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Abstrakt

Název práce:

Kazuistika  fyzioterapeutické  péče  o  pacienta  s  diagnózou  jednostranné  nadkolenní 

amputace

Cíle práce:

Cílem práce je shrnout teoretické poznatky o amputacích, jejich rehabilitaci a zpracovat 

kazuistiku pacienta s touto diagnózou.

Metodika práce:

Teoretická  část  práce  se  zabývá  problematikou  amputací  dolní  končetiny  a  jejímu 

protetickému  řešení.  Obsahuje  vyjasnění  základních  informací  potřebných  pro 

porozumění tématu, poznatky z oboru protetiky a možnosti rehabilitace. Část speciální 

je  tvořena  kompletní  kazuistikou  pacienta  s  diagnózou  jednostranné  transfemorální 

amputace. Kazuistika byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe na Rehabilitační 

klinice Malvazinky.

Výsledek:

Fyzioterapeutická  péče  popsaná  ve  speciální  části  práce  přispěla  ke  zlepšení  stavu 

pacienta. 

Klíčová slova:

Amputace, Kazuistika, Fyzioterapie, Protéza



Abstract

Title:

Case study of a Physiotherapeutic Treatment of a Patient with Diagnosis of Unilateral 

Above - Knee Amputation

Aim:

The aim of the thesis is to summarize theoretical knowledge about amputations and 

their  rehabilitation  and  to  process  a  case  study  of  a  patient  with  the  diagnosis  of 

unilateral above – knee amputation.

Method:

The general part of the thesis deals with the issue of amputation of the lower limb and 

its prosthetic possibilities. It contains summary of fundamental information needed to 

understand the problematics, basics of prosthetics and usual rehabilitation process. The 

special  part  consists  of  a  complete  case  study  of  the  patient  with  a  diagnosis  of 

unilateral  transfemoral  amputation.  The  case  study  was  developed  within  the  study 

practice at the Malvazinky Rehabilitation Clinic. 

Results:

The physiotherapeutic treatment described in the special part of the study contributed to 

the improvement of patient's condition.

Key words:

Amputation, Case Study, Physiotherapy, Prosthetics Device
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Seznam zkratek:

AFS – arteria femoralis superficialis

AFP - arteria femoralis profunda

angl. - anglický

ARIM - anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicína

bilat. - bilaterální

BMI - body mass index

bpb - bez patologické bariéry

C - cervikální

cm - centimetr

DF - dorzální flexe

dist. - distální

DK/DKK - dolní končetina/y

dorz. - dorzální

dx. - dexter

ERA - effective radiation area

FH - francouzské hole

HK/HKK - horní končetina/y

ICHDK - ischemická choroba DK

L - levý

LDK - levá dolní končetina

LHK - levá horní končetina

LTV -  léčebná tělesná výchova

m./mm. - musculus/musculi

m.m. - močový měchýř

MCP - metakarpofalangový

ms - milisekunda

MTP - metatarsofalangový

n. - nervus

P - pravý

PB - podpažní berle

PF - palmární flexe

PDK- pravá dolní končetina

PHK - pravá horní končetina

PIP - poměr impulz - pauza

plant. - plantární

PMK -  permanentní močový katetr

prox. - proximální

rad. - radiální

RHB - rehabilitace/rehabilitační

SC - suprakondylický

SF - srdeční frekvence

SI - sakroiliakální

SIAS - spina iliaca anterior superior

SIPS - spina iliaca posterior superior

sin. - sinister

st. p.- stav po

Th - thorakální

TK - tlak krve

TrP/TrPs - trigger point/trigger points

uln. - ulnární

v. - vastus



1. Úvod
Tato bakalářská práce vznikla v rámci souvislé odborné praxe na Rehabilitační 

klinice Malvazinky.  Praxe probíhala  v období od 11.  1.  do 5.  2.  2021 na lůžkovém 

oddělení  kliniky.  Pacient  s  diagnózou  jednostranné  nadkolenní  amputace  v  rámci 

polytraumatu  byl  vybrán  pro  zpracování  kazuistiky,  která  tvoří  praktickou  část  této 

práce.  Jeho  terapie  probíhala  od  15.  1.  do  29.  1.  pod  odborným  dohledem 

fyzioterapeutky Mgr. Moniky Kacrové.

Kromě  individuální  terapie  jsem  se  s  pacientem  setkávala  na  skupinovém 

cvičení  pro  pacienty  po  amputaci  DK.  Tyto  skupinové  terapie  pro  mě  byly  velmi 

přínosné  pro  získání  nových  znalostí  z  oboru  protetiky,  ale  také  pro  bližší  náhled 

do života pacientů s amputovanou končetinou. Samotní pacienti se v průběhu vzájemně 

podporovali a sledovali pokroky druhých. Přestože se složení skupiny postupně měnilo, 

noví pacienti  byli kolektivem vždy vřele přijati a každý den na této terapii  panovala 

velmi příjemná atmosféra. 

Teoretická část práce se zabývá obecnými informacemi o amputacích. Zahrnuje 

vysvětlení důležitých pojmů této problematiky, stručnou historii, možnosti provedení, 

indikace k operaci a základy z oboru protetiky. Další odstavce jsou věnovány samotné 

rehabilitaci,  a  to  ve  snaze  popsat  komplexní  přístup  k  pacientovi  po  amputaci. 

Vzhledem k souvislosti s kazuistikou pacienta je teoretická část zaměřená na amputace 

dolní končetiny, konkrétně amputace transfemorální.

Praktická část  obsahuje kompletní  kazuistiku pacienta.  Je zde popsán vstupní 

kineziologický  rozbor,  průběh  individuálních  terapeutických  jednotek,  představení 

konceptu skupinové terapie a závěrečné výstupní vyšetření. Nakonec hodnotí výsledky 

provedené terapie
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2. Část obecná

2.1. Vymezení pojmů
Amputace je definována jako odstranění periferní části těla včetně kožního krytu 

a měkkých tkání s přerušením skeletu.  Dojde tak k funkční nebo kosmetické změně 

s možností  následného  protetického  řešení. V  problematice  amputací  rozeznáváme 

několik  důležitých  pojmů.  Je  nutné  vymezit  termín  exartikulace,  který  popisuje 

amputaci  končetiny  v  linii  kloubu,  tzn.  bez  přerušení  kosti.  Reamputace  znamená 

opakované  snesení  části  končetiny,  postupuje  proximálním  směrem.  Provádí  se 

při komplikacích způsobených např. infekcí či špatným hojením pahýlu (Dungl a kol., 

2014). Oddělená část těla se nazývá amputát. Pokud je v dobrém stavu amputát i pahýl, 

je možné provedení tzv. replanace, chirurgického výkonu k obnovení integrity, neboli 

navrácení části těla na původní místo. Tento výkon se nejčastěji  provádí u úrazových 

amputací  prstů  horních  končetin.  V případě  amputace  subtotální  je  pahýl  alespoň 

částečně spojen s amputátem, ale cévy jsou přerušeny. Totální amputace pak znamená 

úplné oddělení, kdy amputát a pahýl nesouvisí žádnou částí (Jeřábková a kol., 2009).

2.2. Historie
Historie hovoří o amputacích jako o jednom z nejstarších chirurgických úkonů, 

první  zmínky  sahají  až  do  doby 5000 let  př.  n.  l.  Dříve  byly  amputace  prováděny 

i za účelem  trestu  nebo  jako  součást  rituálů  například  pro  přinášení  oběti  bohům. 

Hippokrates v 5.  století  př. n.  l.  popsal 3 hlavní indikace amputace,  a to odstranění 

neužitečných  částí  končetiny,  snížení  invalidity  a  záchrana  života.  K  významnému 

rozvoji  amputací  vždy přispívala  období  válek.  Ve válečné  chirurgii  byl  tento  úkon 

hojně využívaný pro svoje rychlé řešení a omezené možnosti  medikamentózní léčby 

(Sosna a kol., 2001).

Amputacím  v  minulosti  poměrně  často  následovaly  komplikace  vedoucí 

i ke smrti.  Úmrtnost  se  podstatně  snížila  v  období  Krymské  války  (1854-1856), 

kdy byla  v  nemocnicích  zavedena  přísnější  hygienická  opatření  a  začal  se  přikládat 

velký vliv čistotě prostředí.  Dalším velmi významným pokrokem ke snížení četnosti 

infikace ran a pooperačních komplikací bylo zavedení účinných antiseptických metod 

objevených lékařem Joshepem Listerem. V současné době již nejsou hlavní příčinou 
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amputací dolních končetin traumata, jako tomu bylo především ve válečných obdobích, 

ale nahradily je vaskulární poruchy stárnoucí populace (Robinson, 1991).

2.3. Principy provedení amputace
Starší metodou provedení je gilotinová amputace, také nazývaná cirkulární nebo 

otevřená,  která  byla  obvykle  prováděná  bez  anestezie  a  krvácení  bylo  stavěno 

zaškrcením  nebo  smočením  pahýlu  v  horkém oleji.  Technika  spočívá  v  postupném 

cirkulárním řezu tkání téměř v jedné rovině. Po přerušení kůže dojde k její  retrakci, 

která  pak  určuje  výšku  řezu  svalové  tkáně.  Po  retrakci  svalů  se  přeruší  i  kost. 

Výsledkem  gilotinové  amputace  je  pahýl  s  otevřenou  ranou,  který  není  vhodný 

pro využití  protézy.  Proto  je  nutná  další  operace.  Jednou  z  možností  je  reamputace 

lalokovou technikou popsanou níže. Dále revize (konverze), kdy je odstraněna zjizvená 

tkáň, kost je zkrácena a vymodelují se laloky měkké tkáně. Posledním možným řešením 

je pouze plastická úprava měkkých tkání bez úpravy kosti (Dungl a kol., 2014).

Laloková amputace je dnes již standardním chirurgickým výkonem, rozlišujeme 

zde princip otevřené a zavřené amputace. U amputace zavřené se provádí tzv. tenodéza, 

neboli  připevnění  šlachy  svalu  ke  kosti.  To napomáhá  tvarování  kónického  pahýlu. 

Otevřená  technika  pracuje  s invertovanými  kožními  laloky,  které  jsou  přeloženy 

a následně přišity k sobě přeloženou stranou. Pro zachování motoriky pahýlu se nabízí 

možnost  myoplastiky  nebo  myodézy.  Myoplastická  metoda  protíná  svaly  distálně 

od výšky amputace a antagonistické svaly (nejčastěji flexorová a extenzorová skupina) 

se sešívají k sobě přes vrchol kosti. Myodéza je metoda vytvoření nových svalových 

úponů.  Sval  si  tak  zachovává  původní  funkci  a  nedochází  ke  kontrakturám  (Sosna 

a kol., 2001; Dungl a kol., 2014).

Podle  doby  provedení  dělíme  amputace  na  primární,  sekundární  a  terciární. 

Primární je vykonána přímo mechanismem úrazu, nebo v případě chirurgické amputace 

co  nejdříve  od  vzniku  traumatu  či  projevu  onemocnění.  K  sekundární  amputaci 

se přistupuje v případě, že všechny ostatní možnosti léčby již byly vyčerpány. Terciární, 

jinak  také  pozdní  amputace,  slouží  ke  zlepšení  funkce  končetiny  nebo  se  jedná 

o kosmetickou úpravu (Pejšková, Mareček, 2010).
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2.4. Indikace
Sosna a  kol.  (2001) rozlišují  6  základních  indikací  k  amputaci  a  to  choroby 

končetinových cév, trauma, tumory, infekce, kongenitální anomálie a nervová poranění 

a onemocnění. 

