a zmenšuje se její síla. Změny 

chrupavky následují změny subchondrální kosti, jež je s chrupavkou v těsném 

morfologickém a funkčním spojení. Subchondrální kost absorbuje a distribuuje zátěž, 

navíc je také zapojena v metabolismu hlubokých vrstev chrupavky. Subchondrální kost 

nejprve zesílí, poté se začnou tvořit osteofyty subchondrální kostní cysty. 

Pod postiženou chrupavkou dochází k její remodelaci. Časná OA postihuje také 

synoviální membránu. Z chrupavky se odlučují fragmenty, které poté plavou synoviální 

tekutinou a končí přichyceny na synoviální membráně. V těchto místech vzniká 

zánětlivá odpověď nazývaná synovialitida, při níž dojde k uvolnění katabolických 

prozánětlivých mediátorů, které pravděpodobně podporují degeneraci chrupavky. Dalo 

by se tedy hovořit o jakémsi bludném kruhu, jenž přispívá k negativnímu posunu 

rovnováhy, ztrátě homeostázy a degradaci matrix. (Dungl, 2014) 

 OA rovněž ovlivňuje měkké tkáně. Při progresi onemocnění dochází 

k hypertrofii kloubního pouzdra, což následně může omezit rozsah pohybu. Kvůli OA 

dochází i ke vzniku svalových dysbalancí. M. quadriceps femoris atrofuje a snižuje 

se jeho svalová síla. Dungl (2014) se domnívá, že oslabený m. quadriceps femoris OA 
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indikuje. U hamstringů naopak dochází ke zvýšení napětí. (Alnahdi et al., 2012, Dungl, 

2014, Hortobágyi et al, 2005) 

2.3.2 Klinický obraz 

 Nejprve se u pacientů obvykle objevuje subjektivní pocit bolesti kolenního 

kloubu při zátěži, např. při chůzi v těžkém terénu či při chůzi po schodech. Pokud dojde 

k progresi OA, dostaví se bolest i v klidovém stavu. Dále pacienti popisují ztuhlost 

projevující se po dlouhodobé nečinnosti kloubu. Při vyšetření pacienta jsou znatelné 

drásoty a hrubší kresba. Pro gonartrózu je typická osová deformita genua vara (méně 

často genua valga). Mezi příznaky OA patří také otok kolenního kloubu. Dochází 

k oslabení m. quadriceps femoris (především m. vastus medialis) a ke zvýšení napětí 

hamstringů.  Svalové dysbalance a postupně se zvyšující bolest nakonec způsobí 

omezení pohybu a flekční kontrakturu. (Abhishek et al., 2013, Kolář, 2009) 

2.3.3 Diagnostika 

„Diagnostika OA vychází z klinického a radiologického nálezu.“ (Kolář, 2009) 

 Klinické vyšetření a anamnézu provádí ortoped. Nejprokazatelnější je poté RTG 

vyšetření. Nejčastěji v literatuře nacházíme dělení OA do 4 stupňů dle Kellgrena 

a Lawrence (1957): 

 I. stupeň: subchondrální skleróza, přihrocení interkondylické eminence a výskyt 

drobných okrajových osteofytů 

 II. stupeň: malé zúžení kloubní štěrbiny a okrajové osteofyty 

 III. stupeň: jasné zúžení kloubní štěrbiny, výraznější osteofyty, pseudocysty 

a možné deformity 

 IV. stupeň: výrazné zúžení kloubní štěrbiny, hrubší osteofyty, nekróza kosti 

a deformity (Dungl, 2014, Joern et al., 2010) 

2.3.4 Terapie 

 Léčba OA je zaměřena především na prevenci vzniku vážnějších strukturálních 

změn, zpomalení progrese již vzniklých strukturálních změn a v neposlední řadě 

na tlumení symptomů, především bolesti. Volba rehabilitační léčby přímo závisí 

na stadiu OA. Léčbu rozdělujeme na konzervativní a chirurgickou. (Sosna, 2001) 

 OA není v současné době léčitelnou chorobou, jelikož nebyl zcela objasněn 

mechanismus vzniku. Cílem léčby je tedy zmírnění příznaků a zpomalení progrese. 

Terapeutické spektrum sahá od obecných opatření až po fyzioterapii, ortopedické 
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pomůcky či ortézy, farmakoterapii a nakonec chirurgii s následnou rehabilitací. 

Chirurgický zákrok by měl být indikován, pokud pacientovy příznaky odpovídají 

fyzickým a radiologickým nálezům a zároveň jsou vyčerpány všechny konzervativní 

léčebné způsoby. (Joern et al., 2010) 

2.3.4.1 Konzervativní léčba 

 Mezi cíle konzervativní terapie řadíme vysvětlení povahy onemocnění 

pacientovi, zmírnění bolestí, potlačení zánětlivé reakce, udržení nebo zlepšení rozsahu 

pohybu v kloubu, zabránění vzniku deformit a posílení oslabených svalů. (Dungl, 2014) 

 Pacient by měl upravit svůj režim a životosprávu. To znamená omezit 

přetěžování kloubu, případně odlehčit kloub použitím opěrných pomůcek. Dále 

je doporučeno snížit tělesnou nadváhu a preferovat sporty s nižším zatížením 

postiženého kloubu, např. plavání nebo cyklistika. Pohyb kloubu v odlehčení je totiž 

významným preventivním opatřením bránícím progresi OA. Cvičení by mělo být 

předepisováno jako léčba osteoartrózy, udržuje totiž dobrou trofiku svalových skupin 

v oblasti kolene a funguje jako prevence vzniku kloubní či svalové kontraktury. Často 

bývá v léčbě využito také cvičení ve vodě, především u pacientů, kteří mají strach 

z pohybu. Někteří lékaři cvičení ve vodě používají jako můstek k pozemní terapii. 

(Joern et al., 2010, Ringdahl et al., 2011, Sosna, 2001) 

 Při léčbě OA využíváme protizánětlivé fyzikální terapie. Sosna (2001) do této 

kategorie řadí vodoléčbu, elektrické a magnetické pole, ultrazvuk a RTG ozáření nízkou 

protizánětlivou dávkou. Jednotlivé procedury jsou indikovány v závislosti 

na pokročilosti a fázi OA. Jako autoterapii může pacient přikládat Priessnitzův obklad. 

Pro analgetický účinek je vhodné zvolit diadynamické nebo TENS proudy. 

Pro antiedematózní účinek se využívá pulzního ultrazvuku. Pokud chceme oba účinky 

kombinovat, můžeme aplikovat pulzní nízkofrekvenční magnetoterapii. (Poděbradský, 

1998, Sosna 2001) 

 Farmakologie využívá skupiny rychle a pomalu působících léků. Mezi rychle 

působící patří např. neopiodní analgetika, opioidní analgetika a nesteroidní 

antirevmatika (NSA). NSA jsou nejužívanějšími léky při léčbě OA, mají protizánětlivý 

a analgetický účinek, ale léčba je pouze symptomatická. NSA nezpomalují progresi OA 

a jejich dlouhodobé užívání by ji mohlo naopak urychlit. Při léčbě pomocí NSA je třeba 

dbát na možné nežádoucí účinky léků, jako je třeba iritace žaludeční sliznice. Pomalu 
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symptomaticky působící látky označujeme jako SYSADOA, často se jim říká také 

chondroprotektiva. Jejich účinek nastupuje zhruba až po 2 měsících léčby, je však 

dlouhodobý. (Joern et al., 2010, Sosna, 2001) 

2.3.4.2 Operativní léčba 

 Konzervativní terapie zajistí dočasnou úlevu od bolestí kolenního kloubu, 

nezastaví však vývoj OA. Mladší jedinci nebo aktivní sportovci často volí jako 

alternativu náhradu kloubní chrupavky. Pro zajištění normálních biomechanických 

podmínek je důležitý vliv souběžných operací, jako třeba korekční osteotomie nebo 

transplantace menisků. Vzhledem k možnosti zmírnění bolesti a zpomalení progrese 

degenerativních změn se náhrada kloubní chrupavky stala předmětem zájmu, ačkoliv 

normálně není pro léčbu OA indikována. U menších poruch chrupavky a poškození 

menisků či vaziva lze využít artroskopické laváže nebo debridementu. Při artroskopické 

laváži dochází k odstranění volných fragmentů chrupavky a z nich se uvolňujících 

zánětlivých enzymů. Zmírnění potíží po laváži je krátkodobé a svou roli může hrát 

i tzv. placebo efekt. Větší efekt může nabídnout artroskopický debridement, během 

tohoto výkonu jsou odstraněna volná tělíska společně s nestabilními částmi menisků 

a kloubních chrupavek. Pokud vyčerpáme všechny možnosti konzervativní léčby, 

farmakoterapie a méně závažné operační výkony, indikujeme pacientovi TEP kolenního 

kloubu. (Dungl, 2014, Rönn et al., 2011) 

2.4 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

 TEP kolenního kloubu, nazývána také jako aloplastika či artroplastika kolene, 

je po TEP kyčle 2. nejčastěji používanou kloubní náhradou. Jedná se o náhradu 

poškozeného kloubu implantátem. Jejím cílem je obnovení anatomické osy DK, 

zajištění stability kolenního kloubu, odstranění bolesti a v neposlední řadě zlepšení 

funkce. (Koudela, 2004) 

2.4.1 Historie TEP kolenního kloubu 

 Již v 19. století lékaři začali hledat vhodný operační výkon, který by řešil 

destruovaný, omezeně pohyblivý a bolestivý kolenní kloub. Prvním operačním 

zákrokem se snahou zachovat pohyb v kolenním kloubu byla resekční artroplastika, 

kdy byl mezi resekované kloubní plochy vkládán lalok z kloubního pouzdra, kůže, 

svalová tkáň nebo dokonce část chromované sliznice vepřového močového měchýře. 

Ve 30. letech 20. století Campbell zkoušel využívat fasciálního štěpu. Tyto operace 
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však byly neúspěšné, jelikož postupně došlo k rozvoji instability, omezení pohybu 

a návratu bolesti kloubu. (Kubeš in Dungl, 2014) 

 První TEP kolenního kloubu byly závěsnými systémy s rotací kolem 1 osy 

v sagitální rovině. Femorální a tibiální části byly spojeny napevno a ukotveny pomocí 

dříků do dřeňových dutin. Princip jejich fungování byl podobný prostým pantům. 

Na tomto principu fungovala úplně první TEP - implantát, který byl vyvinutý 

Waldiusem a Shiersem  v roce 1957. Tento implantát se ale brzy přestal využívat kvůli 

nerespektování fyziologických pohybů kloubu. Na základě pevného spojení navíc 

docházelo k mechanickému uvolňování komponent nebo zlomeninám diafýz. (Koudela 

2004, Kubeš in Dungl, 2014) 

 V roce 1957 přišla nová koncepce v podání McKeevera a v letech 1958 a 1964 

v podání MacIntoshe. Oba dva se pokoušeli vyvinout náhradu na principu interpoziční 

artroplastiky. Tento typ náhrady spočíval ve výměně pouze tibiální části kloubu 

za destičky z chromkobaltové slitiny. Tyto náhrady využívající kovových „spacerů“ 

přinesly ale omezený a jen těžko předvídatelný efekt, takže byly také záhy opuštěny. 

(Koudela, 2004, Kubeš in Dungl, 2014) 

 V roce 1971 publikoval Gunston velmi pozitivní výsledky svého „polycentric 

knee.“ Pokrok byl vidět hlavně ve snaze částečně respektovat fyziologické pohyby. 

Tento implantát měl dvě tibiální polyetylenové části a dvě kovové hemisférické části, 

které nahrazují povrch kondylů femuru. Implantát dokonce svým tvarem umožnil 

při flexi fyziologickou změnu centra rotace kolena. Jednotlivé části implantátu byly 

fixovány kostním cementem. Vzhledem k malým styčným plochám a velkému tlaku 

na jednotku plochy docházelo většinou k časnému selhání. Dalšími stupni ve vývoji 

náhrad kolenního kloubu byly implantáty se zadní stabilizací Insalla a Bursteina. Tyto 

náhrady mají výhodu snadnějšího chirurgického přístupu a umožnění většího rozsahu 

pohybu. Nevýhodou je naopak ztráta proprioceptivní funkce LCP. Směr vývoje udal 

poté implantát „Oxford knee,“ se kterým přišli v 70. letech 20. století Goodfellow 

a O’Conner. Jejich implantát byl založený na polyetylenových pohyblivých složkách 

umožňujících rotaci bérce a zvýšení kongruence styčných ploch kloubu a měl podstatně 

delší životnost. (Kubeš in Dungl, 2014, Pandit et al., 2006) 



21 

 

 V České republice rozvoj totálních endoprotéz nastal v období 70. let 20. století. 