V  současné  době  je  nejčastější  příčinou  porucha  prokrvení,  ve  velké  části 

případů spojena s onemocněním diabetes mellitus a syndromem diabetické nohy. Tento 

syndrom  zahrnuje  mikroangiopatii  nebo  makroangiopatii,  neuropatii  či  infekci. 

V pokročilejším stádiu pak dochází k rozvoji gangrény a nekrózy tkáně.  K amputaci 

se přistupuje  v  případě,  že  není  možné  zajistit  dostatečnou  vaskularizaci  končetiny, 

často amputaci předchází ulcerace na končetině. (Khanolkar a kol., 2008; UNIFY ČR, 

2015).  Další  vaskulární  onemocnění relativně  často  vedoucí  k  amputaci  je ICHDK. 

Indikací  je  stav  pacienta  s  infekcí  nebo  šířící  se  nekrózou,  kdy jsou  již  vyčerpány 

možnosti konzervativní léčby (Dohmen a kol., 2012).

Četnost  traumatických  amputací  se  díky  pokroku  v  cévní  chirurgii 

a mikrochirurgii snížila, nyní je absolutní indikací devastující poranění s ireverzibilní 

ischémií končetiny, případně vzniklé komplikace jako je gangréna (Sosna a kol., 2001). 

Na horních končetinách dle Maduriho a Akhondiho (2020) traumatická etiologie jasně 

převažuje.  Stále  častější  příčinou  je  díky  rychlejšímu  životnímu  tempu  a  vývojem 

techniky  amputace  poranění  prstů  a  ruky.  Mnohdy  se  jedná  o  amputaci  primární 

způsobenou přímo mechanismem úrazu (Jeřábková a kol., 2009).

Aby bylo rozhodování o zachování či amputaci končetiny co nejvíce objektivní, 

byla  vypracována schémata,  která  posuzují  její  stav.  Dnes nejpoužívanější  z  nich je 

tzv. MESS skóre (Magled Extremity Severity Score), neboli rozsah rozdrcení končetiny. 

Hodnocení zahrnuje čtyři kategorie, intenzitu úrazové energie, tlakovou stabilitu, míru 

ischemického poškození a věk pacienta. Rozmezí se pohybuje od 1 do 11 bodů, hodnota 

do 6 bodů předpokládá záchranu končetiny a 7 a více bodů obvykle znamená amputaci 

(Dungl  a  kol.,  2014).  Pacienti  přijatí  po  vysokoenergetických  úrazech  jako  jsou 

například dopravní nehody se často potýkají s více život ohrožujícími poraněními. Proto 

by dle Molina a Faulka (2020) primární péče měla postupovat podle protokolu ATLS 

(Advanced Trauma Life Support). 
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2.5 Komplikace
Protože  je  amputace  velkým  zásahem  do  organismu,  můžeme  se  po  jejím 

výkonu  setkat  s  řadou  komplikací.  Pro  snížení  rizika  pooperačních  komplikací  je 

důležitá vhodně zvolená výška amputace a šetrná a rychlá technika provedení (Dungl 

a kol., 2014). Komplikace můžeme rozdělit na lokální a celkové. Mezi celkové řadíme 

úmrtnost, ta je rizikem zejména u válečných poranění a v běžném životě v mírovém 

stavu nastává jen velmi  zřídka.  Proto můžeme říct,  že  za standardních podmínek je 

správné  provedení  amputace  relativně  bezpečné.  Další  je  komplikace  psychologická 

(Sosna  a  kol.,  2001).  Každý  pacient  se  se  ztrátou  končetiny  vyrovnává  jinak. 

Aby se psychický stav pacienta zlepšoval a on byl tak schopen svoji situaci přijmout, je 

kromě  kvalitní  rehabilitace  velmi  důležitá  spolupráce  s  psychologem.  Dle  Myerse 

a Chauvina  (2020)  trpí  post-traumatickým  stresem  nebo  depresí  hlavně  pacienti 

po amputaci traumatické etiologie a starší pacienti trpící chronickými bolestmi. Naopak 

ti,  jejichž  amputace  je  důsledkem dlouhodobého onemocnění  vykazují  menší  výskyt 

těchto komplikací. 

Možných lokálních komplikací  je celá řada.  U většiny z nich platí,  že pokud 

vzniknou  v  malém  rozsahu,  je  možné  konzervativní  řešení.  V  horším  případě 

se komplikace rozvinou ve větší míře a pak je nevyhnutelná operační revize, případně 

reamputace (Sosna a kol., 2001).

2.5.1. Lokální komplikace

 hematom – může vést k dalším komplikacím jako infekce, bolest a nekróza, 

jeho vzniku můžeme předejít správnou drenáží rány

 nekróza – v malém rozsahu se ponechává ke granulaci

 gangréna –  důvodem  je  lokální  ischemie  vzniklá  například  arteriálním 

uzávěrem nebo nevhodnou úrovní amputace

 dehiscence rány – vyžaduje revizi, drenáž a resuturu

 edém –  prevencí  je  bandážování,  při  nesprávném  provedení  vzniká 

tvz. hruškovitý pahýl, který komplikuje protézování

 infekce – léčba ATB, další postup dle mikrobiálního nálezu a stavu pacienta
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 fantomové  obtíže –  pocit  přítomnosti  amputované  končetiny,  může  přerůst 

v bolest

 kontraktura – prevencí je vhodné řešení myoplastiky a myodézy, polohování 

a cvičení pahýlu

 zlomeniny – léčí se dle lokalizace a typu, z důvodu zhoršení stability je zvýšené 

riziko pádu

(Sosna a kol., 2001; Dungl a kol., 2014)

2.5.2. Fantomové bolesti

Častým následkem amputace  je  tzv.  fantomová  bolest.  Poprvé  byla  popsána 

již v 16.  století  francouzským chirurgem Ambroisie  Parém, přesto není  dodnes jasně 

vysvětlena její příčina (Kaur, Guan, 2018). S tímto jevem se u pacientů setkáváme tak 

často, že je prakticky považován za standardní stav. Fantomové pocity vnímají časně 

po operaci téměř všichni pacienti a až 70% z nich je popisuje jako bolest. Terapie není 

jednoduchá, využívá se farmak různého typu (analgetika včetně opiátů, antidepresiva, 

antikonvulziva  apod.)  dále  elektrostimulace  a  spolupráce  s  psychologem.  Někdy  je 

nutné přistoupit k neurochirurgické revizi. Účinek léčebných metod však není zaručený 

a  jsou  známé i ojedinělé  případy  sebevražd v  důsledku  nesnesitelných  fantomových 

bolestí (Kolář, 2009; Hanyu-Deutmeyer a kol., 2021).

Charakter  bolesti  je  pacienty  popisován  různě,  její  intenzita  je  velmi 

individuální.  Často  uvádějí  štípavou,  palčivou,  svíravou,  pálivou,  nebo  křečovitou 

bolest.  Tyto vjemy souvisí  se  zvýšeným napětím,  sníženou perfúzí  a  kožní  teplotou 

pahýlu. Někteří pacienti vnímají bolest jako bodnutí, řezání či kroucení, trpí atakami 

mučivé  bolesti.  Mají  pocit,  že  je  amputovaná  končetina  zkroucená,  v  nepřirozeném 

postavení. 

Příklad popisu fantomových pocitů pacientem: 

Václav, 73 let:

„Já  jsem  po  amputaci  levé  dolní  končetiny  nad  kolenem  v  lednu  tohoto  ruku.  

Fantomové  bolesti,  na  které  jsem  nebyl  připraven,  se  začaly  projevovat  ihned  

po amputaci. Tato bolest má u mě dvě formy. První forma se projevuje při naprostém  

klidu, je nejintenzivnější a vyskytuje se v místě, kde tu nohu už nemám. Ta druhá bolest  
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je cítit na konci pahýlu. Bohužel jsou to velmi intenzivní bolesti, já jsem někdy i křičel,  

jak moc mě to bolelo. Díky práškům a cvičení se ale intenzita zmírňuje a dnes jsou  

pro mě tyto bolesti snesitelné.“ (Dörnerová a kol., 2017)

2.6. Výška amputace DK
Na dolní končetině je možné amputaci provést téměř v jakékoli výšce. Obecně 

ale  platí,  že  snesení  končetiny  v  blízkosti  kloubu  je  problematické  pro  následné 

protetické  řešení.  To  se  týká  amputačních  pahýlů  krátkých,  i  příliš  dlouhých. 

U transtibiální a transfemorální amputace s velmi krátkým pahýlem je tedy výhodnějším 

řešením exartikulace v proximálním kloubu (Půlpán, 2014). Amputace dolní končetiny 

dělíme na minoritní,  povedené od hlezenního kloubu distálně, a majoritní,  provedené 

od hlezenního kloubu proximálně (Ozan a kol., 2017).

O výšce amputace rozhoduje několik faktorů, stav měkkých tkání (kůže, svaly), 

nervového systému a cévního zásobení. Pokud je to možné, konzultuje výšku amputace 

před vlastním výkonem protetik. V zásadě je ale snaha zachovat no největší část skeletu. 

Obecně platí, že čím delší je zachovaná část končetiny, tím je fyzicky méně náročné její 

ovládání (Dungl a kol., 2014).

2.6.1. Dělení minoritních amputací DK

 phalangeální – amputace jednoho nebo více prstů

 amputace  dle  Scharpa –  také  nazývaná  transmetatatrzální,  snesení 

za hlavičkami metatarzů

 amputace  dle  Lisfranca –  odstranění  všech  metatarzálních  kostí,  oddělení 

od tarzálních

 amputace dle Boyda – tato technika zachovává větší část patní kosti, která je 

pevně připevněna k bérci, vytváří kvalitní nášlapný pahýl, pro který často není 

potřeba protetické řešení (Mongon a kol., 2019)

 amputace dle Pirogova – odstranění všech kostí nohy, zachována je pouze část 

kosti  patní,  která  je  rotována  a  následně  připevněna  na  distální  konec  tibie 

pomocí Achillovy šlachy
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 amputace dle Choparta –  amputace  v linii  Chopartova  kloubu, tedy v linii 

kloubu talonavikulárního a calcaneocuboidního

(Dungl a kol., 2014; Sosna a kol., 2001)

2.6.2. Dělení majoritních amputací DK

 amputace  dle  Symea –  amputace  celého  hlezna  a  distálního  konce  bérce, 

prakticky  se  jedná  o  exartikulaci  v  hlezenním  kloubu  se  zachováním  patní 

podložky (Molina a Faulk, 2020)

 transtibiální –  amputace  v  horních  dvou  třetinách  bérce,  fibula  se  protíná 

proximálněji než tibie z důvodu výhodnějšího tvaru zformovaného pahýlu

 exartikulace kolene –  amputace  v linii  kolenního kloubu,  poskytuje  kvalitní 

dlouhý pahýl a je zde zachována švihová fáze chůze

 amputace dle Callandera – transfemorální amputace v úrovni kondylů stehenní 

kosti, také transkondylární

 amputace  dle  Gritti-Stokese –  transfemorální  amputace  těsně  nad  úrovní 

kondylů stehenní kosti se zachováním části čéšky (Taylor a kol., 2012)

 transfemorální – amputace v různé výšce stehna 

 exartikulace kyčle – snesení končetiny v linii kyčelního kloubu, se zachováním 

celé pánve

 hemipelvektomie – odstranění celé dolní končetiny včetně části pánve

 hemikorporektomie –  také  translumbální  amputace,  oddělení  celé  dolní 

poloviny těla včetně křížové kosti, je nutné stomické řešení GIT (Thakur a kol., 

2018)

(Dungl a kol., 2014; Sosna a kol., 2001)

2.6.3. Transfemorální amputace

Jinak  nazývaná  také  femorální,  nadkolenní  nebo  stehenní.  Dnes  představuje 

běžně prováděný výkon, převážně jako důsledek onemocnění periferních cév. Optimální 

délka pahýlu je v rozmezí střední třetiny původní délky stehenní kosti (Půlpán, 2014). 

Pahýl délky menší než jedna třetina se nazývá krátký a nad dvě třetiny délky dlouhý.
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Obvykle se flexory myoplasticky sešívají s extenzorovou skupinou přes vrchol 

pahýlu  a  adduktory  jsou  pomocí  myodézy  ukotveny  do  otvorů  na  laterální  straně 

femuru,  vedou  tedy  také  přes  vrchol  kostního  pahýlu  (Dungl  a  kol.,  2014).  Myers 

a Chauvin (2020) popisují techniku provedení velmi podrobně. Pacient na operačním 

sále leží v supinační poloze, operovaná končetina je sterilně ošetřena, podložena a jsou 

na ní vyznačeny plánované řezy. U traumatických amputací je směr a poloha řezu často 

určena stavem okolních tkání, jinak závisí na operatérovi, zda zvolí k sešití předozadní 

kožní laloky, nebo boční. Postupně jsou ošetřeny všechny velké cévy a nervové svazky. 

U nervů se využívá lehké trakce a ostrý řez, který zabraňuje vzniku neuromů. Jak již 

bylo řečeno, počítá se s retrakcí měkkých tkání, proto se jejich řez provádí více distálně. 

Sutura svalů  se provádí tak, aby byl kyčelní kloub v extenzi a mírné addukci. Kůže 

nesmí být sešita v příliš velkém napětí, aby nedocházelo k rozvoji nekrózy.

2.7. Ortotika protetika
Jedná se o interdisciplinární obor zabývající se, výzkumem a vývojem funkčních 

nebo  kosmetických  náhrad  a  dalších  zdravotnických  pomůcek.  Dělí  se  na  několik 

specializovaných podoborů. 

 protetometrie – nauka o snímání měr a stavbě náhrad

 ortotika – nauka o náhradě ztracené nebo oslabené funkce zachované části těla 

nebo uvedení části těla do fixované polohy určené ke korekci vady či deformity 

nebo k odstranění bolesti, k těmto účelům využívá tzv. ortézy

 protetika – nauka o náhradě  anatomické a  funkční  ztráty  části  těla,  využívá 

tzv. ektoprotézy, které se na rozdíl od endoprotéz aplikují na tělo zevně

 adjuvatika – nauka o kompenzačních pomůckách, které usnadňují sebeobsluhu 

a pohyb při každodenních aktivitách 

 kalceotika –  nauka  o  ortopedické  obuvi  nebo pomůckách,  jež  jsou  součástí 

obuvi, plní ortotickou i protetickou funkci v oblasti nohy

 epitetika – nauka o kosmetické, nikoli funkční náhradě chybějící části těla, tyto 

náhrady se nazývají epitézy

(Dungl a kol., 2014; Půlpán, 2014)
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2.8. Historie protetiky
Stejně  jako  samotné  amputace,  i  jejich  protetické  řešení  sahá  hluboko 

do minulosti.  Jedním  z  nejstarších  důkazů  je  nález  mumifikovaného  těla  ženy 

s dlouhým  bércovým  pahýlem  ošetřeným  primitivní  protézou.  Tělo  bylo  nalezeno 

v Kazachstánu a jeho stáří odhadnuto na více než 4000 let (Dungl a kol., 2014). Další 

důkazy byly nalezeny v mnoha starověkých vyspělých civilizacích. Například v Egyptě, 

žena  s dřevěnou  protézou  palce  u  nohy,  jejíž  funkce  byla  pravděpodobně  pouze 

kosmetická, ale umožnila tak ženě nosit typické egyptské sandále. Jako výrobní materiál 

sloužilo dřevo, kovy a další přírodní materiály (O‘Keeffe, Rout, 2019).

Pokud  se  v  historii  přesuneme  na  začátek  19.  století,  nesmíme  opomenout 

jednoho z nejvýznamnějších průkopníků tohoto oboru.  Je jím německý technik Otto 

Bock,  který v období první  světové války zahájil  sériovou výrobu protetických dílů 

a zkrátil  tak výrobní  dobu kompletní  protézy  a  tím i  dobu rehabilitace.  Díly se pak 

skládaly individuálně spolu s protézovým lůžkem, které bylo vyrobené na míru. Také 

k výrobě přizval interdisciplinární  tým odborníků, studoval chůzi, prováděl výzkumy 

a instruktážní  školení  pro  techniky.  Vše  pro  to,  aby  pacienti  měli  k  dispozici 

co nejdokonalejší protézy, uměli je používat a jejich technici znali i ty nejmenší detaily. 

Nedílnou  součástí  jeho  úspěchu  byla  také  schopnost  komunikace  a  dnešními  slovy 

řečeno, znalosti marketingových strategií (Kdo byl Otto Bock, c1998-2021).

V roce  1915 byla  poprvé  představena  protéza  ruky poháněná  pneumatickým 

systémem,  který  se  později  začal  využívat  i  při  stavbě  protéz  dolních  končetin. 

Klíčovým  momentem  moderní  protetiky  byl  vynález  náhrady  kolenního  kloubu 

řízeného  mikroprocesorem  v  roce  1999.  Nese  název  C-leg  a  dodnes  je  nejčastěji 

využívaným  systémem  kolenního  kloubu  u  transfemorálních  amputacích 

(O‘Keeffe, Rout, 2019).

2.9. Materiály
V posledních  desetiletích  došlo  v  oboru  protetiky  k  velkým  pokrokům a  to 

především  z  hlediska  použitých  materiálů.  Běžné  jsou  hlavně  materiály  syntetické, 

méně pak přírodní. Z přírodních jsou stále zastoupeny kovy, kůže a dřevo se již téměř 

nevyužívají  (Dungl  a  kol.,  2014).  Zvolené  materiály  se  také  velmi  liší  podle 

technologického řešení a konkrétních požadavků pacienta na funkce a možnosti protézy. 
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Například protézy určené ke sportu musí být schopny odolávat opakovaným nárazům 

a přizpůsobit se celkově vyšší dynamice, což podmiňuje složitější technické provedení 

a zužuje výběr materiálu.

Součásti, které jsou v přímém kontaktu s kůží pahýlu, se dnes vyrábí z pěnových 

materiálů, gelů, silikonu. Tyto materiály výrazně zvyšují komfort pacienta, prodlužuje 

se tak doba,  po kterou má pacient  protézu nasazenou.  Nedochází  k otlakům, odření 

pokožky a nadbytečnému pocení (O‘Keeffe, Rout, 2019). Protéza by měla být pevná, 

ale  lehká.  Tyto  podmínky  splňují  umělé  hmoty,  od  tkanin  a  vyztužených  plastů 

po pryskyřice. Společně s některými kovy a jejich slitinami tvoří ostatní části protézy. 

Poměrně  novým  materiálem  jsou  uhlíková  vlákna,  která  našla  uplatnění  především 

u výše zmíněných sportovních protéz, jelikož splňují jejich vysoké požadavky (Dungl 

a kol., 2014).

2.10. Prvovybavení
Formování pahýlu trvá poměrně dlouhou dobu a je nutné, aby se pacient naučil 

jejímu  používání  co  nejdříve.  K  tomu  slouží  tzv.  prvovybavení,  provizorní  model 

protézy,  který  zároveň  napomáhá  formování  pahýlu  předtím,  než  bude  vytvořena 

definitivní protéza. V některých případech je možné předepsat již v době hospitalizace 

protézu standardní, pokud jsou splněny příslušné podmínky a odpovídá tomu zdravotní 

stav pacienta (Svaz zdravotnických pojišťoven, 2007).

Při  správně  prováděné  pooperační  péči  je  pahýl  připraven  k  prvotnímu 

protézování přibližně po šesti týdnech. Největším rozdílem prvotního a definitivního 

protetického  vybavení  je  typ  lůžka.  Ve  zbylých  částech  protézy  se  jednotlivé  části 

prakticky  neliší.  Prvotní  lůžko  musí  být  schopno  se  přizpůsobit  měnícímu  se  tvaru 

pahýlu. Kontrola tvarového zachycení se provádí každé 2-4 týdny, během rehabilitace 

pak ke kontrole přistupuje jednou týdně (Dungl a kol., 2014; UNIFY, 2015).

2.11. Nadkolenní protéza
Dle Koláře (2009) se protéza pro dolní končetinu skládá ze tří hlavních částí, 

lůžka, trubkové konstrukce a chodidla. U protézy po transfemorální amputaci je navíc 

zapotřebí  kolenní  kloub.  Pro  všechny  součásti  se  nabízí  více  možností  řešení 

dle požadavků určených stupněm aktivity. 
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2.11.1. Protézová lůžka

Pahýlové lůžko, jinak také objímka, je část protézy, do které přisedá amputační 

pahýl a musí tak co nejlépe kopírovat jeho tvar. Objímka je klíčovou součástí protézy, 

která zodpovídá za pocit komfortu a tím i za co nejdelší dobu strávenou s nasazenou 

protézou. 

Dungl a kol. (2014) rozeznávají 3 základní typy protézových lůžek:

 závěsná – hmotnost těla je přenášena přes opěrné body, nevýhodou je potřeba 

přídatného  fixačního  zařízení  a  náročnější  ovladatelnost  protézy,  výhodou 

naopak to, že nemusí přesně kopírovat tvar pahýlu

 semikontaktní – hmotnost těla je částečně přenášena přes větší kontaktní plochu 

po obvodu, stále ale vyžaduje fixační zařízení,  lepší kontakt lůžka s pahýlem 

pacientovi usnadňuje ovladatelnost

 plně  kontaktní (ulpívající,  podtlaková)  –  vnitřní  stěna  kopíruje  tvar  pahýlu 

a dochází  tak k plnému kontaktu  včetně  distální  části,  což ulehčuje  ovládání 

protézy, podtlak je regulován ventilem

Proximální  část  objímky  tvoří  tzv.  dosedací  věnec.  Existují  tři  typy,  liší 

se tvarem a  vztahem k  sedacímu hrbolu.  Příčně  oválné  lůžko  využívá  přímo oporu 

o hrbol.  Přináší  možnost  vytvoření  opory  u  pahýlů  s  nezatížitelnou  distální  částí, 

zároveň však dochází k nefyziologickému přenosu sil, čímž se dlouhodobě podporuje 

vznik bederní  hyperlordózy.  Navíc hrozí riziko útlaku cév a svalů,  které  tak mohou 

rychleji atrofovat. Další dva typy jsou formovány tak, aby se o sedací hrbol zachytily. 

Jde o lůžko podélně oválné a anatomické (Princ, 2018).