Velkou roli hrála průkopnická práce profesora O. Čecha. V současné době se náhrada 

kolenního kloubu provádí jako rutinní výkon. (Janíček, 2001) 

2.4.2 Typy endoprotéz kolenního kloubu 

 Existuje několik dělení typů kolenních endoprotéz podle odlišných aspektů. 

Nejčastěji se ale v praxi setkáváme s dělením z hlediska typu kostní fixace. Používají 

se 3 typy endoprotéz – cementovaná, necementovaná a hybridní. (Janíček, 2001) 

 Většina TEP kolenního kloubu je běžně fixována pomocí kostního cementu 

s přídavkem antibiotik. Tato metoda je u kolenního kloubu natolik úspěšná, že nevzniká 

žádný větší tlak na vývoj endoprotéz necementovaných. Necementované náhrady 

kolenního kloubu již samozřejmě byly vyvinuty, např. Whiteside udává, že jeho 

implantát je při nejmenším stejně funkční jako implantáty cementované. 

Necementovaná náhrada však vyžaduje náročné povrchové úpravy související 

s nevyhnutelným zvýšením ceny. Necementová fixace měla pomoct s problémem 

až příliš častých nutností revize TEP. Jelikož ale u necementovaných implantátů 

docházelo k časnému aseptickému uvolňování, zůstala standartní technikou 

cementovaná endoprotéza. Mezi hybridní typy patří zamčené systémy, které mají 

vlastní artikulační část cementově fixovanou a dříky jsou naopak zachyceny na principu 

press-fitové fixace. Toto rozdělení podle způsobu fixace implantátu Kubeš (in Dungl, 

2014) nepovažuje u kolenního kloubu, na rozdíl od kloubu kyčelního, za příliš důležité. 

(Kubeš in Dungl, 2014, Papas et al., 2019)   

 Nejdůležitější rozdělení je podle Kubeše (in Dungl, 2014) z hlediska stupně 

vnitřní stability, kdy v zásadě dělení probíhá podle kongruence kloubních ploch. Téměř 

u všech TEP dochází při implantaci k resekci LCA. Minimální vnitřní stabilitu má TEP 

typu „non-constrain,“ Ta sice teoreticky umožňuje největší napodobení fyziologické 

biomechaniky kolenního kloubu, na druhou stranu ale minimalizuje kongruenci 

kontaktních ploch a tedy zvyšuje zátěž na jednotku styčné plochy. Větší kontakt 

kloubních ploch vykazuje tzv. „low-constrain.“ Jeho vnitřní stabilita je ale pořád příliš 

malá, proto je zapotřebí zachování funkce LCP. Vyšší stupeň stability má 

tzv. „semi-constrain,“ Znatelně větší tvarová shoda tibiální a femorální části zvyšuje 

kontaktní plochu. Pokud u tohoto typu zachováme LCP, který způsobuje „rollback,“ 

může někdy dojít k tzv. kinematickému konfliktu, kdy LCP omezí flexi kolenního 

kloubu. Typickými představiteli „semi-constrain“ implantátů jsou náhrady s dorzální 
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stabilizací. Ty po resekci LCP musí nahradit jeho funkci „roll-back“ fenoménu. Tento 

problém se řeší pomocí zarážky v interkondylickém prostoru tibie (tzv. „spine“), 

ta se poté opírá do výřezu v interkondylickém prostoru femuru (tzv. „cam“). 

U implantátů s dorzálním přístupem nehrozí kinematický konflikt, operace je jednodušší 

a navíc se zvětší rozsah do flexe. Nejvyšší stupeň vykazuje tzv. „constrain.“ U tohoto 

typu jsou komponenty spojeny čepem jako jeden celek. Indikací tohoto zamčeného 

systému je především latero-laterální nestabilita, způsobena insuficiencí postranních 

ligament. (Kubeš in Dungl, 2014, Sculco, 2006) 

 Nakonec se typy endoprotézy dělí z hlediska rozsahu náhrady. Zatímco 

u totálních endoprotéz dojde k náhradě obou kompartmentů, u unikompartmentálního 

implantátu se nahrazuje pouze jeden kompartment, ve většině případů kompartment 

mediální. Výhodou tohoto postupu je zachování druhé styčné plochy, menší operační 

zákrok a rychlejší následná rehabilitace. (Kubeš in Dungl, 2014) 

2.4.3 Indikace implantace TEP kolenního kloubu 

 Obecné indikace operace je třeba zvážit dle věku nemocného, typu onemocnění, 

předpokládané délky života a pohybové aktivity pacienta. Hodnotí se zároveň stav 

ostatních nosných kloubů obou DKK. Neméně důležitý je stav kloubů HKK, především 

zápěstí a drobných kloubů ruky, důležitých pro uchopení berlí a následné odlehčování 

DK v pooperační fázi. (Rybka et al., 1993) 

 Indikací k operačnímu výkonu jsou situace, kdy začne být bolest kloubu 

nezvladatelná nebo je výrazně porušena jeho funkce. Implantace TEP by měla 

proběhnout, pokud byly vyčerpány varianty konzervativní terapie. (Kolář, 2009) 

 Hlavními indikacemi implantace TEP dle Koudely (2004) jsou: gonartróza, 

revmatoidní artritida, poúrazová artróza a artróza při některých artropatiích. 

2.4.4 Kontraindikace implantace TEP kolenního kloubu 

 Kontraindikace dělíme na absolutní a relativní. Mezi absolutní lokální 

kontraindikace bychom zařadili dle Kubeše (in Dungl, 2014) aktivní infekt a nepříznivý 

lokální kožní a kostní nález, který by znemožnil technické provedení zákroku. Dále 

existují absolutní celkové kontraindikace, jako jsou kardiopulmonární onemocnění, 

těžká ischemická choroba DKK nebo postižení CNS, jež by znemožnilo pooperační 

spolupráci pacienta. (Kubeš in Dungl, 2014) 
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 Relativními kontraindikacemi jsou např. nízký věk pacienta, nedávno prodělané 

nitrokloubní infekční onemocnění nebo přítomnost infekce kdekoliv v organismu. 

Do této kategorie navíc lze zařadit i velmi vysoký věk pacienta či obezitu. 

(Kubeš in Dungl, 2014)  

2.4.5 Operační technika 

 Řez měkkých tkání je zpravidla veden podélně ve střední části kolene. Kvůli 

prevenci kožní nekrózy při zvýšeném napětí v průběhu operace musí být incise 

dostatečně dlouhá. Retinákula jsou protnuta mediálně parapatelárně, proximálně 

pokračuje řez do mediální části šlachy m. quadriceps femoris, kde se ponechávají 

3-4 mm okraje šlachy pro následnou suturu. Distální pokračování incise vede podél 

lig. patellae. Další část operace se provádí ve flekčním postavení kolenního kloubu 

s everzí pately. V některých případech tato everze není možná, potom je zapotřebí 

rozšířit řez proximálně a odstranit osteofyty na patele a laterálním kondylu femuru. 

Následně se uvolňuje horní roh mediální části lig. patellae od tuberositas tibiae, 

to je provedeno s ohledem na nutnost zachování kontinuity šlachy a distálního periostu. 

Pro získání prostoru operatér odklopí patelu. Díky tomu poté mohou být odstraněny 

menisky, LCA nebo LCP. LCP se odstraňuje v případě volby implantátu se zadní 

stabilizací. Posledním úkonem před zásahem do kostní tkáně je subluxace tibie vpřed 

a její zevní rotace. (Kubeš in Dungl, 2014, Rybka et al., 1993) 

 Pro umožnění implantace tibiální a femorální komponenty kloubní náhrady 

je třeba nejprve vytvořit dostatečný prostor. K tomu slouží resekce kloubních povrchů 

prováděná speciálními nástroji. Část tibiální se implantuje kolmo na osu tibie. 

Femorální komponenta je implantována tak, aby došlo k obnovení anatomické osy DK, 

přičemž mechanická osa DK by měla probíhat středem kloubu. Vytvořený prostor musí 

být identický pro 90° flexi i plnou extenzi kolene. U cementovaného typu je kloubní 

cement nanesen na obě komponenty. Řídkým cementem se navíc pokrývají kostní 

plochy, kdy je cement vtlačen do spongiózy a kotevních otvorů. Každá komponenta 

je po nasazení lehce doklepnuta kladivem. Po implantaci se nechává cement schnout 

v plné extenzi kolene. Operatér musí zachovat původní výšku kloubní linie, 

aby nedocházelo k ovlivnění funkce LCP, kolaterálních ligament a femoropatelárního 

kloubu. K elevaci linie kloubu může dojít, pokud je použita příliš malá femorální 

komponenta nebo například při velké resekci femuru v prevenci flexní kontraktury. 

(Kubeš in Dungl, 2014, Rybka et al., 1993) 
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 Na závěr je důležité správné vybalancování ligamentózního aparátu kolenního 

kloubu. Adekvátní ošetření měkkých tkání je důležitým předpokladem volně 

pohyblivého, stabilního a nebolestivého kloubu. Pokud je původně přítomna varózní 

deformita, většinou je to spojeno s flekční kontrakturou a s vnitřní rotací tibie. 

 U této deformity musí pak během zákroku dojít k uvolnění mediálních struktur. 

Valgózní deformita je přítomna méně často a vyžaduje naopak uvolnění struktur 

laterálních. (Kubeš in Dungl, 2014, Rybka et al., 1993) 

 Po dokončení zákroku se do rány zakládají 2 Redonovy drény, které mají 

za úkol po dobu 2 dnů odvádět krev a výpotek. Rána je zašita v anatomických vrstvách, 

kdy operatér dbá na pečlivé sešití všech vrstev mediálního retinákula a reinzerci 

m. vastus medialis, který se podílí na správné centraci pately. Operace je ukončena 

přiložením kompresivního obvazu doplněného sterilním molitanem. 

(Rybka et al., 1993) 

2.4.6 Pooperační komplikace 

 Koudela (2004) rozděluje pooperační komplikace na místní a celkové.  

2.4.6.1 Celkové pooperační komplikace 

 Mezi hlavní celkové pooperační komplikace řadíme např. flebotrombózu 

a tromboembolickou nemoc (TEN). Po operaci často vznikají tromby v hlubokých 

žilách lýtka. Nejvýznamnější částí prevence TEN a flebotrombózy je časná pooperační 

mobilizace pacienta. Dále prevence zahrnuje medikamentózní léčbu formou 

nízkomolekulárních heparinů a perorálních antikoagulancií. Velmi často se setkáváme 

také s využitím pomůcek mechanických, jako jsou kompresní punčochy nebo bandáže. 

(Janíček, 2001, Mont et al., 2011) 

2.4.6.2 Místní pooperační komplikace 

 Velmi častými komplikacemi jsou infekce. Zvýšené riziko infekční komplikace 

je např. u pacientů po septické artritidě, osteomyelitidě nebo erisypelu. Rovněž bývá 

spojeno také s chorobou diabetes melitus, malnutricí, obezitou, chronickým etylismem, 

uroinfekcí či s dlouhodobým užíváním imunosupresiv a kortikoidů. Časná infekce 

se u pacienta projeví horečkami, bolestí, zarudnutím rány nebo vysokou sedimentací 

a CRP. U tohoto stavu je zapotřebí okamžitá revize kloubu, odstranění implantátu, 

debridement měkkých tkání, cementovaný spacer s antibiotiky a průplachová laváž 

kolenního kloubu. Pokud se podaří odstranit infekci, může být po 6-8 týdnech 
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provedena reimplantace. Obdobný postup volíme i při vyskytnutí mitigované infekce, 

jež se projevuje uvolňováním komponent s minimální známkou zánětu. (Koudela, 2004, 

Kubeš in Dungl, 2014) 

 Dále mezi místní pooperační komplikace patří zlomeniny, paréza nervus 

fibularis, poranění popliteálních cév, instabilita kolena, mechanické uvolnění 

endoprotézy, nestabilita pately či ruptura šlachy m. quadriceps femoris. (Koudela, 2004) 

 Zlomeniny vznikají na femuru a tibii pooperačně nebo mohou vzniknout jako 

následek úrazu kdykoliv po operaci. Tyto peripropetické zlomeniny se řeší 

osteosyntézou pomocí dlah, šroubů či nitrodřeňových hřebů. Dalším řešením jsou poté 

revizní komponenty. Paréza fibulárního nervu vzniká otlakem nervu o podložku 

v oblasti caput fibulae. Pacienti totiž mají DK po operaci často v zevně rotačním 

postavení. Aby k poranění nervu nedošlo, je doporučeno nohu vypodkládat měkkou 

podložkou. Ve vzácných případech může být nervus fibularis poškozen přímo během 

operace. Častěji během operace bývají poraněny popliteální cévy, zejména 

při opracovávání zadní části condylus medialis tibiae. Pokud dojde k poranění této cévy, 

musí být okamžitě provedena její sutura. (Koudela, 2004, Märdian et al., 2012) 

 Následkem špatného vyvažování vazivového aparátu může dojít k instabilitě 

kolene. Jestliže tato nestabilita nejde korigovat pomocí ortézy, je doporučena reoperace. 