Střed  tvoří  řídící  oblast,  která  umožňuje  kvalitní  ovládání  protézy  pomocí 

precizního přenosu pohybů pahýlu na lůžko. Pokud je pahýl málo osvalený, využívá 

se tzv.  femorální  spony, která  obepne stehenní  kost  jako kleště.  Druhou možností  je 

laterální opora, kdy se při tvarování lůžka pracuje se čtyřmi plochami na laterální straně 

pahýlu.  Každá  z  ploch  má  za  úkol  ovlivňovat  jinou  fázi  krokového  cyklu.  Plocha 

v oblasti nad trochanterem umožňuje stabilní stojnou fázi díky vlivu na svalové napětí 

abduktorů.  Stojné  fázi  napomáhá  také  plocha,  která  kopíruje  diafýzu  femuru  téměř 

po celé její délce a drží pahýl v přirozené addukci. Tyto dvě plochy zásadně ovlivňují 
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pohyby  pánve  při  chůzi  a  Trendelenburgův  příznak.  Další  plocha  řídící  oblasti 

se nachází  na  anterolaterální  straně  femuru,  tvoří  jakýsi  val,  který  zachycuje  pohyb 

femuru do flexe při  zahájení  švihové fáze.  Posterolaterálně  leží  plocha pro kontrolu 

pohybu  femuru  do  extenze,  uplatňuje  se  z  počátku  stojné  fáze  a  pomáhá  udržet 

rovnováhu ve stoji (Princ, 2018).

2.11.2. Kolenní klouby

Kolenní  klouby  mohou  vykonávat  různě  složité  pohyby.  Dělí  se  podle  toho 

na kloub  jednoosý,  dvouosý  a  polycentrický.  Dalším  parametrem  kloubu  je  princip 

tlumení nárazů. To může fungovat mechanicky pomocí smykového tření, nebo na bázi 

pístu  pneumatického  či  hydraulického.  Moderní  doba  také  přinesla  možnost  řízení 

protézy mikroprocesorem. Kombinací těchto parametrů vzniká poměrně široká nabídka 

kolenních kloubů různých cenových kategorií (Dungl a kol., 2014).

2.11.2.1. C-leg

Tento  typ  kolenního  kloubu  se  řadí  mezi  bionické.  To  znamená,  že  jde 

o technologii,  která  ke  svému  vývoji  využívá  poznatky  o  stavbě  a  funkci  živých 

organizmů. Snaží se co nejdokonaleji přiblížit vlastnostem lidského kolenního kloubu. 

K  tomu  využívá  hydraulický  systém  řízený  mikroprocesorem,  který  je  schopný 

automaticky  přizpůsobit  tempu  chůze,  nerovnému  povrchu  a  terénu  včetně  schodů. 

K optimálnímu řízení slouží řada snímačů rozmístěná po celém povrchu, které rozeznají 

fázi krokového cyklu v reálném čase (Lansade a kol., 2021).

2.11.3. Chodidlo

Chodidlo tvoří distální nášlapnou část protézy, dělí se na 2 základní typy, pevné 

a dynamické. Pevné chodidlo se vyrábí z odolných materiálů, často kombinace dřeva 

a plastu. Dřevo tvoří pevné jádro, ze kterého vychází adaptér pro připojení ke zbytku 

protézy.  Důležitou  součástí  je  patní  klín  z  pružného,  ale  odolného  plastu,  který 

umožňuje pohodlnější našlap. Dynamická chodidla s pokročilejší stavbou dokáží využít 

energii z odvalu paty ke švihové fázi krokového cyklu. Na rozdíl od pevných chodidel 

však nemají možnost pohybu v hlezenním kloubu. Jejich přesné vlastnosti a parametry 

se  liší  podle  zvoleného  materiálu.  Nejlepší  efekt  vykazují  chodidla  vyrobená 

z uhlíkových kompozitů (Dungl a kol., 2014). Volba typu chodidla se odvíjí od stupně 

aktivity a hmotnosti pacienta (Půlpán, 2014).
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2.11.4. Ostatní součásti

Kromě výše uvedených stavebních prvků obsahuje kompletní protézový systém 

ještě několik částí. Návlek na pahýl, liner, zamezuje přímému kontaktu kůže s tvrdým 

lůžkem. Je vyroben z pružných, měkkých materiálů, brání tak odření pokožky a zároveň 

limituje  nežádoucí  pohyb  pahýlu  vůči  lůžku.  Kolenní  kloub  je  k  lůžku  připevněn 

spojovacím adaptérem. Distálně od kolene se pak nachází další adaptér, trubkový, který 

ho spojuje s protetickým chodidlem (Části stehenní protézy, c1998-2021).

2.11.5. Chůze s protézou

Oproti běžné přirozené chůzi je chůze s protézou pochopitelně složitější, ale také 

energeticky náročnější. To znamená, že roste spotřeba kyslíku a klesá přirozená rychlost 

(Vařeka  a  kol.,  2018).  Dle  Véleho  (2006)  si  pomalejší  chůze  klade  větší  nárok 

na udržení stabilní vzpřímené polohy, je tedy náročnější pro posturální systém. Proto je 

velmi důležité pracovat s pacientem na zlepšení stability. Naučený stereotyp pohybu je 

amputací  výrazně  změněn  a  ve  většině  případů  se  chůze  s  protézou  velmi  liší 

od optimálního  modelu.  Nelze  samozřejmě  porovnat  původní  stereotyp  chůze 

s modifikovaným vzorem po amputaci  u  stejného  pacienta.  Změny se odráží  v  celé 

pohybové  soustavě  a  tím  dochází  ke  vzniku  různých  kompenzačních  mechanismů. 

Chamlianová (2014) ve své studii popisuje, že ze skupiny 310 pacientů po amputaci DK 

z vaskulární příčiny bylo protézou vybaveno 217, tedy 70%. Ostatním 30% pacientům 

nebyla  protéza  z  různých  důvodů  indikována.  Tito  pacienti  jsou  pak  odkázáni 

na invalidní  vozík.  U starších pacientů není výjimkou, že protézu po čase přestanou 

využívat.

2.12. Stupeň aktivity
Stupeň  aktivity  pacienta  je  určujícím  faktorem  pro  technické  vlastnosti 

zvoleného protetického vybavení. Pojišťovny rozlišují 5 stupňů aktivity (Kolář, 2009). 

Ty  zohledňují  možnost  provádění  běžných  denních  činností  a  funkční  schopnosti 

pacienta  v  minulosti  i  v  současném  stavu.  Také  je  přihlíženo  k  jeho  motivaci 

a plánovanému  využití  protetické  náhrady  (UNIFY,  2015).  Od nultého  stupně  výše 

stoupá technická náročnost a požadavky na funkce protézy. 

 Stupeň aktivity 0 – nechodící pacient, vzhledem ke svému stavu není schopen 

využít protézu pro běžné denní činnosti
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 stupeň aktivity 1 – interiérový typ, je schopen využít protézu v pomalé chůzi 

po rovině, limitovaná doba používání protézy a překonaná vzdálenost

 stupeň  aktivity  2 –  limitovaný  exteriérový  typ,  je  schopen  využít  protézu 

i v nenáročném terénu při  pomalém tempu  chůze,  limitovaná  doba používání 

protézy a překonaná vzdálenost

 stupeň  aktivity  3 –  nelimitovaný  exteriérový  typ,  je  schopen  proměnlivé 

rychlosti  chůze,  překonávání  náročnějších  bariér,  pracovních  a  jiných 

pohybových  činností,  protéza  by  měla  zajistit  střední  až  vysokou  mobilitu 

pacienta a dobrou stabilitu, doba používání a překonaná vzdálenost je limitována 

jen nepatrně

 stupeň aktivity  4 –  nelimitovaný  exteriérový  typ  se  speciálními  požadavky, 

schopnosti  jako  u  stupně  3,  z  důvodu  vysoké  aktivity  pacienta  dochází 

k nadměrnému zatížení protézy, doba používání a překonaná vzdálenost nejsou 

limitovány

(Půlpán, 2014)

2.13. Rehabilitace
Obecným cílem komplexní rehabilitace je zlepšení zdravotního stavu pacienta 

a jeho  navrácení  do  běžného  života.  Délka  a  úspěšnost  tohoto  procesu  je  velmi 

individuální. Snahu o navrácení funkčních schopností ovlivňuje celá řada faktorů jako 

rozsah  provedené  amputace,  stav  a  schopnosti  pacienta  pře  amputací,  věk,  pohlaví 

a tělesná  konstituce.  Amputace  vaskulární  etiologie  často  postihují  pacienty  vyššího 

věku  s  dalšími  komorbiditami  a  diabetiky,  proto  je  jejich  rehabilitace  obtížnější. 

U amputací  traumatických  může  být  postup  zkomplikovaný  přidruženými  úrazy 

(Talpová, 2011).

Komplexní péči o pacienta zajišťuje interdisciplinární tým odborníků, kteří úzce 

spolupracují, aby dosáhli co nejlepších výsledků a aby mohl pacient opět vést kvalitní 

plnohodnotný život  i  s  protézou.  Zodpovědnost  za průběh rehabilitace  má ošetřující 

lékař,  který  provádí  kontrolní  vyšetření,  informuje  pacienta,  koordinuje  a  upravuje 

léčbu. Zdravotní sestry pak pečují o pahýl a jizvu, provádí bandážování a polohování. 

Psycholog  pacientovi  pomůže  vyrovnat  se  s  jeho  situací  a  připravit  se  na  život 
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s protézou. Úkolem fyzioterapeuta je nejprve péče o pahýl. To zahrnuje bandážování, 

terapii jizvy, péči o svaly a měkké tkáně, redukci otoku. Později se věnuje nácviku stoje 

a chůze s protézou, zlepšení kondice, nácviku sportovních aktivit apod. Stále dohlíží 

na stav pahýlu. Ortotik-protetik navrhne a vyrobí na míru řešené protetické vybavení. 

Informuje pacienta o funkcích a možnostech protézy, vysvětlí její údržbu a dál provádí 

úpravy podle požadavků pacienta a změn jeho zdravotního stavu. Posledním členem 

multioborového týmu je  ergoterapeut.  Naučí  pacienta  provádět  běžné denní  činnosti 

s využitím protézy,  konzultuje s ním pořízení pomůcek a úpravy domácího prostředí 

(OttoBock s.r.o., 2014).

2.13.1. Předoperační péče

Pokud  je  amputace  plánovaná,  je  vhodné  s  péčí  začít  již  před  samotným 

výkonem.  Předoperační  péče  je  u  pacientů  různě  dlouhá,  neboť  je  určena  jejich 

diagnózou, prakticky trvá od rozhodnutí  o amputaci  do jeho provedení.  Dlouhodobá 

předoperační  péče  se  zabývá  kompenzací  přidružených  onemocnění,  případně 

zlepšením celkové kondice pacienta. Důležité je pacienta řádně informovat o postupu 

rehabilitace. V rámci krátkodobé péče se pak provádí běžná příprava jako před každým 

operačním výkonem (UNIFY, 2015).

Neopomenutelnou  součástí  předoperační  péče  je  intervence  psychologa. 

Vyslechne pacientovy  obavy,  nabídne  oporu a  pomůže s  vypořádáním se se  ztrátou 

končetiny.  Pomocí  metody vizualizace  bude pacient  schopen lepé si  představit  život 

po amputaci. Díky síle myšlení přesvědčí svůj mozek, že to zvládne a bude tak pro něj 

jednodušší se připravit  na jednotlivé kroky, které  bude muset po amputaci  překonat. 

Psycholog také může pomoci probudit pozitivní motivaci k návratu do běžného života. 

Je důležité,  aby nebyl  pacient  přesvědčen,  že amputací  jeho život  v  podstatě  končí. 

Pozitivní motivací je nejčastěji rodina a děti (Hudeček, 2019).

2.13.2. Pooperační péče

Rehabilitace  je  zahájena  co nejdříve  po operaci,  samozřejmě je  přizpůsobena 

stavu pacienta. Jako po každém chirurgickém výkonu, kdy je pacient upoután na lůžko, 

je  nutná  tromboembolická  prevence.  Ta  zahrnuje  cévní  gymnastiku,  respirační 

fyzioterapii,  bandážování,  podání  antikoagulancií,  elevaci  DK,  aktivní  cvičení 
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a včasnou  vertikalizaci.  Další  terapeutické  postupy  specifické  pro  stav  po  amputaci 

budou podrobněji popsány níže.

2.13.3. Pahýl

Do konečného tvaru se může pahýl vyvíjet až rok a i poté se jeho tvar může 

měnit v závislosti na celkovém tělesném schématu pacienta. Je nutné instruovat pacienta 

ke správné péči o pahýl,  která se stane součástí jeho autoterapie,  jakmile toho bude 

schopen. Základem jeho bandážování. Provádí se elastickým obinadlem od distální části 

proximálně (Kolář, 2009). Kromě toho, že zabraňuje otoku, je bandážování nutné pro 

formování  pahýlu  do  kónického  tvaru  tak,  aby  byl  připraven  k  protézování.  Klade 

se důraz na výšku bandáže, u transfemorální amputace musí sahat až k sedacímu hrbolu 

a rozkroku, aby nedocházelo ke vzniku valů měkkých tkání nad koncem obinadla.

Po odstranění stehů se zařazují další důležité prvky péče o pahýl. K otužování 

pahýlu  se  využívá  sprchování  střídavě  chladnou  a  teplou vodou,  na  závěr  proudem 

chladné  vody.  Pro  obnovu  citlivosti  pahýlu  je  doporučeno  kartáčování.  Je  možné 

ho provádět  jak  nasucho,  tak  při  koupeli.  Kartáč  by  neměl  mít  příliš  tvrdá  vlákna, 

aby nedocházelo  k  poškození  kůže  (Talpová,  2011).  Pro  uvolnění  zvýšeného  napětí 

měkkých tkání pahýlu a redukci otoku využíváme masáž poklepem, hnětením, vlněním 

apod. Přímo v oblasti jizvy se provádí tlaková masáž, protažení jizvy podélně, ve tvaru 

písmene „C“ a „S“ (Dörnerová a kol., 2017).

Nesmírně důležitou součástí pooperační péče je polohování pahýlu. Předchází 

zkrácení svalů pahýlu, které může přejít do stavu svalové kontraktury. Jedná se o velmi 

závažnou komplikaci, někdy až trvalé omezení rozsahu pohybu kloubu vlivem změny 

struktury pojivových tkání. Pružné, elastické pojivo je nahrazeno vazivem a ztrácí své 

původní  vlastnosti  (LaRaia,  2011).  Rozhodně  platí,  že  polohování  jako  prevence 

kontraktur  je  efektivnější,  než  protahování  již  vzniklého  zkrácení  (Waite,  2009). 

Omezení rozsahu pohybu v kloubu, u nadkolenní amputace konkrétně omezení extenze 

v kloubu kyčelním, způsobuje problémy při vytvoření a používání protézy. Ve frontální 

rovině  dochází  častěji  k  omezení  rozsahu  pohybu  do  addukce,  vlivem  zkrácení 

abduktorů (Pasquina a kol., 2014). Jako prevence kontraktur slouží právě polohování 

do lehu  na břiše  a  využití  zátěžového  sáčku  s  pískem nebo  gelem (Talpová,  2011). 

V leže na zádech se přikládá na pahýl ventrálně a v leže na břiše na hýždě. Doporučuje 
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se provádět  polohování  několikrát  denně  a  nesetrvávát  dlouhodobě  v  sedu 

např. na invalidním vozíku.  Větší  tendenci  pro vznik  flekční  kontraktury  mají  kratší 

pahýly. I to je jedním z důvodů pro zachování co nejdelší části končetiny (Pejšková, 

Mareček, 2010).

2.13.4. Terapie fantomových bolestí

Jak  již  bylo  výše  uvedeno,  terapie  fantomových  pocitů  a  bolestí  je  poměrně 

obtížná a úleva od nich není zaručena. To je pravděpodobně způsobeno i tím, že dodnes 

není  známa příčina.  Jako určitá  forma prevence  výskytu  fantomových  pocitů  slouží 

optimální  chirurgické  přerušení  nervu,  nejlépe  kolmo  na  jeho  průběh.  Je  možné  je 

ovlivnit  technikami,  které  jsou primárně  určeny k jinému účelu.  Dle  Koláře  (2009) 

přispívá  k limitaci  výskytu  celková  péče  o  pahýl,  aktivní  cvičení  i  protetická  péče. 

Hanyu-Deutmeyer  (2021) uvádí,  že  určitý  léčebný efekt  fantomových a  pahýlových 

bolestí vykazují proudy TENS (transkutání elektrická nervová stimulace).

Zvláštní  léčebnou  metodou  fantomových  bolestí  je  Mirror  terapie.  Jejím 

principem  je  provádět  aktivní  pohyby  zdravé  končetiny,  jejíž  odraz  pacient  sleduje 

v zrcadle  a  tím  vytváří  iluzi,  že  jsou  pohyby  prováděny  amputovanou  končetinou. 

Účelem  je  tedy  oklamání  mozku  k  přesvědčení  o  správném  fungování  nefunkční 

amputované končetiny. Důležité je, aby nebyl pahýl viditelný. Není potřeba speciálního 

vybavení  ani  asistence  terapeuta,  po  instruktáži  tedy  pacient  provádí  terapii  sám 

v pohodlí domova pouze s vhodným zrcadlem. Terapii můžeme rozdělit do čtyř fází. 

Nejprve se pacient adaptuje, zvyká si na odraz končetiny v zrcadle. Druhá a třetí fáze 

zahrnuje  aktivní  pohyby,  od  jednoduchých  analytických  až  po  komplexní  pohyby 

a úkony  s  možným  využitím  pomůcek.  Čtvrtá  fáze,  senzorické  cvičení,  pracuje 

se stimulací  dotykem  pomocí  ježků,  kartáčů  a  chladových  či  tepelných  podnětů 

(Dörnerová a kol., 2017; Yildirim, 2016).

Dle  Koláře  (2009)  může  ke  snížení  fantomových  pocitů  přispívat  cvičení 

v představě.  Pacient  při  něm provádí  cviky  zdravou končetinou  a  v  představě  cvičí 

i končetinou amputovanou. Můžeme sledovat souhyby svalů pahýlu, i když je zdánlivě 

v klidu (Dörnerová a kol., 2017).
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2.13.5. Individuální LTV

V rámci individuálních jednotek LTV se dá využít mnoha technik k ovlivnění 

následků  zákroku.  V rámci  péče  o  stav  kůže,  podkoží,  fascií  a  svalů  se  uplatňují 

techniky měkkých tkání. Obvyklé jsou svalové dysbalance jako zvýšené svalové napětí 

(hypertonus) nebo tzv.  myofasciální trigger point, jinak spoušťový bod. Jde o citlivé 

ložisko se zvýšenou dráždivostí ve svalové tkáni, které při kompresi vyvolává bolest 

(Travellová,  Simons, 1983). K terapii  těchto dysbalancí  slouží například metoda PIR 

dle Lewita a pro zkrácené svaly pak PIR s protažením dle Jandy (Lewit, 2003). Snížení 

svalové  síly  ovlivňujeme  analytickým  posilováním  či  zapojením  těchto  oslabených 

svalů  v komplexních  pohybech.  Ty  mohou  vycházet  z  konceptu  PNF,  který  pracuje 

s aktivací svalových řetězců pomocí diagonálních pohybů s důrazem na rotační složku 

(Pavlů,  Holubářová,  2017).  Pro  zlepšení  stability  se  nabízí  metoda  senzomotorické 

stimulace.  Postupuje  distoproximálně  od  zvládnutí  tzv.  malé  nohy,  koriguje  další 

segmenty jako koleno, pánev, ramena a hlavu od základní polohy v sedu po stoj a jeho 

náročnější  modifikace.  Trénink  navazující  těžší  varianty  závisí  na  zvládnutí 

té předchozí. Ve vyšších stupních náročnosti tato metodika využívá labilní plochy jako 

úseče,  balanční  sandály  či  minitrampolíny  (Pavlů,  2003).  K  terapii  nalezených 

kloubních blokád využíváme mobilizační a manipulační techniky (Lewit, 2003).

Součástí  individuálních  terapeutických  jednotek  je  také  zadání  autoterapie. 

Nejedná  se  pouze  o  zadané  cviky  pro  relaxaci,  protahování  či  posilování,  ale  také 

instrukce k režimovým opatřením, v případě amputace například pokyny k bandážování 

a celkové péči o pahýl.  Klíčem k úspěchu autoterapie je správné provedení,  pacient 

musí pochopit  princip a tyto dovednosti  si  osvojit.  Terapeut  proto pacienta  techniky 

naučí  a  během následujících  terapeutických  jednotek  provedení  kontroluje,  případně 

upraví (Millerová, 2018).

2.13.6. Nácvik chůze

Prvním  krokem  je  co  nejčasnější  vertikalizace  pacienta  a  nácvik  chůze 

s využitím různých typů adjuvatik jako chodník s bradly, vysoké chodítko.  Následně 

pacient dle jeho stavu a schopností přechází na chůzi s podpažními a francouzskými 

holemi  (Kolář,  2009).  Po  vybavení  protézou  se  s  ní  pacient  nejdříve  musí  naučit 

zacházet, správně ji nasadit, navyknout si na její přítomnost. Začíná trénovat vstávání 

a posazování,  cvičení  rovnováhy  ve  stoji.  První  kroky  zkouší  mezi  bradly,  podle 
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schopností  postupně  přechází  od  chodítka  k  francouzským  holím,  někteří  pacienti 

zvládnou chůzi i bez pomůcek (Cummings, 2011). Postup je individuální, záleží nejen 

na věku a zdravotním stavu pacienta, ale také na motivaci a plánované fyzické aktivitě. 

Pochopitelně  je  velký  rozdíl  mezi  mladým  pacientem  po  úraze  a  diabetikem 

v důchodovém věku s přidruženými nemocemi.

2.13.7 Fyzikální terapie

Součástí  komplexní  rehabilitace  jsou  také  metody fyzikální  terapie.  Jedná se 

o terapii působením fyzikálních vlivů. Celkové procedury působí na celý organismus, 

lokální  pak  na  jeho  část.  Podle  typu  podnětu  dělíme  prostředky  fyzikální  terapie 

na mechanoterapii,  elektroterapii,  termoterapii  (včetně  hydroterapie),  fototerapii 

a kombinovanou  terapii.  Rozeznáváme  několik  možných  účinků  –  analgetický, 

disperzní, myorelaxační, myostimulační, trofotropní, antiedematózní, odkladný. Většina 

procedur  působí  více  účinky  zároveň,  dělíme  je  proto  podle  účinku  převládajícího 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Výše  již  byla  zmíněna  elektroterapie,  konkrétně  TENS  proudy  k  léčbě 

fantomových bolestí. Největší efekt vykazuje nízká frekvence a vysoká intenzita TENS 

proudů  (Hanyu-Deutmeyer  a  kol.,  2021).  Pro  anlagetický  účinek  tedy  například 

frekvence 140 Hz, intenzita nadprahově senzitivní, neurální aplikace na 30-60 minut. 