Ta bývá nutná i při mechanickém uvolňování endoprotézy, které se klinicky projeví 

bolestí při zátěži, poruchou osy a kontrakturou. Ruptury šlachy m. quadriceps femoris 

nebo lig. patellae se řeší suturou či fixací šroubem přes tuberositas tibiae. (Koudela, 

2004, Song et al., 2014) 

2.4.7 Rehabilitace 

2.4.7.1 Předoperační fáze 

 Rehabilitace se u TEP kolenního kloubu skládá z péče předoperační 

a pooperační. Ve fázi předoperační se soustředíme na úpravu svalových dysbalancí 

v oblasti postiženého segmentu. Dále s pacientem můžeme nacvičovat chůzi 

s odlehčením jedné DK, aby se pacient naučil správně používat podpažní berle nebo 

francouzské hole (FH). Je vhodné se také před operací věnovat úpravě dechového 

stereotypu a zlepšení celkové kondice pacienta. Důležité je pacienta informovat o tom, 

jak bude pooperační fáze probíhat, a vysvětlit mu potřebu časné vertikalizace 

a pozitivního přístupu k rehabilitaci. (Kolář, 2009)  
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2.4.7.2 Pooperační fáze 

 V časné pooperační rehabilitaci se soustředíme na správné polohování 

operované DK, provádění dechových cvičení, kondiční cvičení neoperované končetiny 

a dodržování opatření pro prevenci TEN. U operované DK cvičíme dorzální a plantární 

flexi v hlezenním kloubu, opatrně se provádí izometrické kontrakce m quadriceps 

femoris. V průběhu 2.-3. dne přistupujeme k vertikalizaci pacienta. Dbáme 

na posilování extenzorů HKK, jejichž dobrý stav je důležitý pro nácvik chůze 

s pomůckami. Třetí den také začínáme s aktivními pohyby kolenního kloubu do flexe 

a extenze. V této fázi je vhodné nacvičovat také sed s bérci spuštěnými z lehátka. 

Fyzioterapeut by měl dbát na dosažení a následné uchování maximální extenze 

v kolenním kloubu. Pro zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu používáme 

motodlahu, která provádí pasivní pohyby do flexe a extenze. Často využíváme také 

kryoterapii v podobě ledových sáčků, ta má antiedematózní a analgetický účinek. 

Jestliže je jizva dostatečně zhojena, otáčíme pacienta na břicho. V případě, 

kdy je pacient zdatný a zvládne vertikalizaci do sedu a stoje, začneme s nácvikem chůze 

o berlích. Chůzi o berlích pacienta učíme i na schodech, kdy je velmi důležitá instruktáž 

správného provedení. Pokud má pacient dobrý úchop, používáme 2 FH. Cvičení 

by nejlépe mělo probíhat 2x denně, kdy jsou cviky provedeny pomalu 5-10x. Odlehčení 

DK, postupné zatěžování a následné odložení opěrných pomůcek probíhá dle operatéra. 

Optimální stav pacienta po operaci by se měl dostavit v rámci 3-6 měsíců. Po propuštění 

musí pacient doma pravidelně cvičit, navíc je doporučeno pokračovat v rehabilitační 

léčbě ambulantně. Z pohybových aktivit je pacientům doporučováno plavání nebo 

cyklistika. Naopak je třeba vyhnout se klekům, hlubokým dřepům či poskokům. 

(Hromádková, 1999, Isaac et al., 2005, Kolář, 2009) 

2.5 Nejčastěji používané fyzioterapeutické metody a postupy 

2.5.1 Techniky měkkých tkání (TMT) dle Lewita 

 Techniky měkkých tkání se používají pro protažení kůže a hlubších tkání. Mají 

podobný účinek jako některé techniky masáže. Jedná se o nebolestivé techniky, které 

nejsou obecně náročné na čas a jsou vhodné pro autoterapii. Používáme je v případě 

zvýšeného odporu kůže (v porovnání s druhou DK) proti protažení. Analogicky 

se postupuje u zvýšeného napětí a odporu v hlubší vrstvě pojiva, fascií nebo u aktivní 

jizvy. (Lewit, 1990) 
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2.5.2 Míčkování dle Jebavé 

 Míčková facilitace je pomocnou metodou ve fyzioterapii. Pomocí molitanových 

míčků se snažíme snížit otok, uvolnit měkké tkáně v okolí jizvy a ovlivnit hypertonické 

svaly. (Jebavá, 1993) 

2.5.3 Postizometrická relaxace (PIR) dle Lewita 

 PIR je specifickou metodou dosažení svalové relaxace, která funguje 

na facilitačním a inhibičním principu. Hypertonický sval fyzioterapeut uvede 

do maximálního protažení, poté vyzve pacienta k minimálnímu odporu (izometrická 

kontrakce) a po 10 vteřinách pacient sval s výdechem uvolní. Následně pozorujeme 

tzv. „fenomén tání.“ Metoda PIR je velmi účinná při léčení spoušťových bodů 

ve svalech a na okostici, zvýšeného napětí svalů a také bodů, kam se promítá přenesená 

bolest. (Lewit, 1990) 

 Pokud je naším cílem ovlivnit svaly zkrácené, využíváme variantu 

PIR s protažením dle Jandy. Tato metoda funguje na stejném principu s rozdílem, 

kdy po nástupu „fenoménu tání“ následuje pasivní protažení daného svalu. 

(Kolář, 2009) 

2.5.4 Mobilizace dle Lewita 

 Mobilizace mají jediný léčebný účel, a to obnovit normální pohyblivost kloubu 

a jeho kloubní vůli. Pacient zaujímá při této technice relaxovanou polohu. Terapeut 

fixuje proximální část kloubu a mobilizuje distální část, přičemž by mobilizace neměla 

jít přes dva klouby. Aby nedošlo k páčení kloubu, ruce terapeuta jsou co nejblíže 

kloubní štěrbině. Fyzioterapeut uvede kloub do předpětí a následně provádí mobilizaci 

do omezeného směru pohybu. Po TEP kolenního kloubu se nejčastěji vyskytují blokády 

pately a hlavičky fibuly. Omezený pohyb hlavičky fibuly často souvisí s hypertonem 

m. biceps femoris, snížená pohyblivost pately se pojí spíše s otokem a operační ránou. 

(Lewit, 1990) 
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2.5.5 Senzomotorická stimulace (SMS) dle Jandy a Vávrové 

 Tato terapie se využívá u funkčních poruch pohybového aparátu, zejména 

stabilizačního svalstva. Obsahuje soustavu balančních cviků, které jsou provedeny 

v různých posturálních polohách. Důraz klademe při provedení na facilitaci  pohybu 

z chodidla. Působením na exteroreceptory kůže chodidla a proprioreceptory v kloubech, 

svalech a šlachách se zvyšuje aferentace. Mezi hlavní cíle SMS u pacientů po TEP 

kolenního kloubu řadíme: 

 zlepšení svalové koordinace 

 urychlení nástupu svalové kontrakce pomocí proprioceptivní aktivace, vyvolané 

změnou kloubu 

 zlepšení rovnováhy 

 zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji a chůzi (Kolář, 2009) 

2.5.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata 

 Stejně jako je tomu u SMS, i PNF je metoda na neurofyziologickém podkladě. 

Metoda usnadňuje nervosvalovou reakci pomocí proprioreceptorů. Pohybové vzorce, 

které metoda využívá, jsou vedeny diagonálně a jsou velmi podobné běžným pohybům 

člověka. Pohyb při PNF se provádí pomocí celých svalových komplexů v několika 

kloubech a rovinách současně. V tomto konceptu se využívá relaxačních a posilovacích 

technik. U pacientů po TEP metodu využíváme pro zlepšení svalové koordinace a díky 

reciproční inhibici také pro vyrovnání svalových dysbalancí. Facilitačními mechanismy 

jsou např. manuální kontakt, protažení svalu, maximální odpor, slovní povely a trakce 

či komprese kloubu. (Holubářová, Pavlů, 2017) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Metodika práce 

Speciální část mé bakalářské práce jsem zpracoval na základě souvislé odborné 

praxe, která probíhala v Rehabilitační nemocnici Beroun v termínu od 18. 1. 2021 

do 12. 2. 2021. V příloze č. se nachází informovaný souhlas podepsaný pacientkou. 

Na základě tohoto dokumentu projekt schválila etická komise UK FTVS (viz příloha 

č. 1).  

Souvislá praxe probíhala pod dohledem supervizora Mgr. Lady Kvapilové. Po 

provedení vstupního kineziologického rozboru jsem sestavil krátkodobý a dlouhodobý 

terapeutický plán, dle kterého jsem následně provedl 9 terapií. Terapie se konaly 

1x denně na lůžkovém oddělení (cca 30 minut). Pacientka navštěvovala 1x denně 

skupinovou LTV pro pacienty po implantaci TEP kolenního kloubu, tyto skupinové 

terapie byly vedeny místními fyzioterapeuty. 

Během první terapie byl proveden vstupní kineziologický rozbor a po poslední 

terapii výstupní kineziologický rozbor. Na základě jejich porovnání jsem zhodnotil 

efekt terapie. Všechna mnou provedená vyšetření a rehabilitační jednotky byly 

provedeny v rozsahu učiva bakalářského oboru Fyzioterapie na UK FTVS. Využil jsem 

tyto metody a postupy: techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, postizometrickou 

relaxaci, techniky proprioceptivní neuromuskulární facilitace, analytické cvičení, 

techniky senzomotorické stimulace. Z pomůcek byly použity: francouzské hole, 

overball, Theraband, oválný gymball, molitanové míčky, masážní balonek, nafukovací 

válec, Redcord a stabilizační pomůcky (čočka, Airex). 

3.2 Anamnéza 

Pacient: V.J., žena 

Rok narození: 1960 

Diagnóza: M179  

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka je 7. den po operaci, cítí se dobře, ale stěžuje si na pnutí stehů 

a na bolest při aktivní flexi kolene. 
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Objektivní: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Na PDK má pacientka 

bandáž, na LDK kompresní punčochu. Na pravé dolní končetině je po sundání bandáže 

viditelný otok v oblasti čéšky, vnitřní štěrbiny kolenního kloubu, holeně a zadní strany 

stehna. Jizva je sterilně kryta. Přichází třídobou chůzí o francouzských berlích. Sama 

zvládá vysvlečení a přesun na lůžko. 

Výška – 156 cm 

Hmotnost – 77 kg 

BMI – 31,6 

TK – 140/77 

TF – 84 pulsů/min 

DF – 15 dechů/min 

RA: matka zemřela v 82 letech na selhání srdce, syn zdráv 

OA: prodělány běžné dětské nemoci, s ničím se dlouhodobě neléčí, žádné předchozí 

operace 

NO: artróza v pravém kolenním kloubu způsobovala bolest, z toho důvodu byla 

implantována TEP kolenního kloubu, pacientka je 7. den po operaci 

AA: kuře 

FA: chronicky sine med., pooperačně Eliquis 2,5 mg 1-0-1 po dobu 2 pooperačních 

týdnů, analgetika 

Abusus: 0 

GA: bez potíží 

SA: bydlí s partnerem v bytě, 47 schodů bez výtahu 

PA: vyučená švadlena, nyní dispečerka dopravy 

SpA: rekreačně jízda na kole, 1x za měsíc 

Předchozí RHB:  

Po implantaci TEP pravého kolenního kloubu (12. 1. 2021) na ortopedickém 

oddělení v Hořovicích, následně převezena 18. 1. 2021 na lůžkové oddělení 

do Rehabilitační nemocnice Beroun. Jinou předchozí rehabilitaci pacientka neuvádí. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace:  

Implantatio TEP genus l. dex. Lokální anestezie (spinální), pacientce byla 

implantována cementovaná kloubní náhrada kolenního kloubu anteromediálním 

přístupem. Operace proběhla bez komplikací. Chůze v odlehčení, postupně povolena 

plná zátěž PDK. 

Indikace k RHB: 

  Vstupní a výstupní kineziologický rozbor, Individuální LTV 1x denně, LTV 

na neurofyziologickém podkladě, Motodlaha 1x denně, Kotzovy proudy 1x denně 

celkem 4x 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno 19. 1. 2021. 

Vyšetření stoje aspekcí: 

 Vyšetření bylo provedeno se 2 FH pro odlehčení PDK. 

Zezadu: Stoj stabilní o přirozené bázi, pravá DK je mírně předsunuta, obě DKK 

vytočeny špičkami ven, pravá DK vytočena více (zevně rotační postavení v kyčelním 

kloubu), širší kontura lýtkového svalu na PDK - otok, levá popliteální rýha více 

sešikmená a níže, levý kolenní kloub mírně valgózní, otok pravého kolene, výrazný 

hematom v oblasti zadní a vnitřní strany stehna, levá subgluteální rýha výše - výrazný 

hypotonus pravého m. gluteus maximus, úklon pánve vlevo, trup v mírném úklonu 

vpravo, pravé rameno výše, viditelné větší zatížení LDK 

Z boku: Pravá DK předsunuta o 3 cm, kolena v mírné semiflexi, pánev ve výrazné 

anteverzi, oploštělá ThP kyfóza, prominující břišní stěna, elevace a protrakce ramen 

Zepředu: Hallux valgus na obou DKK, pravá patela mírně vybočená, jizva dlouhá 

18 cm překryta sterilní náplastí, výrazný otok kolenního kloubu a stehna, viditelný 

hypotonus musculus quadriceps femoris, úklon pánve vlevo, úklon trupu vpravo, pravý 

thorakobrachiální trojúhelník je výraznější, pravé rameno výše 

Vyšetření chůze:  

Pacientka přišla třídobou chůzí o 2 FH, asymetrická délka kroku, krok pravou 

DK delší, rytmus pravidelný, PDK mírně zevně rotována, u PDK absence odvalu 
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chodidla a odrazu palce, elevace v ramenních kloubech, souhyb HKK je zajištěn 

použitím FH, chůze je stabilní 

Vyšetření dýchání: 

Převažuje horní hrudní dýchání, hrudník v nádechovém postavení.  

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Antropometrické vyšetření bylo v rámci vstupního kineziologického rozboru 

vyšetřeno orientačně i na HKK bylo stranově bez rozdílu.  

Antropometrické vyšetření provedeno vleže na zádech. 

Délky DKK (v cm) PDK LDK 

Funkční délka 73 73 

Anatomická délka 73,5 73,5 

Stehno 36,5 36,5 

Bérec 37 37 

Noha 20 20 

Tabulka č. 1:Antropometrie, délky DKK (vstupní rozbor) 

Obvody DKK (v cm) PDK LDK 

15cm nad patelou 56 53 

10cm nad patelou 53 45 

Přes patelu 44,5 38,5 

Přes tuberositas tibiae 43,5 37 

Lýtko 41 39 

Hlezenní kloub 27 26 

Přes nárt 29,5 28,5 

Metatarsy 21 21 

Tabulka č. 2: Antropometrie, obvody DKK (vstupní rozbor) 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

Vyšetřil jsem pohmatem jizvu, kůži, podkoží a fascie na DKK. Na DKK jsem 

také vyšetřil tonus svalů. 

Jizva na PDK je mírně vystouplá a narůžovělá. Jizva je zhoršeně posunlivá 

a  protažitelná, v distální části jizvy se nachází velký strup. 

Protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží i fascie na pravém stehně a bérci 

se zhoršuje směrem k jizvě. Kůže je v oblasti kolenního kloubu na dotek teplejší. 

Kiblerova řasa na PDK nelze oblasti bérce a stehna nabrat. M. tensor fasciae latae, 

m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus na PDK v palpačním 

hypertonu. M. gluteus maximus a m. quadriceps femoris v palpačním hypertonu.  

Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Goniometrické vyšetření DKK aktivně (rotace v pravém kyčelním kloubu 

neprovedeny kvůli bolesti kolenního kloubu): 

Kloub Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 5 – 0 – 0 * 10 - 0 – 110 

F 20 - 0 – 15 * 45 - 0 - 20 

R X 20 – 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 5 – 35 * 5 - 0 - 125 

Hlezenní kloub 

S 5 - 0 – 55 15 - 0 – 40 

R 20 - 0 – 30 20 - 0 – 30 

Tabulka č. 3:Goniometrie DKK aktivně (vstupní rozbor); x - neprovedeno kvůli bolesti, * - při provedení 

přítomna bolest 
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Goniometrické vyšetření DKK pasivně (rotace v pravém kyčelním kloubu 

neprovedeny kvůli bolesti kolenního kloubu):  

Kloub Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 – 100 10 - 0 – 110 

F 40 - 0 - 20 45 - 0 - 20 

R x 20 – 0 - 35 

Kolenní kloub S 5 - 0 – 45* 5 - 0 - 130 

Hlezenní kloub 

S 5 - 0 – 55 20 - 0 – 50 

R 20 - 0 – 30 20 - 0 – 30 

Tabulka č. 4: Goniometrie DKK pasivně (vstupní rozbor); x – neprovedeno kvůli bolesti, * - při provedení 

přítomna bolest 

Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Svalová síla DKK: 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 2* 4 

Abdukce 2* 4 

Addukce 2* 5 

Extenze 3 3 

Kolenní kloub 

Flexe 2* 4 

Extenze 2* 5 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 4 5 

Supinace s dorzální flexí 4 4 

Supinace s plantární flexí 4 4 

Plantární pronace 3 5 

Tabulka č. 5: Svalová síla DKK (vstupní rozbor); *- při provedení přítomna bolest 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

Vyšetření bylo provedeno u DKK. Vyšetření flexorů kyčle a m. piriformis 

nebylo u PDK kvůli bolesti kolenního kloubu provedeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: Zkrácené svaly (vstupní rozbor); x – neprovedeno z důvodu bolesti  

  

Svalová skupina PDK LDK 

M. tensor fasciae latae x 0 

M. rectus femoris x 0 

M. iliopsoas x 0 

M. soleus 1 0 

M. gastrocnemius 1 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Dlouhé adduktory kyč. kl. 1 0 

Krátké adduktory kyč. kl. 0 0 

M. piriformis x 1 

M. quadratus lumborum 1 1 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 PDK LDK 

SI skloubení  
Patologická bariéra 

dorzoventrálně 
BPN 

Patela 
patologická bariéra všemi 

směry 

patologická bariéra 

mediolaterálně 

Hlavička fibuly 
patologická bariéra 

dozoventrálně 
BPN 

Talocrurální skloubení BPN BPN 

Lisfrankův kloub patologická bariéra do rotace patologická bariéra do rotace 

Chopartův kloub BPN BPN 

Calcaneus BPN BPN 

1. MTP patologická bariéra do rotace BPN 

2. – 5. MTP BPN BPN 

IP klouby proximální BPN BPN 

IP klouby distální BPN BPN 

Tabulka č. 7: Kloubní vůle (vstupní rozbor)  

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

LDK:  Nejprve aktivace hamstringů, poté m. gluteus maximus a bederní 

extenzory páteře ipsilaterálně, mírná lordotizace páteře, hyperaktivita svalů 

ipsilaterálního ramenního pletence, aktivitu neiniciuje m. gluteus maximus 

PDK: Aktivace hamstringů současně s ipsilaterálními extenzory bederní páteř, 

m. gluteus maximus je neaktivní, hyperaktivita svalů ipsilaterálního ramenního pletence, 

provedení stereotypu nejspíše ovlivněno bolestí 
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Abdukce kyčelního kloubu:  

LDK: quadrátový mechanismus, pohyb iniciuje m. quadratus lumborum elevací 

pánve 

PDK: nevyšetřeno - pacientka z důvodu bolesti neprovede abdukci v kyčelním 

kloubu proti gravitaci 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře: 

Brániční test: Pacientka je schopna symetricky aktivovat bránici v souhře 

se svaly břišního lisu a pánevního dna. 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření čití: 

Povrchové čití: BPN u obou DKK 

Hluboké čití: BPN u obou DKK 

Vyšetření šlachookosticových reflexů:  

Reflexy DKK PDK LDK 

Patelární neprovedeno normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 8: Reflexy DKK (vstupní rozbor) 

Závěr vyšetření: 

 Pacientka je 7. den po operaci TEP pravého kolenního kloubu. Zvládá 

třídobou chůzi s oporou o 2 FH, na doporučení odlehčuje PDK.  

Při aspekci je viditelný výrazný otok pravého stehna, kolene a lýtka, který 

potvrdilo i antropometrické vyšetření DKK. Rozsahy pravého kyčelního a kolenního 

kloubu jsou výrazně omezeny oslabením svalů a bolestí. Oslabený m. rectus femoris 

znemožňuje společně s bolestí provést aktivní flexi kyčle, pasivní flexe kyčelního 

kloubu je však srovnatelná s LDK. U pravého kyčelního kloubu je dále omezené aktivní 

provedení abdukce, které poukazuje na oslabený laterální korzet pánve. Pacientka má 

výrazně omezenou flexi kolenního kloubu, aktivně zvládne koleno flektovat do 35°, 

pasivní pohyb je možný do 45°. V krajním rozsahu kolenního kloubu do flexe byla 
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přítomna bolest v oblasti jizvy a podkolení jamky. Bolest pacientka subjektivně hodnotí 

stupněm 6/10. 

Otok pravého kolenního kloubu omezuje joint-play u pately a hlavičky fibuly. 

Pohyb pately je z důvodu otoku omezený do všech směrů. Pohyb hlavičky fibuly 

je omezený ventrodorzálně.  

Na pravé DK jsou přítomny reflexní změny. Kůže je v oblasti pravého kolenního 

kloubu na dotek teplejší a oproti LDK je méně posunlivá a protažitelná. Protažitelnost 

a posunlivost je snížena také u podkoží a fascií v oblasti bérce, kolene a stehna. 

U flexorů, abduktorů a adduktorů kyčelního kloubu PDK byla vyšetřena snížená 

svalová síla na stupni 2, u flexorů a extenzorů pravého kolenního kloubu je svalová síla 

rovněž na stupni 2. Toto oslabení je spojeno s implantací TEP kolenního kloubu 

a následnou neaktivitou svalstva PDK. 

Pacientka má špatný timing zapojení svalů u stereotypu extenze v kyčli, 

kdy pohyb neiniciuje m. gluteus maximus a aktivitu přebírají ischiokrurální svaly. 

U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu je u LDK přítomen quadrátový mechanismus, 

kdy pohyb iniciuje m. quadratus lumborum elevací pánve. Tento pohybový stereotyp 

nelze porovnat s PDK, jelikož pacientka nezvládá aktivní abdukci proti gravitaci. 

Pohybové stereotypy mohou souviset s aktuálním stavem pacientky (bolestí) 

či inhibičními mechanismy vzhledem k pooperačnímu stavu. 

Vyšetření zkrácených svalů odhalilo u PDK malé zkrácení dlouhých adduktorů 

kyčelního kloubu a m. triceps surae. Toto zkrácení mohlo být způsobeno změnou 

stereotypu chůze z důvodu gonartrózy pravého kolenního kloubu.  

Neurologické vyšetření DKK neodhalilo žádné patologické změny. 