Dalším  postupem  je  otužování  pahýlu  sprchováním  vodou  s  hypotermní  teplotou 

a kartáčování  pahýlu.  K  hojení  jizev  je  možné  využít  laseru  nebo  biolampy 

s biostimulačním účinkem a to v akutním, subakutním i chronickém stadiu. Indikace 

laseru  pro  pooperační  jizvu  –  frekvence  5  Hz,  políčková  metoda,  dávka  3  J/cm2, 

s pozitivním stepem 0,5 J/cm2, 6 minut, denně, celkem 10 aplikací. Jizvy po provedení 

amputace jsou poměrně velké, proto je výhodné využití biolampy s možností aplikace 

na větší plochu. Indikace biolampy – lokální aplikace, vzdálenost 10 cm, délka 5 minut, 

denně,  10  procedur.  Pro  relaxaci  hypertonických  svalů  jsou  vhodné  celkové  vířivé 

koupele, teplota 37 °C s pozitivním stepem 1 °C, délka 20 minut, 3x týdně, 10 procedur. 

Z lokálních procedur pro myorelaxaci využíváme například ultrasonoterapii.  Indikace 

ulstrasonoterapie  pro  hypertonické  svaly  –  nosná  frekvence  3  Mhz,  PIP 2:8,  délka 

periody 10 ms, ERA 4 cm2, intenzita 1,5 W/cm2 s pozitivním stepem 0,1 W/cm2 při 

každé aplikaci, doba aplikace 6 minut, frekvence 3x týdně, 5 procedur (Poděbradský, 

Poděbradská, 2009).
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2.13.8. Psychologie

Čím lépe se pacient připraví na vzniklou situaci před provedením amputace, tím 

snazší  je  i  péče  pooperační.  Ani  pak  ale  psychologická  péče  nekončí.  Například 

u neplánovaných,  traumatických  amputací  příprava  ani  není  možná.  Proto  je  i  zde 

psychická podpora zásadní. Pacient na rozdíl od odborníků nemusí tušit, jaké možnosti 

se  mu díky pokročilé  protetické  péči  nabízí  a  že  může dál  žít  plnohodnotný  život. 

Psycholog  pracuje  s  pacientem  na  znovuzískání  sebevědomí,  odstranění  strachu 

a pocitu, že je protéza jeho nedostatkem. Dle Peirana a Franze (2012) závisí psychická 

pohoda  na  zvládání  běžných  denních  činností  a  pocitu  nezávislosti.  To  poukazuje 

na vzájemnou  závislost  jednotlivých  složek komplexní  péče.  Bez  pozitivní  motivace 

bude pacient těžko hledat odhodlání k fyzické rehabilitaci  a nedosáhne tak výsledků 

potřebných  pro jeho  psychickou  pohodu.  Bohužel  není  psychologie  automaticky 

zahrnuta v pooperační péči a pacient je tak často nucen převzít  iniciativu a vyhledat 

psychologickou pomoc sám (Hudeček, 2019).

2.13.9. Přibližná časová osa průběhu rehabilitace

Jak  již  bylo  řečeno,  rehabilitace  je  vždy  individuální  v  rychlosti  dosažení 

konkrétních  cílů  a  úspěchů  i  v  její  úspěšnosti.  Aby  měl  pacient  určitý  přehled 

o jednotlivých krocích terapie a jejich časovém sledu, je možné mu nastínit přibližnou 

podobu postupu. Je nutné dodat, že po celou dobu rehabilitace s protézou se provádí její  

úpravy podle potřeby pacienta,  zásadní  je  úzká spolupráce  s  protetikem.  Informační 

brožura  od  firmy  Ottobock  s.r.o.  (2014)  uvádí  následující  postup  rehabilitace 

a protetické péče.

 1.-3. týden – péče o pahýl, terapie na lůžku, začíná se s kondičním cvičením, 

dochází k hojení jizvy

 4.-5. týden – setkání s vybraným protetikem, začíná vertikalizace a nácvik chůze 

s pomůckami

 6.-13. týden – pokračuje nácvik chůze s pomůckami, protetik provede měření 

pahýlu a vyrábí protézu se zkušebním lůžkem

 14.-15. týden – pacient se učí manipulovat s protézou

 16.-20. týden – nácvik chůze v interiéru
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 21.-23- týden – nácvik chůze s překonávání překážek

 24.-28. týden – nácvik chůze v exteriéru

 29.-40. týden – pacient se začíná zapojovat do běžných denních činností, pokud 

je pahýl stabilní, protetik vyrábí definitivní protézu

 od 41. týdne – pacient navštěvuje protetika každých asi 6 měsíců, pro případné 

úpravy  lůžka  nebo  opravy  protézy,  cvičí  doma,  pravidelně  dochází 

na fyzioterapii
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3. Speciální část

3.1. Metodika práce
Souvislá odborná praxe probíhala na Rehabilitační klinice Malvazinky v období 

od 11.  1.  do 5.  2.  2021. Terapie pacienta  trvala  2 týdny a probíhala  pod odborným 

dohledem fyzioterapeutky Mgr. Moniky Kacrové. Každý všední den pacient absolvoval 

individuální terapii v rozsahu 30 minut a skupinovou terapii v rozsahu 60 minut. Dále 

pravidelně docházel na skupinové cvičení v bazénu, elektroterapii, ergoterapii a vakuum 

kompresní terapii.

Při terapii byly denně využívány techniky měkkých tkání, péče o jizvu a PIR 

dle Lewita.  Dále  pak  PIR  s  protažením  dle  Jandy,  strečink,  analytické  posilování, 

metoda  sestry  Kenny,  aktivní  pohyby  s  vyžitím  diagonálních  vzorů  vycházejících 

z metody PNF dle Kabata a mobilizace kloubů dle Lewita a Rychlíkové.

Seznam použitých  pomůcek  pro  vyšetření  a  terapii:  goniometr,  neurologické 

kladívko, krejčovský metr, molitanový míček, masážní ježek, theraband, airex podložka. 

Na skupinové terapii se při úvodním cvičení využívaly overbally, k nácviku chůze pak 

airex  podložky,  kužele,  tréninkový  žebřík,  podložky  imitující  térén,  bosu,  stepy 

a balanční polokoule.

Pacient souhlasil se zpracováním a použitím osobních údajů v bakalářské práci. 

Vzor informovaného souhlasu a vyjádření etické komise se nachází v přílohách práce. 
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3.2. Anamnéza
Vyšetřovaná osoba: P.N. muž

Ročník: 1995

Diagnóza: St. p. polytraumatu 

S78.1 Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem 

S72.3 Zlomenina diafýzy kosti stehenní

S75.0 Poranění stehenní (femorální) tepny

S52.6 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní

S33.3 Vymknutí jiných a neurčených částí  bederní páteře a pánve

S32.1 Zlomenina kosti křížové

S32.4 Zlomenina acetabula 

S37.2 Poranění močového měchýře (Úrazová ruptura močového měchýře)

S12.2 Zlomenina jiného určeného krčního obratle (Drobná abrupce předního okraje C7)

J96.0 Akutní respirační selhání typu I.

N17.8 Jiné akutní selhání ledvin

G54.1 Poruchy bederní a křížové pleteně (Axonální léze a akutní denervace DK)

F43.0 Akutní stresová reakce

R03.0 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze

T87.4 Infekce amputačního pahýlu

Nynější onemocnění:

Pacient  utrpěl  mnohočetná  zranění  v  srpnu  2020  po  nehodě  na  motorce, 

kdy došlo  ke  střetu  s  traktorem.  V  důsledku  nehody  mu  byla  amputována  LDK 

na suprakondylické úrovni. Dále utrpěl několik fraktur, frakturu diafýzy levého femuru, 

křížové kosti, přední stěny levého acetabula, drobnou abrupci předního okraje obratle 

C7,  dislokovanou  otevřenou  zlomeninu  obou kostí  předloktí  vlevo.  Poranění  obratle 
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bylo řešeno konzervativně, poranění femuru, pánevní oblasti a předloktí pomocí zevních 

fixátorů. Protézu používá přibližně měsíc.

Osobní anamnéza: V dětství prodělal odstranění mandlí, v roce 1998 zápal plic, v roce 

2007 herpes zooster, v roce 2018 popálení lýtka o výfuk, do 18 let byl pozorován pro 

srdeční  šelest  a hraniční  hypertenzní  reakce  po  zátěži,  dále  neléčen  a  vyřazen 

z dispenzarzace. 

Rodinná anamnéza:  Matka trpí astmatem, jinak rodiče ani prarodiče netrpí vážným 

onemocněním, nebo onemocněním s dědičným charakterem. 

Sociální  anamnéza:  Pacient  je  svobodný,  bezdětný,  žije  s  rodiči  a  sestrou 

v dvoupodlažním rodinném domě, udává asi 20 schodů.

Pracovní anamnéza: Pracuje jako elektrotechnik.

Sportovní  anamnéza:  Před úrazem se závodně  věnoval  běhu a hasičskému sportu, 

rekreačně pak cyklistice, fotbalu a fitness.

Alergologická anamnéza: Udává alergii na acylpiryn a  penicilin.

Farmakologická  anamnéza:  Pregabalin  150mg  tbl  1-0-1,  Magnosolv  1-0-0  p.p., 

Milgamma 1-0-1, Novalgin p.p.

Abusus:Před úrazem byl příležitostný kuřák, káva 1 denně, alkohol také příležitostně.

3.3. Indikace k RHB
Je indikován k rehabilitaci cílené na návrat do běžného života. Pacient byl přijat 

především pro nácvik schůze s protézou po suprakondylické amputaci a WalkOn dlahou 

pro peroneální parézu. Dále pro zlepšení celkové fyzické kondice, rovnováhy, obnovení 

funkce a rozsahu pohybu levé ruky po fraktuře předloktí a péči o pahýl amputované 

končetiny.  Tato  péče  zahrnuje  terapii  jizvy,  udržování  pahýlu  v  kónickém  tvaru, 

zachování rozsahu pohybu v kyčelním kloubu a zvýšení svalové síly. Terapie peroneální 

parézy pak zahrnuje metody pro zlepšení regenerace periferního nervu. Dalším účelem 

terapie  je  péče  o  jizvy  po  operačním  řešení  fraktur  a  po  vstupu  zevních  fixátorů. 

Konkrétně byla pacientovi indikována individuální LTV, skupinová LTV pro pacienty 

po amputacích DK, která se zaměřuje na nácvik chůze v terénu a posílení svalů DKK, 

dále elektroterapie, vakuum-kompresní terapie, skupinová LTV v bazénu a ergoterapie.
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3.4. Výpis ze zdravotní dokumentace
11.  8.  2020  -  polytrauma  způsobené  čelním  nárazem  motorky  do  traktoru, 

pacient  utrpěl  dislokovanou  frakturu  ulny  a  radia  vlevo,  levého  femuru  a  tříštivou 

zlomeninu  prox.  tibie,  frakturu  os  sacrum,  přední  stěny  acetabula  vpravo,  dále 

subluxace mediálních plošek symfýzy, drobnou abrupci předního okraje C7, traumatické 

postižení AFS a AP vlevo 

Operačně  provedena  rekonstrukce  arterie,  fixace  fraktur,  fasciotomie  levého 

lýtka pro kompartment syndrom. Pacient je zaintubován.