U pacientky lze předpokládat, že otok, změna elasticity měkkých tkání, omezení 

rozsahů pohybu u kloubů PDK a zmenšení svalové síly souvisí s podstoupenou 

implantací TEP pravého kolenního kloubu. S operačním zákrokem souvisí také bolest, 

která je přítomna především při flexi kolene. Tato bolest mohla ovlivnit výsledky 

některých vyšetření. Nejvýznamnějším problémem je dle mého názoru omezení rozsahu 

pohybu v pravém kolenním kloubu, na kterém se výrazně podílí přítomné reflexní 

změny a oslabení svalů PDK. 



39 

 

3.4 Fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 seznámení s režimovými opatřeními 

 prevence TEN  

 snížení otoku 

 uvolnění měkkých tkání, odstranění reflexních změn 

 obnovení joint-play 

 protažení zkrácených svalů 

 posílení oslabených svalových skupin 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zlepšení propriocepce DKK 

 ovlivnění dechového stereotypu pacienta  

 aktivace HSS 

 nácvik správného stereotypu chůze se 2 FH 

 nácvik a korekce chůze po schodech s 2 FH 

 instruktáž péče o jizvu 

3.4.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 edukace o autoterapii 

 péče o jizvu 

 udržení rozsahu pohybu DKK 

 zlepšení stability 

 nácvik chůze bez FH 

 zvýšení kondice pacientky 

 návrat do sportovních aktivit – např. rekreační jízda na kole 

 konzultace následné lázeňské či ambulantní péče 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie 

Terapie probíhaly na lůžkovém oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun 

od 19. 1. 2021 do 29. 1. 2021. Terapie trvá 30 minut a je provedena 1x denně 

se zaměřením na oblast pravého kolenního kloubu. 

1. terapeutická jednotka (19. 1. 2021) – 7. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, pociťuje bolest pravého kolenního kloubu 

v noci a při absolvování motodlahy  

Objektivní: pacientka je orientovaná a spolupracující, po odstranění bandáže 

viditelný hematom v oblasti mediální štěrbiny pravého kolenního kloubu, zadní strany 

stehna a lýtka, na stehně, kolenním kloubu a lýtku je výrazný otok, jizva se stehy 

je sterilně kryta náplastí.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 odebrání anamnézy 

 vstupní kineziologický rozbor 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu 

 prevence TEN 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 elektrogymnastika na m. quadriceps femoris 

Návrh terapie: 

 odebrání anamnézy  

 provedení vstupního kineziologického rozboru 

 TMT v oblasti PDK - míčkování 

 LTV na lůžku s využitím pomůcek – prevence TEN, izometrické posilování 

m.  quadriceps femoris 

  



41 

 

 fyzikální terapie: motodlaha, elektrogymnastika na m. vastus medialis 

et lateralis, nosná frekvence 2000Hz, c modulace 1/6/1, relaxace 18s, délka 

trvání 10 minut, intenzita prahově motorická, vakuová jednotka s masáží, 

aplikace z přístroje BTL 4000 Premium + VAC 

Provedení terapie: 

 odebrání anamnézy 

 provedení vstupního kineziologického rozboru 

 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo sterilního krytí jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK 

 LTV analiticky na lůžku: plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, flexe 

a extenze kyčelních a kolenních kloubů sunutím pat po podložce, abdukce 

v kyčelních kloubech, izometrické posilování m. quadriceps femoris spolu 

s dorzální flexí v hlezenním kloubu s pomocí overballu 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 65° 

na 30 minut 

 Kotzovy proudy na m. quadriceps femoris (vastus medialis et lateralis), 

nastaveno po cvičební jednotce asistentem fyzioterapeuta 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se cítí unavená, největší bolest cítí při maximální možné 

flexi kolene a při svěšení bérců z lehátka 

Objektivní: došlo k prodloužení délky terapeutické jednotky z důvodu odebrání 

anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru, délka terapeutické jednotky 

byla 1 hodina a 45 minut, došlo k mírnému zvýšení posunlivosti měkkých tkání PDK, 

flexe kolenního kloubu limitována ostrou bolestí, aktivně kolenní kloub flektován 

do 35° a pasivně do 45°, na motodlaze má pacientka v kolenním kloubu 65° 
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2. terapeutická jednotka (20. 1. 2021) – 8. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, na spaní dostala analgetika, v klidu 

a při chůzi necítí žádnou bolest 

Objektivní: přetrvává viditelný hematom v oblasti mediální štěrbiny pravého 

kolenního kloubu, zadní strany stehna a lýtka, na stehně, kolenním kloubu a  lýtku 

přetrvává výrazný otok, jizva se stehy je stále sterilně kryta náplastí 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu 

 prevence TEN 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 nácvik dvoudobé střídavé chůze o 2 FH 

 obnovení joint-play u omezených kloubů 

 uvolnění hypertonických svalů DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 instruktáž a korekce chůze po schodech se 2 FH 

 elektrogymnastika na m. quadriceps femoris 

Návrh terapie: 

 TMT v oblasti PDK – míčkování, masáž 

 mobilizace omezených kloubů PDK 

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu 

 PIR na uvolnění hypertonických svalů 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 LTV na lůžku s využitím pomůcek – prevence TEN, izometrická cvičení, 

kondiční cvičení 

 nácvik dvoudobé střídavé chůze se 2 FH 

 instruktáž a korekce chůze po schodech se 2 FH  

 fyzikální terapie: motodlaha, elektrogymnastika na m. vastus medialis 

et lateralis, nosná frekvence 2000Hz, c modulace 1/6/1, relaxace 18s, 
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délka trvání 10 minut, intenzita prahově motorická, vakuová jednotka s masáží, 

aplikace z přístroje BTL 4000 Premium + VAC 

Provedení terapie: 

 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo sterilního krytí jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK, 

masáž PDK v oblasti lýtka, podkolení jamky a stehna 

 mobilizace pately u obou DKK do všech směrů, mobilizace SI skloubení, 

hlavičky fibuly ventrodorzálně, mobilizace drobných kloubů nohy 

 PIR na m. tensor fasciae latae, m. biceps femoris 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus a m. semimembranosus 

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu do flexe provedený terapeutem 

 LTV analiticky na lůžku: plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, flexe 

a extenze kyčelních a kolenních kloubů s využitím oválného gymballu, flexe, 

abdukce a addukce v kyčelních kloubech, izometrické posilování abduktorů 

a adduktorů kyčelních kloubů s využitím odporu terapeuta či overballu, 

izometrické posilování m. quadriceps femoris spolu s dorzální flexí v hlezenním 

kloubu s pomocí overballu 

 nácvik dvoudobé střídavé chůze s využitím 2 FH 

 instruktáž chůze po schodech s využitím 2 FH z bezpečnostních důvodů 

provedena pod dohledem místního fyzioterapeuta 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 70° 

na 30 minut 

 Kotzovy proudy na m. quadriceps femoris (vastus medialis et lateralis), 

nastaveno po cvičební jednotce asistentem fyzioterapeuta 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, chválí si 2 dobou střídavou chůzi s využitím 

2 FH, cítí, bolest v maximální možné flexi uvádí pacientka mírnější z důvodu stálého 

působení prášků na bolest 

Objektivní: došlo ke zvýšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání PDK, 

relaxaci hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů, mobilizaci omezených 

kloubů, pacientka zvládla 3x provést aktivní flexi v kyčli v rozsahu cca 50°, flexe 

kolenního kloubu limitována ostrou bolestí, po terapii patrný větší rozsah pravého 
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kolenního kloubu do flexe, pacientka změnila způsob chůze s 2 FH na dvoudobou 

střídavou chůzi, bez obtíží zvládá chůzi po schodech, na motodlaze má pacientka 

v kolenním kloubu 70° 

3. terapeutická jednotka (21. 1. 2021) – 9. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, chválí si 2 dobou střídavou chůzi se 2 FH, 

po minulé terapii nacvičovala znovu chůzi po schodech v doprovodu zdravotní sestry, 

stěžuje si na bolest pravého lýtka 

Objektivní: hematom na PDK mírně vybledl a změnil barvu do žluta, v oblasti 

stehna, kolenního kloubu a  lýtka přetrvává výrazný otok, jizva se stehy je stále sterilně 

kryta náplastí, vzhledem k bolesti pravého lýtka podezření na žilní trombózu 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 provedení testů na hlubokou žilní trombózu 

 prevence TEN 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kyčelního a kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 obnovení joint-play u omezených kloubů 

 uvolnění hypertonických svalů DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 korekce dechového stereotypu 

 zlepšení propriocepce PDK 

 elektrogymnastika na m. quadriceps femoris 

Návrh terapie: 

 vyšetření Homansova znamení a hluboké palpace lýtka 

 respirační fyzioterapie 

 mobilizace omezených kloubů PDK 

 stimulace plosky nohy  

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu 

 PIR na uvolnění hypertonických svalů 
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 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 LTV na lůžku s využitím pomůcek – prevence TEN, izometrická cvičení 

 fyzikální terapie: motodlaha, elektrogymnastika na m. vastus medialis 

et lateralis, nosná frekvence 2000Hz, c modulace 1/6/1, relaxace 18s, délka 

trvání 10 minut, intenzita prahově motorická, vakuová jednotka s masáží, 

aplikace z přístroje BTL 4000 Premium + VAC 

Provedení terapie: 

 Homansovo znamení a hluboká palpace lýtka vyšetřena místním 

fyzioterapeutem 

 lokalizované břišní dýchání 

 mobilizace pately všemi směry, mobilizace hlavičky fibuly ventrodorzálně, 

dorzální a plantární vějíř, mobilizace Lisfrankova kloubu do rotace 

 masáž plosky nohy masážním balonkem  

 PIR na m. tensor fasciae latae 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus a m. semimembranosus 

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu do flexe provedený terapeutem 

 LTV analiticky na lůžku: plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, flexe 

a extenze kyčelních a kolenních kloubů s využitím oválného gymballu, flexe, 

abdukce a addukce v kyčelních kloubech, izometrické posilování abduktorů 

a adduktorů kyčelních kloubů s využitím odporu terapeuta či overballu, flexe 

v kolenních kloubech vleže na břiše, extenze v kolenních kloubech vleže 

na břiše s oporou o špičky 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se necítí dobře, má strach z podezření na hlubokou žilní 

trombózu, bolest lýtka při hluboké palpaci hodnotí subjektivně stupněm 4/10 

Objektivní: pacientka je méně komunikativní, Homansovo znamení negativní, 

při hluboké palpaci pacientka cítí bolest lýtka, pro úplné vyloučení hluboké žilní 

trombózy bude pacientka po terapii převezena na sonografické vyšetření, terpie 

provedena bez TMT kvůli podezření na žilní trombózu, došlo k relaxaci hypertonických 

svalů, protažení zkrácených svalů, flexe kolenního kloubu limitována ostrou bolestí, 

po terapii je patrný větší rozsah pravého kolenního kloubu do flexe, vzhledem 
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k převozu pacientky na sonografické vyšetření nebyla aplikována motodlaha a Kotzovy 

proudy. 