12. 8. 2020 - LDK od bérce distálně chladná, bez pulzace, předpoklad trombózy 

akrálních  arkád,  zjištěna  extraperitoneální  ruptura  močového  měchýře,  řešeno 

zavedením PMK

13.  8.  2020  –  opakovaná  operační  revize  LDK,  tepenná  rekonstrukce,  stále 

kritická končetinová ischemie s nejistou prognózou, revize fasciotomie

14. 8. 2020 – stále ischemie od 2/3 bérce, zhoršení stavu pacienta, indikace k SC 

amputaci LDK

18.  8.  2020  –  operační  řešení  ruptury  m.m.,  pahýl  klidný,  neprosakuje, 

bez zarudnutí

20.  8.  2020  –  pacient  je  probuzený,  při  vědomí,  depresivní  nálada,  šok 

a zmatenost ze ztráty končetiny, nemá bolesti pahýlu

27. 8. 2020 – stabilizován, zlepšení urologického nálezu, nestěžuje si na bolesti, 

na spodině pahýlu kráterovitý defekt, okolní tkáň vitální – revize 28. 8. 2020

3.  9.  2020  –  porucha  citlivosti  a  hybnosti  pravého  bérce  a  nohy,  paréza 

n. peroneus a n. tibialis na pokladě útlaku plexus sacralis při fraktuře pánve

16. 9. 2020 – odstraněn močový katetr, pacient v péči psychologa

1. 10. 2020 – konverze osteosyntézy levého předloktí, extrakce zevního fixátoru 

pahýlu, osteosyntéza hřebem

9.  10.  2020  –  přeložen  na  RHB  odd.  k  pokračující  rehabilitaci,  samostatná 

vertikalizace do sedu, chůze po pokoji v chodítku, 
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22. 10. 2020 – kondičně zlepšen, zvládá chůzi s chodítkem i PB, defekt pahýlu 

bez sekrece, pokračuje bandážování pahýlu, kyčle volné, lehký deficit jemné motoriky 

vlevo, PDK akrálně oslabená, vystaven poukaz na primoprotézu

26. 10. 2020 – parestezie a omezení hybnosti pravého bérce a nohy, omezení 

hybnosti levého zápěstí

10. 11. 2020 – bolesti v distální oblasti pahýlu, chladné akrum PDK, oslabení 

DF a PF zápěstí vlevo a hlezna vpravo

14.  12.  2020  –  kostní  konsolidace  předloktí  i  femuru,  2  týdny  má  protézu, 

omezení DF a PF zápěstí vlevo

12.  1.  2021 – pooperační  jizvy klidné,  omezená  hybnost  LHK, hypotrofické 

svalstvo PDK, oslabená DF nohy

3.5. Předchozí rehabilitace
Pacient  byl  po  nehodě  11.  8.  2020  přijat  na  lůžkovou  část  odd.  ARIM  I. 

v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, po 10 dnech přeložen na ARIM II. a po dalším 

týdnů na odd. traumatologie. Zde probíhala první terapie na lůžku, polohování, následně 

postupná vertikalizace do sedu a stoje a chůze v chodítku. 

Dne 9. 10. 2020 byl pacient hospitalizován na odd. Akutní rehabilitační lůžka, 

kde probíhala  intenzivní  rehabilitace  několikrát  denně.  Pokračuje  opakovaná 

vertikalizace,  přesuny,  nácvik  chůze,  péče  o  jizvy,  cvičení,  instruktáž  k  autoterapii. 

Propuštěn 22. 10. 2020. Dále dochází na ambulantní rehabilitaci. 

3.6. Vstupní kineziologický rozbor

3.6.1. Status praesens

a) objektivní - výška 179 cm, váha 72 kg, BMI: 22,5, TK: 120/80, SF: 68/min

Pacient  je  plně  orientován  časem,  místem  i  osobou.  Přišel  sám  o  jedné 

francouzské holi s protézou a WalkOn dlahou. Komunikuje a je v dobrém psychickém 

stavu. Pacient využívá mikroprocesorem řízený protézový systém „C-leg“.

b) subjektivní - Cítí se dobře, stěžuje si pouze na sníženou citlivost a prokrvení pravé 

DK od kolene po chodidlo a ztuhlost levého předloktí a zápěstí. Neudává jiné obtíže 

nebo bolest.
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3.6.2. Aspekce

Vyšetření aspekcí proběhlo v poloze v leže na zádech a na břiše bez nasazené 

protézy.

Amputace  byla  provedena v oblasti  levého stehna,  jizva  vede  mediolaterálně 

přes kaudální část pahýlu. Tvar pahýlu je kónický, bez otoku, nejsou znatelné otlaky 

od protézy.  Další  jizvy  na  pahýlu  jsou  mediálně  a  laterálně,  dále  bodové  jizvy 

po zevních fixátorech.  Nad levým trochanterem jizva  vedoucí  kraniokaudálně.  Pravá 

DK bez  viditelného  poškození,  pouze  na  holeni  je  mírně  začervenalá  kůže  v  místě 

kontaktu  WalkOn  dlahy.  Barva  kůže  pravého  bérce,  nártu  a  chodidla  je  světlejší 

než zbytek dolní končetiny.

Typ  dýchání  je  hrudní,  žebra  se  pohybují  především  kraniolaterálně.  V leže 

na břiše  znatelná  hyperkyfóza hrudní  páteře,  pahýl v nulovém postavení  v kyčelním 

kloubu. Ventrálně v oblasti pánve a podbřišku se také nachází jizvy po zevní fixaci.

Na levém předloktí jsou přítomny 3 jizvy, ventrálně, dorzálně a laterálně. Dále 

pak bodové jizvy po zevních fixátorech. pravé předloktí v supinaci, levé ve středním 

postavení.

3.6.3. Vyšetření stoje

Vyšetření stoje bylo provedeno s protézou bez francouzských holí a bez WalkOn 

dlahy.  Z  důvodu  nestability  nebyly  vyšetřeny  modifikace  stoje,  Trendelenburgova 

zkouška a dynamické vyšetření páteře.

Zepředu: široká stojná báze, levá DK zevně rotovaná v kyčelním kloubu, na pravé noze 

snížená příčná i podélná klenba a přitisknuté prstce, na pravé holeni otlak po peroneální 

dlaze, patella směřuje vpřed, umbilicus v ose, tajle symetrické, prsní bradavky ve stejné 

výšce, pravé rameno a klíční kost níž, hlava v ose

Z pravého boku: pravý hlezenní kloub v ose s kyčelním kloubem, pravý kolenní kloub 

„uzamčený“  v  extenzi,  hyperlordóza  bederní  a hyperkyfóza  hrudní  páteře,  předsun 

hlavy a protrakce ramen, PHK v semiflexi v loketním kloubu, pravé předloktí v pronaci

Z levého boku: protézový kolenní kloub v extenzi, hyperlordóza bederní a hyperkyfóza 

hrudní  páteře,  menší  předsun  hlavy,  protrakce  ramen,  LHK  v  semiflexi  v loketním 

kloubu, levé předloktí ve středním postavení
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Zezadu: pravý hlezenní  kloub a  Achillova  šlacha  ve  valgózním postavení,  znatelné 

vyšší  zatížení  mediální  strany  paty  a  chodidla,  subgluteální  rýhy  symetrické  rotace 

pánve vlevo vpřed, páteř bez viditelného skolilotického držení, palpačně zjištěno vyšší 

postavení  pravé  SIPS  a  crista  iliaca,  sešikmení  pánve  vlevo,  lopatky  bez  výrazné 

prominence,  pravá  spina  scapulae  níž,  ramenní  klouby  ve  stejné  výšce,  výraznější 

kontura horní části pravého m. trapezius

3.6.4. Vyšetření chůze

Vyšetření  bylo  provedeno  s  protézou,  nasazenou  WalkOn  dlahou  a  obuví, 

bez francouzských holí. Bez dlahy pacient ujde pouze 3 kroky, pak přepadává špička. 

Chůze  je  stabilní,  široká  kroková  báze,  bilaterálně  shodná  délka  kroku, 

ale rytmus  kroků  je  asymetrický.  Oporná  fáze  PDK je  delší  než  oporná  fáze  LDK 

s protézou.  Minimální  extenze  v  kyčelních  kloubech,  biomechanický  kolenní  kloub 

protézy se flektuje do menšího rozsahu než pravý kolenní kloub, u některých kroků 

provádí  švihovou fázi  LDK s výraznou elevací  pánve.  Trup je  v mírném předklonu 

s výraznou rotací a souhybem HKK do flexe v ramenních kloubech, přetrvává semiflexe 

v  loketních  kloubech.  Pacient  občas  využívá  zrakovou  kontrolu  DKK,  především 

při otáčení.

Pacient je schopen samostatné chůze po schodech za pomoci jedné francouzské 

hole. Z důvodu omezeného rozsahu zápěstí  LHK využívá pouze 1 francouzskou hůl 

na pravé straně.

3.6.5. Vyšetření jizev

Jizva po amputaci: Délka jizvy je asi 22 cm, vede z mediální strany koncové části 

pahýlu kaudálně a dále na laterální stranu pahýlu. Jizva má fialovou barvu, kůže v okolí  

mírně začervenalá a teplá. Palpačně jizva není citlivá a přisedlá, dobrá protažitelnost 

do všech směrů, pouze v místě tlaku stehenní kosti kaudálně citlivá na tlak a tuhá s horší 

posunlivostí a protažitelností. Měkké tkáně v okolí tuhé s vyšším napětím.

Jizva po operačním řešení tepenné obstrukce: Délka 20 cm, mediální strana pahýlu. 

Jizva je fialová, klidná, palpačně nebolestivá, protažitelná všemi směry a posunlivá vůči 

podkoží. Kůže v okolí má normální barvu i teplotu.
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Jizvy po operačním řešení fraktury femuru: Délka 6 cm, v oblasti nad trochanterem 

major, vede krainokaudálně. Barva světle fialová, jizva je klidná, kůže v okolí normální. 

Palpačně nebolestivá.  Dále jizvy bodového charakteru po zevní fixaci, fialová barva, 

také palpačně nebolestivé s horší posunlivostí vůči podkoží. 

Jizvy po zevní fixaci pánve: Jizvy bodového charakteru, v průměru přibližně 1,5 cm, 

nachází se symetricky bilaterálně v oblasti podbřišku a SIAS, jsou 4, fialově zabarvené, 

mírně vtažené a přisedlé. Horší posunlivost vůči podkoží, palpačně nejsou citlivé. Kůže 

v okolí normální.

Jizvy po operačním řešení fraktury předloktí: Jizvy se nachází na dorzální, laterální 

a  ventrální  straně  předloktí,  délka  asi  6  cm,  jsou  klidné,  dobře  zhojené.  Barva 

narůžovělá,  kůže  v  okolí  normální.  Palpačně  nebolestivá,  dobrá  posunlivost 

a protažitelnost. 

3.6.6. Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Kůže: Kůže  zad  je  teplá  s  normální  potivostí,  není  začervenalá,  protažitelná  všemi 

směry, pouze v oblasti  bederní páteře klade větší odpor. Kůže pravé DK na laterální 

straně lýtka a na noze je chladnější, světlejší.

Podkoží: Kiblerova řasa nebolestivá, lze hůře nabrat v oblasti paravertebrálních svalů 

na úrovni  bederní  páteře  a  Th/L přechodu.  V této  oblasti  horší  protažitelnost  všemi 

směry. Tyto změny byly nalezeny symetricky bilat.

Fascie:  Prsní fascie v retrakci  bilat.,  fascie levého předloktí  v retrakci,  při  vyšetření 

bolestivá. 