4. terapeutická jednotka (22. 1. 2021) – 10. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí velmi dobře, je ráda, že sonografické vyšetření 

neodhalilo přítomnost hluboké žilní trombózy, na noc si vysadila analgetika a bolest 

jí tentokrát již nebudila 

Objektivní: sonografické vyšetření z 21. 1. 2021 vyloučilo hlubokou žilní 

trombózu, hematom na PDK opět mírně vybledl, přesunuje se ze stehna distálním 

směrem a postupně mění barvu do žluta, v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka 

přetrvává stále výrazný otok, jizva se stehy je stále sterilně kryta náplastí, při sedu 

na lehátku pacientka nadále nepotřebuje nohu podpírat levou DK 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 zvýšení  protažitelnosti a posunlivosti fascií PDK 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly vybraných svalových skupin 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 uvolnění hypertonických svalů DKK 

 korekce dechového stereotypu 

 protažení zkrácených svalů DKK 

Návrh terapie: 

 respirační fyzioterapie 

 protažení fascií PDK 

 PIR na uvolnění hypertonických svalů 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 LTV na lůžku s využitím Redcordu 

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu 

 fyzikální terapie: motodlaha, elektrogymnastika na m. vastus medialis 

et lateralis, nosná frekvence 2000Hz, c modulace 1/6/1, relaxace 18s, délka 
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trvání 10 minut, intenzita prahově motorická, vakuová jednotka s masáží, 

aplikace z přístroje BTL 4000 Premium + VAC 

Provedení terapie: 

 nácvik lokalizovaného břišního dýchání, zapojení břišního dýchání v dechové 

vlně 

 protažení fascií PDK 

 PIR na m. tensor fasciae latae a m. biceps femoris 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

 LTV s využitím Redcordu – aktivní flexe kyčelních a kolenních kloubů vleže 

na zádech s využitím pevných popruhů (varianta i s využitím overballu, 

kdy pacientka při flexi DKK izometricky tlačí do overballu), aktivní extenze 

v kyčelních kloubech vleže na zádech s využitím pružných popruhů, aktivní 

flexe kolenních kloubů vleže na zádech podložených  nafukovacím válcem 

s využitím pružných popruhů, aktivní extenze kolenních kloubů vleže na břiše 

s využitím pružných popruhů, terapie na přístroji Redcord byla vedena 

pod dohledem místního terapeuta  

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu se setrváním v maximální možné flexi 

provedený terapeutem, neprovedeno přes bolest 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 75° 

na 30 minut 

 Kotzovy proudy na m. quadriceps femoris (vastus medialis et lateralis), 

nastaveno po cvičební jednotce asistentem fyzioterapeuta 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po terapii cítí velmi dobře, má radost z vyššího rozsahu 

v pravém kolenním kloubu, cítí únavu po cvičení na přístoji Redcord 

Objektivní: došlo k relaxaci hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů, 

flexe kolenního kloubu limitována ostrou bolestí, po terapii je patrný větší rozsah 

pravého kolenního kloubu do flexe, změřeno 45° aktivně a 65°pasivně, na motodlaze 

má pacientka v kolenním kloubu 75° 
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5. terapeutická jednotka (25. 1. 2021) – 13. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, po vyndání stehů necítí tak velké pnutí 

Objektivní: hematom se přesunul do distální části lýtka, v podkolení a na stehně 

téměř vybledl, jizva je po odebrání stehů, je suchá, bez sekretu, na dotek teplejší 

než okolní kůže, v distální části jizvy velký strup, ostatní drobné stroupky odpadly, 

v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka přetrvává stále výrazný otok 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 instruktáž péče o jizvu 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu 

 prevence TEN 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly a koordinace svalů 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 obnovení joint-play u omezených kloubů 

 uvolnění hypertonických svalů DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 nácvik malé nohy 

 elektrogymnastika na m. quadriceps femoris 

Návrh terapie: 

 instruktáž péče o jizvu 

 TMT v oblasti PDK – míčkování 

 mobilizace omezených kloubů PDK 

 PIR na uvolnění hypertonických svalů 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 senzomotorická stimulace plosky 

 LTV na lůžku s využitím pomůcek – prevence TEN, izometrická cvičení 

 technika PNF  

 fyzikální terapie: motodlaha, elektrogymnastika na m. vastus medialis 

et lateralis, nosná frekvence 2000Hz, c modulace 1/6/1, relaxace 18s, 
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délka trvání 10 minut, intenzita prahově motorická, vakuová jednotka s masáží, 

aplikace z přístroje BTL 4000 Premium + VAC 

Provedení terapie: 

 instruktáž péče o jizvu – krouživými pohyby masírovat okolí jizvy směrem 

k jizvě, tlaková masáž na jizvu v místech bez strupu, protažení jizvy v řase 

do písmene „S“ a do písmene „C“- instruktáž péče o jizvu proběhla pod 

dohledem místního fyzioterapeuta  

 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK 

 mobilizace pately u obou DKK do všech směrů, mobilizace SI skloubení, 

hlavičky fibuly ventrodorzálně, mobilizace drobných kloubů nohy 

 PIR na m. tensor fasciae latae, m. biceps femoris 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus a m. semimembranosus 

 SMS – stimulace pravé plosky nohy masážním balonkem vsedě na židli, nácvik 

malé nohy obou u DKK vsedě na židli 

 LTV na lůžku: plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, flexe a extenze 

kyčelních a kolenních kloubů s využitím oválného gymballu, extenze flektované 

PDK, izometrické posilování extenzorů, abduktorů a adduktorů kyčelních 

kloubů s využitím odporu terapeuta či overballu, izometrické posilování 

m. quadriceps femoris spolu s dorzální flexí v hlezenním kloubu s pomocí 

overballu, flexe pravého kolenního kloubu vsedě s bérci z lehátka – pacientka 

tlačí patou zdravé DK na nárt operované DK do maximální možné flexe pod 

lehátko 

 PNF – 1. flekční a extenční diagonála – varianta s flexí kolene, technika pomalý 

zvrat 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 75° 

na 30 minut 

 Kotzovy proudy na m. quadriceps femoris (vastus medialis et lateralis), 

nastaveno po cvičební jednotce asistentem fyzioterapeuta 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po provedené terapii cítí velmi dobře, bolesti mírné 

v maximální flexi v pravém kolenním kloubu 
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Objektivní: došlo k relaxaci hypertonických svalů, ke zvýšení rozsahu pohybu 

do abdukce v kyčelních kloubech, mobilizaci omezených kloubů, po terapii patrný větší 

rozsah pravého kolenního kloubu do flexe, cvičení v diagonálách PNF zvládla pacientka 

bez únavy, došlo ke zvýšení svalové síly a zlepšení koordinace svalů PDK, 

na motodlaze má pacientka v kolenním kloubu 75° 

6. terapeutická jednotka (26. 1. 2021) – 14. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, vrátila se však mírná bolest v noci 

Objektivní: hematom je viditelný již jen v distální části lýtka, v podkolení 

a na stehně téměř vybledl, jizva je suchá, bez sekretu v distální části jizvy velký strup, 

všechny ostatní drobné stroupky již vypadly, v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka 

přetrvává stále výrazný otok 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prevence TEN 

 zlepšení prokrvení jizvy, zvýšení protažitelnosti a posunlivosti jizvy a jejího 

okolí 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního a kyčelního kloubu 

 zvýšení  protažitelnosti a posunlivosti fascií PDK 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního kloubu 

 zvýšení svalové síly a koordinace vybraných svalových skupin 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

Návrh terapie: 

 respirační fyzioterapie 

 TMT v oblasti PDK – masáž 

 masáž jizvy 

 protažení fascií PDK 

 LTV na lůžku s využitím Redcordu 

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu 

 korekce dechového stereotypu 
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 technika PNF  

 fyzikální terapie: motodlaha 

Provedení terapie: 

 nácvik lokalizovaného břišního dýchání, zapojení břišního dýchání v dechové 

vlně 

 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK 

 masáž jizvy – tlaková masáž (v místech bez strupu), protažení jizvy v řase 

do písmene „S“ a do písmene „C“ 

 protažení fascií PDK 

 LTV s využitím Redcordu – aktivní flexe kyčelních a kolenních kloubů vleže 

na zádech s využitím pevných popruhů (varianta i s využitím overballu, 

kdy pacientka při flexi DKK izometricky tlačí do overballu), aktivní extenze 

v kyčelních kloubech vleže na zádech s využitím pružných popruhů (varianta 

i s následnou abdukcí), aktivní flexe kolenních kloubů vleže na zádech 

podložených  nafukovacím válcem s využitím pružných popruhů, aktivní 

extenze kolenních kloubů vleže na břiše s využitím pružných popruhů, terapie 

na přístroji Redcord byla vedena pod dohledem místního terapeuta  

 pasivní pohyb pravého kolenního kloubu se setrváním v maximální možné flexi 

provedený terapeutem 

 PNF – 1. flekční a extenční diagonála – varianta s flexí kolene, technika 

opakované kontrtakce 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 80° 

na 30 minut 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po terapii na Redcordu cítí unaveně 

Objektivní: došlo k prokrvení a zvýšení posunlivosti a protažitelnosti kůže 

a podkoží v oblasti jizvy, nedaří se stále výrazně redukovat otok, po terapii je patrný 

větší rozsah pravého kolenního kloubu do flexe, změřeno 55° aktivně a 70°pasivně, 

na motodlaze má pacientka v kolenním kloubu 80° 
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7. terapeutická jednotka (27. 1. 2021) – 15. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, bez bolestí 

Objektivní: hematom je viditelný již jen v distální části lýtka, v podkolení 

a na stehně vybledl, jizva je suchá, bez sekretu v distální části jizvy velký strup, 

v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka přetrvává stále výrazný otok 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prokrvení jizvy, zvýšení protažitelnosti a posunlivosti jizvy a jejího okolí 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu 

 prevence TEN 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního a kyčelního kloubu 

 zvýšení svalové síly a koordinace svalů 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 uvolnění hypertonických svalů DKK 

 protažení zkrácených svalů DKK 

 zlepšení propriocepce DKK 

 stabilizace pravého kolenního kloubu 

Návrh terapie: 

 masáž jizvy 

 TMT v oblasti PDK – míčkování 

 PIR na uvolnění hypertonických svalů 

 PIR s protažením na zkrácené svaly  

 LTV na lůžku s využitím pomůcek – prevence TEN, izometrická cvičení 

 technika PNF  

 senzomotorická stimulace, proprioceptivní cvičení 

 fyzikální terapie: motodlaha 

Provedení terapie: 

 masáž jizvy – tlaková masáž, protažení jizvy v řase do písmene „S“ 

a do písmene „C“ 

 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK 
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 PIR na m. tensor fasciae latae 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus a m. semimembranosus 

  LTV na lůžku: plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, flexe a extenze 

kyčelních a kolenních kloubů s využitím oválného gymballu, extenze flektované 

PDK, izometrické posilování extenzorů kyčelního kloubu s odporem terapeuta, 

abdukce v kyčelních kloubech vleže na boku, flexe v kolenních kloubech 

s využitím odporu Therabandu vleže na břiše, extenze v kolenních kloubech 

s oporou o špičky vleže na břiše, flexe pravého kolenního kloubu vsedě s bérci 

z lehátka – pacientka tlačí patou zdravé DK na nárt operované DK do maximální 

možné flexe pod lehátko 

 PNF – 1. flekční a extenční diagonála – varianta s flexí kolene, technika pomalý 

zvrat 

 SMS – masáž plosky PDK masážním míčkem, tlak flektované PDK 

do gymballu vleže na zádech, malá noha vsedě na židli, instruktáž korigovaného 

stoje bez FH – 3 bodová opora, malá noha v korigovaném stoji, korigovaný stoj 

a postrky, nácvik předního a zadního půlkroku nejprve na stabilní ploše, 

následně na labilní ploše – podložka Airex 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 90° 

na 30 minut 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po provedené terapii dobře, nácvik chůze bez bolestí 

Objektivní: došlo k prokrvení a zvýšení posunlivosti a protažitelnosti kůže 

a podkoží v oblasti jizvy, posílení a zlepšení koordinace svalů PDK, otok stále výrazný, 

po terapii je patrný větší rozsah pravého kolenního kloubu do flexe, stoj bez FH stabilní, 

pacietka zvládla výkroky i na labilní plochu bez problémů, na motodlaze má pacientka 

v kolenním kloubu 90° 
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8. terapeutická jednotka (28. 1. 2021) – 16. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, bez bolestí 

Objektivní: hematom je viditelný již jen v distální části lýtka, jizva je suchá, 

bez sekretu v distální části jizvy velký strup, v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka 

přetrvává stále výrazný otok, pacientka je sebejistá ve stoji bez opory o 2 FH 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 prokrvení jizvy, zvýšení protažitelnosti a posunlivosti jizvy a jejího okolí 

 uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého kolenního kloubu 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního a kyčelního kloubu 

 zvýšení svalové síly a koordinace svalů 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 

 protažení zkrácených svalů 

 uvolnění joint-play u omezených kloubů  

 zlepšení propriocepce DKK 

 stabilizace pravého kolenního kloubu 

Návrh terapie: 

 masáž jizvy 

 TMT v oblasti PDK – míčkování 

 mobilizace omezených kloubů DDK 

 AGR na m. iliopsosas 

 PIR s protažením na zkrácené svaly 

 LTV ve stoji u žebřin 

 technika PNF  

 senzomotorická stimulace, proprioceptivní cvičení 

 fyzikální terapie: motodlaha 

Provedení terapie: 

 masáž jizvy – tlaková masáž (v místech bez strupu), protažení jizvy v řase 

do písmene „S“ a do písmene „C“ 
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 TMT – míčkování měkkých tkání na PDK v oblasti lýtka, kolenního kloubu 

(okolo jizvy) a stehna disto-proximálně pro zmírnění otoku PDK 

 mobilizace pately všemi směry, mobilizace hlavičky fibuly ventrodorzálně, 

dorzální a plantární vějíř, mobilizace Lisfrankova kloubu do rotace 

 AGR na m. iliopsoas bilaterálně  

 PIR s protažením na m. semitendinosus a m. semimembranosus 

  LTV ve stoji u žebřin – abdukce a extenze v kyčelních kloubech s odporem 

Therabandu, flexe v kyčelních a kolenních kloubech, výpony a podřepy s oporou 

o žebřiny 

 SMS -3 bodová opora, malá noha v korigovaném stoji, korigovaný stoj 

a postrky, nácvik předního a zadního půlkroku nejprve na stabilní ploše, 

následně na labilní ploše – podložka Airex 

 PNF – 1. flekční a extenční diagonála – varianta s extenzí kolene, technika 

opakované kontrakce 

 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 90° 

na 30 minut 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po provedené terapii dobře, cvičení ve stoji jí unavilo 

Objektivní: došlo k prokrvení a zvýšení posunlivosti a protažitelnosti kůže 

a podkoží v oblasti jizvy, otok stále výrazný, zvýšená potivost pacientky 

při terapii,na motodlaze má pacientka v kolenním kloubu 90° 

9. terapeutická jednotka (29. 1. 2021) – 17. pooperační den 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, stěžuje si na lehké zažívací problémy 

Objektivní: hematom je viditelný již jen v distální části lýtka, jizva je suchá, 

bez sekretu v distální části jizvy velký strup, v oblasti stehna, kolenního kloubu a  lýtka 

přetrvává stále výrazný otok 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 zvýšení rozsahu pohybu pravého kolenního a kyčelního kloubu 

 zvýšení svalové síly a koordinace svalů DKK 

 zmírnění otoku pravého kolenního kloubu 
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 protažení zkrácených svalů 

 uvolnění hypertonických svalů  

 uvolnění joint-play u omezených kloubů  

 zlepšení propriocepce DKK 

 stabilizace pravého kolenního kloubu 

 odebrání výstupního kineziologického rozboru 

Návrh terapie: 

 mobilizace omezených kloubů DDK 

 PIR s protažením na zkrácené svaly bilaterálně 

 PIR na svaly v hypertonu 

 AGR na m. iliopsoas 

 LTV ve stoji u žebřin 

 technika PNF  

 senzomotorická stimulace, proprioceptivní cvičení 

 fyzikální terapie: motodlaha 

 odebrání výstupního kineziologického rozboru 

Provedení terapie: 

 mobilizace pately všemi směry, mobilizace SI skloubení, hlavičky fibuly 

ventrodorzálně, dorzální a plantární vějíř, mobilizace Lisfrankova kloubu 

do rotace 

 PIR s protažením na m. triceps surae, m. semitendinosus a m. semimembranosus 

 PIR na m. tensor faciae latae a m. biceps femoris 

 AGR na m. iliopsoas bilaterálně 

 LTV ve stoji u žebřin – abdukce a extenze v kyčelních kloubech s odporem 

Therabandu, flexe v kyčelních a kolenních kloubech, výpony a podřepy s oporou 

o žebřiny 

 SMS -3 bodová opora, malá noha v korigovaném stoji, korigovaný stoj 

a postrky, nácvik předního a zadního půlkroku nejprve na stabilní ploše, 

následně na labilní ploše – čočka 

 PNF – 2. flekční a extenční diagonála – varianta s extenzí kolene, technika 

pomalý zvrat 

 odebrání výstupního kineziologického rozboru 
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 motodlaha po cvičební jednotce nastavena asistentem fyzioterapeuta na 100° 

na 30 minut 

Závěr terapeutické jednotky:  

Subjektivní: pacientka se po provedené terapii dobře, uvádí celkové zlepšení 

psychického stavu 

Objektivní: došlo k prodloužení délky terapeutické jednotky z důvodu provedení 

výstupního kineziologického rozboru, délka terapeutické jednotky byla 1 hodina 

a 30 minut, došlo ke zvýšení svalové síly a zlepšení koordinace svalů DKK, obnovení 

joint-play u omezených kloubů, uvolnění hypertonických svalů, protažení zkrácených 

svalů, zvýšení rozsahu pravého kolenního kloubu do flexe, pacientka zvládla s mírnými 

obtížemi výkroky čočku 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno 29. 1. 2021  

Vyšetření stoje aspekcí: 

Zezadu: stoj stabilní o přirozené bázi, obě DKK vytočeny mírně špičkami ven (zevně 

rotační postavení v kyčelním kloubu), větší kontura lýtkového svalu na PDK - otok, 

levá popliteální rýha více sešikmená a níže, levý kolenní kloub mírně valgózní, otok 

pravého kolene, v pravé podkolenní jamce mediálně nevýrazný bledý zbytek 

hematomu, levá subgluteální rýha výše - mírná hypotonie pravého m. gluteus maximus, 

úklon pánve vlevo, trup v mírném úklonu vpravo 

Z boku: kolena v mírné semiflexi, pánev v anteverzi, oploštělá ThP kyfóza, prominující 

břišní stěna, protrakce ramen 

Zepředu: hallux valgus na obou DKK, pravá patela vybočená, jizva bez stehů 

a sterilního krytí, zůstává výrazný otok kolenního kloubu a stehna, mírná hypotonie 

m.  quadriceps femoris, úklon pánve vlevo, úklon trupu vpravo, pravý thorakobrachiální 

trojúhelník je výraznější  
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Vyšetření chůze:  

Pacientka chodí dvoudobou střídavou chůzí o 2 FH, přirozená báze, asymetrická 

délka kroku, krok pravou DK delší, rytmus pravidelný, plynulý odval chodila a patrný 

odraz palce obou DKK, elevace v ramenních kloubech, souhyb HKK je zajištěn 

použitím FH, chůze je stabilní 

Vyšetření dýchání: 

Převažuje horní hrudní dýchání, hrudník v nádechovém postavení, pacientka 

zvládá brániční dýchání, ale není zapojeno v dechovém stereotypu 

Antropometrické vyšetření dle Haladové: 

Antropometrické vyšetření provedeno vleže na zádech. 

Délky DKK (v cm) PDK LDK 

Funkční délka 73 73 

Anatomická délka 73,5 73,5 

Stehno 36,5 36,5 

Bérec 37 37 

Noha 20 20 

Tabulka č. 9: Antropometrie, délky DKK (výstupní rozbor) 
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Obvody DKK (v cm) PDK LDK 

15cm nad patelou 55 53 

10cm nad patelou 50 45 

Přes patelu 42 38 

Přes tuberositas tibiae 43 37 

Lýtko 41 39 

Hlezenní kloub 26 26 

Přes nárt 28,5 28 

Metatarsy 21 21 

Tabulka č. 10: Antropometrie, obvody DKK (výstupní rozbor) 

 Vyšetření reflexních změn dle Lewita:  

Vyšetřil jsem pohmatem jizvu na pravém kolenním kloubu, kůži, podkoží 

a fascie na DKK.  Na DKK jsem také vyšetřil tonus svalů. 

Jizva na PDK je mírně vystouplá a narůžovělá. Jizva je dobře posunlivá a dobře 

protažitelná, v distální části jizvy se nachází velký strup a tyto vlastnosti se zde zhoršují. 

Dobrá protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží a fascií na obou DKK, 

na pravé DK se protažitelnost a posunlivost měkkých tkání mírně zhoršuje směrem 

k jizvě, kůže je v oblasti kolenního kloubu na dotek teplejší, Kiblerova řasa na PDK 

lze v oblasti bérce a distální části stehna nabrat velmi těžko, m. tensor fasciae latae, 

m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus na PDK v mírném 

palpačním hypertonu, m. gluteus maximus na PDK v mírném palpačním hypotonu 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy: 

Goniometrické vyšetření DKK aktivně: 

Kloub Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 10 - 0 – 90  10 - 0 – 115 

F 40 - 0 - 15 45 - 0 - 20 

R 20 -0- 25 20 – 0 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 – 60 * 5 - 0 - 125 

Hlezenní kloub 

S 15 - 0 – 55 15 - 0 – 45 

R 20 - 0 – 30 25 - 0 – 35 

Tabulka č. 11: Goniometrie DKK aktivně (výstupní rozbor) 

Goniometrické vyšetření DKK pasivně: 

Kloub Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 – 100 10 - 0 – 115 

F 40 - 0 - 20 45 - 0 - 20 

R 20 -0- 25 20 – 0 35 

Kolenní kloub S 5 - 0 – 95 * 5 - 0 - 130 

Hlezenní kloub 

S 20 - 0 – 55 20 - 0 – 50 

R 20 - 0 – 30 22 - 0 – 35 

Tabulka č. 12: Goniometrie DKK pasivně (výstupní rozbor); * - při provedení přítomna bolest 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy: 

Vyšetření bylo provedeno u DKK. U PDK nevyšetřena flexe a extenze 

kolenního kloubu kvůli bolesti. 

Svalová síla DKK: 

Kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 4 4 

Abdukce 4 4 

Addukce 4 5 

Extenze 3 3 

Kolenní kloub 

Flexe 3* 4 

Extenze 4* 5 

Hlezenní kloub 

Plantární flexe 4 5 

Supinace s dorzální flexí 4 4 

Supinace s plantární flexí 4 4 

Plantární pronace 4 5 

Tabulka č. 13: Svalová síla DKK (výstupní rozbor); * - při provedení přítomna bolest 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Svalová skupina PDK LDK 

M. tensor fasciae latae 1 0 

M. rectus femoris 1 0 

M. iliopsoas 1 0 

M. soleus 0 0 

M. gastrocnemius 0 0 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Dlouhé adduktory kyč. kl. 0 0 
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Tabulka č. 14: Zkrácené svaly (výstupní 

rozbor)  

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

 PDK LDK 

SI skloubení BPN BPN 

Patella patologická bariéra laterálně BPN 

Hlavička fibuly patologická bariéra dozálně BPN 

Talocrurální skloubení BPN BPN 

Lisfrankův kloub BPN BPN 

Chopartův kloub BPN BPN 

Calcaneus BPN BPN 

1. MTP patologická bariéra do rotace BPN 

2. – 5. MTP BPN BPN 

IP klouby proximální BPN BPN 

IP klouby distální BPN BPN 

Tabulka č. 15: Kloubní vůle (výstupní rozbor)  

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

LDK: Nejprve aktivace hamstringů, poté m. gluteus maximus a bederní 

extenzory páteře ipsilaterálně, mírná lordotizace páteře, výrazné zapojení svalů 

ipsilaterálního ramenního pletence, aktivitu neiniciuje m. gluteus maximus. 

PDK: Aktivace hamstringů současně s ipsilaterálními extenzory bederní páteř, 

následuje aktivita m. gluteus maximus, výrazné zapojení svalů ipsilaterálního ramenního 

pletence, vyšetření stereotypu ovlivněno bolestí 

Svalová skupina PDK LDK 

Krátké adduktory kyč. kl. 0 0 

M. piriformis 1 1 

M.quadratus lumborum 1 1 
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Abdukce kyčelního kloubu:  

LDK: quadrátový mechanismus, pohyb iniciuje m. quadratus lumborum elevací 

pánve 

PDK: quadrátový mechanismus, pohyb iniciuje m. quadratus lumborum elevací 

pánve 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře: 

Brániční test: Pacientka je schopna symetricky aktivovat bránici v souhře 

se svaly břišního lisu a pánevního dna. 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření čití: 

Povrchové čití: BPN u obou DKK 

Hluboké čití: BPN u obou DKK 

Vyšetření šlachookosticových reflexů:  

Reflexy DKK PDK LDK 

Patelární neprovedeno normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 16: Reflexy DKK (výstupní rozbor) 

Závěr vyšetření:  

 Pacientka je 17. den po operaci TEP pravého kolenního kloubu. Chodí 

dvoudobou střídavou chůzí s oporou o 2 FH, na doporučení lékaře odlehčuje PDK 

Při aspekci je viditelný výrazný otok pravého stehna, kolene a lýtka, který 

potvrdilo i antropometrické vyšetření DKK. Aktivní rozsahy pravého kyčelního kloubu 

jsou oproti LDK mírně omezeny. Aktivní rozsah pravého kolenního kloubu je oproti 

LDK značně omezen z důvodu pnutí v oblasti jizvy a přední strany stehna. Aktivní flexe 

pravého kolenního kloubu je 60°, pasivní flexe je 95°. V krajním rozsahu kolenního 

kloubu pasivně do flexe je přítomna bolest v oblasti jizvy a podkolení jamky. Bolest 

pacientka subjektivně hodnotí stupněm 4/10. 
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Otok pravého kolenního kloubu omezuje joint-play u pately a hlavičky fibuly. 

Pohyb pately je z důvodu otoku omezený laterálně. Pohyb hlavičky fibuly je omezený 

dorzálně.  

Jizva je dobře posunlivá a dobře protažitelná, tyto vlastnosti se horší v distální 

části jizvy, kde se nachází velký strup. Kůže, podkoží a fascie jsou na obou DKK dobře 

protažitelné a posunlivé. Zhoršení je u PDK patrné směrem k jizvě. Kůže pravého 

kolenního kloubu je na dotek teplejší. 

U abduktorů a adduktorů kyčelního kloubu, flexorů a extenzorů kolenního 

kloubu PDK byla vyšetřena o 1 stupeň snížená svalová síla oproti LDK. 

Pacientka má špatný timing zapojení svalů u stereotypu extenze v kyčli, 

kdy pohyb neiniciuje m. gluteus maximus a aktivitu přebírají ischiokrurální svaly. 

U stereotypu abdukce v kyčelním kloubu je u obou DDK přítomen quadrátový 

mechanismus, kdy pohyb iniciuje m. quadratus lumborum elevací pánve. Pohybové 

stereotypy mohou být ovlivněny bolestí či inhibičními mechanismy, vzhledem ke krátké 

době po operaci. 

Vyšetření zkrácených svalů odhalilo u PDK malé zkrácení flexorů kyčelního 

kloubu. Toto zkrácení mohlo být způsobeno změnou stereotypu chůze z důvodu 

gonartrózy pravého kolenního kloubu. Malé zkrácení bylo vyšetřeno také 

u m. piriformis a m. quadratus lumborum bilaterálně. 

Neurologické vyšetření DKK neodhalilo žádné patologické změny. 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 S pacientkou bylo provedeno 9 terapií. Podařilo se výrazným způsobem zvýšit 

rozsahy kolenního a kyčelního kloubu PDK. Rozsahy pravého kyčelního kloubu byly 

při vstupním kineziologickém rozboru omezeny oproti LDK především aktivně. Toto 

zlepšení rozsahu aktivního pohybu v pravém kyčelním kloubu svědčí o výrazném 

zvýšení svalové síly u svalstva PDK. Zvýšení svalové síly je patrné především 

u flexorů, adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu a flexorů a extenzorů kolenního 

kloubu. Podařilo se také odstranit mírné zkrácení u m. triceps surae a dvoukloubových 

adduktorů kyčelního kloubu PDK. 

 Na pravé končetině stále zůstává výrazný otok v oblasti stehna, kolenního 

kloubu a lýtka. Výstupní kineziologický rozbor ukázal, že ke snížení otoku došlo 
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ve všech měřených místech PDK, nicméně nadále zůstává podstatný rozdíl v obvodech 

DKK. Pro odstranění otoku bude muset pacientka doma pokračovat v aktivním 

každodenním cvičení. Dále bylo pacientce doporučeno na PDK přikládat kryosáček. 

 U dechu jsme se v terapiích soustředili na nácvik břišního dýchání. Během 

terapie se pacientka naučila aktivovat břišní svalstvo a provést správně dechovou vlnu. 

Stereotyp dechu u pacientky zůstává horní hrudní dýchání. Pro úplnou změnu 

stereotypu dechu bychom museli dále pokračovat v terapii. Brániční test ukázal, 

že pacientka je schopna symetricky aktivovat bránici v souhře se svaly břišního lisu 

a pánevního dna. 

 Absence reflexních změn, které byly vyšetřeny ve vstupním kineziologickém 

rozboru, potvrzuje jejich souvislost s implantací TEP kolenního kloubu. Došlo 

k ovlivnění hypertonických svalů. Nadále přetrvává mírný hypertonus ischiokrurálních 

svalů PDK, ten pravděpodobně bude souviset se změnou stereotypu chůze pacientky 

z důvodu bolesti spojené s gonartrózou před operací. 

 Pravidelnými mobilizacemi omezených kloubů se podařilo částečně obnovit 

joint-play u SI skloubení, pately, hlavičky fibuly a Lisfrankova kloubu. Prozatím u PDK 

zůstává blokáda pately laterálním směrem a blokáda hlavičky fibuly dorzálním směrem. 

 Při chůzi pacientka při vstupním kineziologickém rozboru preferovala třídobý 

typ chůze s oporou o 2 FH. Vzhledem k možnému postupnému zvýšení zatížení PDK 

byla během terapie pacientka zainstruována k využití dvoudobé střídavé chůze s oporou 

o 2 FH (dopředu pravá berle současně s kontralaterální DK). Dvoudobý typ chůze 

je pro pacientku časově výhodnější, dochází při něm ke správnému souhybu končetin 

a zároveň umožní snadnější následný přesun k chůzi bez pomůcek. 

 Pacientka ke každé terapii přistupovala velice pozitivně, to mohlo kladně 

ovlivnit výsledek krátkodobého terapeutického plánu. Vzhledem k jejímu věku, 

poměrně aktivnímu způsobu života a pozitivnímu přístupu k pooperační léčbě by nic 

nemělo zabránit plnému obnovení funkce kolenního kloubu. 
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 Změněné hodnoty u vstupního a výstupního kineziologického vyšetření byly 

zaznamenány níže v tabulkách a zvýrazněny. 

 Antropometrie: 

Obvody DKK (cm) PDK (vstupní/výstupní) LDK (vstupní/výstupní) 

15 cm nad patelou 56/55 53/53 

10 cm nad patelou 53/50 45/45 

Přes patelu 44,5/42 38,5/38 

Přes tuberositas tibiae 43,5/43 37/37 

Lýtko 41/41 39/39 

Hlezenní kloub 27/26 26/26 

Přes nárt 29,5/28,5 28,5/28 

Metatarsy 21/21 21/21 

Tabulka č. 17: Porovnání obvodů DKK (zhodnocení efektu terapie) 
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 Goniometrie: 

Tabulka č. 18: Porovnání goniometrie DKK (Zhodnocení efektu terapie); x – nevyšetřeno kvůli bolesti,     

* - při provedení přítomna bolest 

  

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Rozsah 

pohybu  
PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Aktivně 

S: 5-0-0 * S: 10-0-110 S: 10-0-90 S:10-0-115 

F: 20-0-15 * F: 45-0-20 F: 45-0-20 F: 45-0-25 

R: x R: 20-0-35 R: 20-0-25  R: 20-0-35 

Pasivně 

S: 5-0-100 S: 10-0-110 S:5-0-100 S: 10-0-115 

F:40-0-20 F: 45-0-20 F: 40-0-20 F: 45-0-20 

R: x R: 20-0-35 R: 20-0-25 R: 20-0-35 

Kolenní kloub 

Aktivně S: 0-5-35 * S: 5-0-125 S: 0-0-60 * S: 5-0-125 

Pasivně S: 5-0-45 * S: 5-0-130 S: 5-0-95 * S: 5-0-130 

Hlezenní 

kloub 

Aktivně 
S: 5-0-55 S: 15-0-40 S: 20-0-55 S: 15-0-45 

R: 20-0-30 R: 20-0-30 R: 20-0-30 R: 25-0-35 

Pasivně 

S: 5-0-55 S: 20-0-50 S: 20-0-55 S: 20-0-50 

R: 20-0-30 R: 20-0-30 R: 20-0-30 R: 20-0-35 
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 Svalový test: 

Tabulka č. 19: Porovnání svalové síly DKK (zhodnocení efektu terapie); * - při provedení přítomna 

bolest 

 Zkrácené svaly: 

Sval PDK (vstupní/výstupní) LDK (vstupní/výstupní) 

Dlouhé adduktory KYK 1/0 0/0 

M. soleus 1/0 0/0 

M. gastrocnemius 1/0 1/0 

M. quadratus lumborum 1/1 1/1 

Tabulka č. 20: Porovnání zkrácení svalů DKK (zhodnocení efektu terapie) 

  

Pohyb v kloubu PDK (vstupní/výstupní) LDK (vstupní/výstupní) 

Flexe KYK 2*/4  4/4 

Abdukce KYK 2*/4  4/4 

Addukce KYK 2*/4 5/5 

Flexe KOK 2*/3 4/4 

Extenze KOK 2*/4 5/5 

Plantární pronace 3/4 5/5 
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4 ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta po TEP 

kolenního kloubu a rozšířit své praktické i teoretické znalosti ohledně této 

problematiky. Velmi důležité pro mne bylo především zlepšení klinického stavu mé 

pacientky za pomoci fyzioterapeutických postupů a metod, s nimiž jsem se setkal 

během svého tříletého studia na UK FTVS. 

 S pacientkou jsem provedl 9 terapií na lůžkovém oddělení Rehabilitační 

nemocnice Beroun. Na základě těchto sezení došlo ke snížení bolesti kolenního kloubu, 

mírnému snížení otoku, zvýšení síly svalů PDK, zvýšení rozsahu pohybu, zmírnění 

reflexních změn měkkých tkání a částečnému obnovení joint-play u kloubů PDK. 

Významným aspektem, jenž ovlivnil tyto výsledky, byl také pozitivní přístup k terapii 

ze strany pacientky. Dalším důležitým postupem pro pacientku bude nadále pokračovat 

se cvičením, navíc bych jí doporučil navštěvovat rehabilitaci ambulantně. 

 Díky zpracování této práce jsem si uvědomil, že rehabilitační péče po TEP 

kolenního kloubu je opravdu zásadním procesem pro brzký návrat pacienta 

do normálního života. Vzhledem ke každodennímu kontaktu s pacientkou jsem si také 

mohl ověřit funkci jednotlivých fyzioterapeutických postupů a zároveň se od odborného 

personálu přiučit novým metodám. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. - o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, 

přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 

změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás 

žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 

prováděné v rámci praxe v Rehabilitační nemocnice Beroun, kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po implantaci 

TEP kolenního kloubu. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretické podklady vztahující se 

k problematice rehabilitace pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního 

kloubu a zaznamenat ideální terapeutická sezení, sestavená na základě znalostí nabitých 

během bakalářského studia fyzioterapie. Rovněž 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. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele: Jan Kovářík   Podpis: ........................  

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

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

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

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

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

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

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

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

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

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

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

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

 Podpis pacienta: .............................. 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

AA   alergická anamnéza 

AGR   antigravitační relaxace 

BMI   body mass index 

BPN   bez patologického nálezu 

cca   cirka 

cm   centimetr 

CRP   C-reaktivní protein 

č.   číslo 

DF   dechová frekvence 

DKK   dolní končetiny 

FA   farmakologická anamnéza 

FH   francouzské hole 

FTVS   fakulta tělesné výchovy a sportu 

GA   gynekologická anamnéza 

HKK   horní končetiny 

HSS   hluboký stabilizační systém 

IP   interfalangeální 

kg   kilogram 

LCA   ligamentum cruciatum anterius 

LCP   ligamentum cruciatum posterius 

LDK   levá dolní končetina 

lig.   ligamentum 

LTV   léčebná tělesná výchova 

m.   musculus 

min   minuta 



 

 

mm   milimetr 

mm.   musculi 

MTP   metatarzofalangeální 

např.   například 

NO   nynější onemocnění 

NSA   nesteroidní antirevmatika 

OA   osteoartróza, osobní anamnéza 

PA   pracovní anamnéza 

PDK   pravá dolní končetina 

PIR   postizometrická relaxace 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA   rodinná anamnéza 

RHB   rehabilitace 

RTG   rentgenové 

SA   sociální anamnéza 

SI   sakroiliakální 

SpA   sportovní anamnéza 

SYSADOA  symptomatic slow acting drugs in osteoarthritis 

TEN   tromboembolická nemoc 

TEP   totální endoprotéza 

TF   tepová frekvence 

TMT   techniky měkkých tkání 

TK   krevní tlak 

UK   Univerzita Karlova 

tzv.   tak zvané 
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