Svaly: Hypertonie m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae, m. erector spinae 

na úrovni Th6-Th10 a bederní páteře  bilat.,  dále extenzory zápěstí vlevo, m. piriformis 

a hamstringy bilat., m. tenzor fasciae latae vlevo a m. triceps surae vpravo. Hypotonie 

gluteálního  svalstva  bilat.,  mm. peronei  a  extenzorové  skupiny  svalů  bérce.  TrPs 

m. soleus  a  v  dolní  části  m.  vastus  lateralis  vpravo,  m.  trapezius,  m.  infraspinatus 

a m. sternocleidomastoideus bilat. 
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3.6.7. Antropometrie 

Délky HKK Dx. (cm) Sin. (cm)

HKK 79 78,5

paže 34 33

předloktí 27,5 28

ruka 17,5 17,5

Tabulka 1: Délky HKK - vstupní vyšetření

Obvody HKK Dx. (cm) Sin. (cm)

biceps 33 31

biceps v kontrakci 36 34

předloktí 29,5 28

zápěstí 17,5 17,5

hlavičky metakarpů 22 21,5

Tabulka 2: Délkové míry HKK - vstupní vyšetření

Délky DKK Dx. (cm) Sin. (cm)

funkční 95 -

anatomická 90 -

stehno 46 -

bérec 44 -

noha 24,5 -

Tabulka 3: Obvodové míry HKK - vstupní vyšetření

Obvody DKK Dx. (cm) Sin. (cm)

stehno 59 54

patella 43 -

tuberositas tibiae 35 -

lýtko 36 -

hlezno 26 -

pata-nárt 34 -

hlavičky metatarsů 23 -

Tabulka 4: Obvodové míry DKK - vstupní vyšetření
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Pozn. Obvod stehna měřen v modifikované výšce 30 cm distálně od SIAS.

3.6.8. Goniometrie dle Jandy

HKK Dx. aktivně Dx. pasivně Sin. aktivně Sin. pasivně

ramenní kloub

S: 20-0-165 S:20-0-170 S: 20-0-170 S: 20-0-170

F: 160-0-0 F: 170-0-0 F: 160-0-0 F: 170-0-0

T: 15-0-110 T: 20-0-120 T:20-0-115 T: 20-0-120

R: 80-0-65 R: 85-0-70 R: 75-0-60 R: 80-0-65

loketní kloub S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-130 S: 0-0-140

předloktí R: 90-0-85 R: 90-0-90 R: 40-0-35 R: 45-0-40

zápěstí
S: 80-0-60 S: 85-0-60 S: 20-0-25 S: 35-0-30

F: 15-0-30 F: 15-0-35 F: 10-0-20 F: 15-0-25

Tabulka 5: Goniometrie HKK vstupní vyšetření

DKK Dx. aktivně Dx. pasivně Sin. aktivně Sin . pasivně

kyčelní kloub

S: 20-0-125 S:20-0-130 S: 15-0-110 S: 20-0-120

F: 35-0-20 F: 40-0-30 F: 30-0-25 F:40-0-30

R: 50-0-30 R: 50-0-35 - -

kolenní kloub S: 0-0-140 S: 0-0-145 - -

hlezenní kloub
S: 0-0-30 S: 5-0-30 - -

R: 0-0-35 R: 10-0-45 - -

Tabulka 6: Goniometrie DKK - vstupní vyšetření

3.6.9. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové

DKK Dx. Sin.

MTP klouby bpb -

Lisfrankův kloub bpb -

Chopartův kloub bpb -

fibula bpb -

patella bpb -

Tabulka 7: Vyšetření kloubní vůle DKK - vstupní vyšetření
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HKK Dx. Sin.

MCP klouby bpb blokáda  dorzoventrálně

mediokarpální kloub bpb blokáda dorzoventrálně

dist. radiokarpání kloub bpb bpb

prox. radiokarpální kloub bpb blokáda dorzoventrálně

loketní kloub bpb bpb

Tabulka 8: Vyšetření kloubní vůle HKK - vstupní vyšetření

Osový orgán Dx. Sin.

SI skloubení bpb blokáda dorzoventrálně

L páteř bpb bpb

Th páteř bpb bpb

C páteř bpb bpb

žebra blokáda na úrovni 4.-6. žebra blokáda na úrovni 4.-5. žebra

Tabulka 9: Vyšetření kloubní vůle osového orgánu - vstupní vyšetření
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3.6.10. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Sval Dx. Sin.

m. triceps surae

- m. soleus

- mm. gastrocnemii

1

1

-

-

flexory kyčelního loubu

- m. iliopsoas

- m. rectus femoris

- m. tensor fasciae latae

1

1

0

0

-

-

adduktory kyčelního kloubu

- jednokloubové

- dvoukloubové

1

1

-

-

flexory kolenního kloubu 2 -

m. piriformis 1 -

m. quadratus lumborum 1 2

paravertebrální svaly 2

m. pectoralis major

- část sternální dolní

- část sternální horní

- část klavikulární a m. pectoralis minor

1

2

1

2

2

1

m. trapezius – horní část 1 1

m. levator scapulae 1 1

m. sternocleidomastoideus 1 1

Tabulka 10: Vyšetření zkrácených svalů - vstupní vyšetření
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3.6.11. Vyšetření svalové díly dle Jandy

Ramenní kloub Dx. Sin.

flexe 5 5

extenze 5 5

abdukce 5 5

horizontální abdukce 5 5

horizontální addukce 5 5

zevní rotace 5 4+

vnitřní rotace 4+ 4+

Tabulka 11: Vyšetření svalové síly pohybů v ramenním kloubu - vstupní vyšetření

Loketní kloub Dx. Sin.

flexe – supinace 5 -

flexe – střední postavení 5 4+

flexe – pronace 5 -

extenze 5 5

Tabulka 12: Vyšetření svalové síly pohybů v loketním kloubu - vstupní vyšetření

Pozn.:  Loketní  kloub  vyšetřován  pouze  ve  středním  postavení  předloktí  z  důvodu 

výrazně omezeného pohybu do supinace a pronace.

Předloktí Dx. Sin.

supinace 5 4

pronace 5 4-

Tabulka 13: Vyšetření svalové síly pohybů předloktí - vstupní vyšetření
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Zápěstí Dx. Sin.

flexe 5 4

extenze 5 3+

flexe s ulnární dukcí 5 4

flexe s radiální dukcí 4+ 4-

extenze s ulnární dukcí 4+ 4

extenze s radiální dukcí 4+ 4-

Tabulka 14: Vyšetření svalové síly pohybů zápěstí - vstupní vyšetření

Pozn.:  Svalová  síla  zápěstí  byla  testována  v  modifikované  poloze  (ve  středním 

postavení) z důvodu omezeného rozsahu pohybu do supinace a pronace.

Kyčelní kloub Dx. Sin.

flexe 5 4

extenze 4+ -

extenze – test převážně pro 
m. gluteus maximus

5 4

addukce 4 3+

abdukce 4+ 4

zevní rotace 4 -

vnitřní rotace 4 -

Tabulka 15: Vyšetření svalové síly pohybů v kyčelním kloubu - vstupní vyšetření

Kolenní kloub Dx. Sin.

flexe 5 -

extenze 4+ -

Tabulka 16: Vyšetření svalové síly pohybů v kolenním kloubu - vstupní vyšetření
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Hlezenní kloub Dx. Sin.

plantární flexe 4- -

dorzální flexe 1 -

supinace s dorzální flexi 2 -

supinace s plantární flexí 4- -

 pronace s plantární flexí 1 -

Tabulka 17: Vyšetření svalové síly pohybů v hlezenním kloubu - vstupní vyšetření

3.6.12. Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Vyšetření  stereotypů DKK bylo provedeno bez protézy a  bylo tak ovlivněno 

velkým váhovým rozdílem. Stereotyp flexe trupu byl proveden  s protézou. Vyšetření 

pohybového  stereotypu  kliku  nebylo  možno  provést  z  důvodu  výrazně  omezeného 

rozsahu levého zápěstí.

Abdukce v kyčelním kloubu:

PDK:  Pacient  provedl  abdukci  tenzorovým  a  quadrátovým  mechanismem, 

tedy se souhybem končetiny do flexe a zevní rotace v kyčelním kloubu a elevací pánve.

LDK:  Pacient  provedl  abdukci  tenzorovým  a  quadrátovým  mechanismem, 

tedy se souhybem končetiny do flexe a zevní rotace v kyčelním kloubu a elevací pánve.

Extenze v kyčelním kloubu:

PDK:  Změna  pohybového  stereotypu,  pohyb  zahajují  paravertebrální  svaly 

kontralaterální Th a L oblasti s prohloubením bederní lordózy, následují ipsilaterální. 

Pak  svaly  gluteální  společně  s  ischiokrurálními.  Viditelná  aktivita  svalů 

kontralaterálního ramenního pletence.

LDK:  Změna  pohybového  stereotypu,  pohyb  zahajují  paravertebrální  svaly 

kontralaterální Th a L oblasti s prohloubením bederní lordózy, následují ipsilaterální. 

Pak  svaly  gluteální  společně  s  ischiokrurálními.  Viditelná  aktivita  svalů 

kontralaterálního ramenního pletence.
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Abdukce v glenohumerálním kloubu:

Pohyb  plynulý  v  celém  rozsahu,  je  zahájen  elevací  ramenního  pletence, 

s výraznou aktivací m. trapezius. Stereotyp je symetrický bilat.

Flexe šíje:

Pacient zahajuje pohyb předsunem hlavy, následně dochází k obloukovité flexi 

a přitažení brady k hrudníku, převažuje aktivita m sternocleidomastoideus.

Flexe trupu: 

Flexe  trupu  provedena  švihem  s  předsunem  hlavy.  Pacient  flektoval  DKK 

v kyčelních  kloubech  a  zvedl  chodidla  nad  podložku,  což  naznačuje  převahu 

m. iliopsoas.

3.6.13. Neurologické vyšetření

Pacient je plně orientován, komunikuje, rozumí zadaným pokynům a je schopný 

je provést. Řeč je plynulá bez patologického nálezu. Rhomberg I.-III. negativní

Povrchové čití:

Taktilní  a algické čití HKK bez patologického nálezu ve všech dermatomech. 

LDK v distální části pahýlu na úrovni dermatomu L5 pacient uvádí sníženou citlivost, 

hypestezii,  v  ostatních  dermatomech  bez  patologických  změn.  Na  PDK pak  změna 

citlivosti na laterální straně lýtka, nártu a chodidle, pacient dotek cítí jako mravenčení, 

parestezii  a  algický  podnět  vnímá  se  sníženou  intenzitou.  Lokalizace  odpovídá 

dermtomům L5-S1.

Vyšetření reflexů HKK:

bicipitový reflex – normoreflexie bilat.

tricipitový reflex - normoreflexie bilat.

flexorový reflex - normoreflexie bilat.

Vyšetření reflexů PDK:

patellární reflex - normoreflexie

reflex Achillovy šlachy - normoreflexie

medioplantární reflex - hyporeflexie
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3.6.14. Index Barthelové

Činnost Provedení Skóre

1. Příjem potravy a tekutin

 samostatně

s pomocí

neprovede

10

5

0

2. Oblékání a svlékání

samostatně

z poloviny samostatně

závisle na pomoci

10

5

0

3. Posazení na toaletu a 

vstávání

samostatně 

s pomocí

závisle na pomoci

10

5

0

4. Osobní hygiena
samostatně

nutná pomoc

5

0

5. Ovládání moči

kontinentní

příležitostné nehody

inkontinentní, nebo katetrizovaný

10

5

0

6. Ovládání stolice

kontinentní

příležitostné nehody

inkontinentní

10

5

0

7. Koupání nebo sprchování
samostatně

závisle na pomoci

5

0

8. Přesun lůžko - židle

samostatně

s menší pomocí

s větší pomocí

neprovede

15

10

5

0

9. Chůze po rovině

samostatně nad 50m

s malou pomocí nad 50m

samostatně na vozíku nad 50m

imobilní nebo do 50m

15

10

5

0

10. Chůze po schodech

samostatně

s pomocí

nezvládne

10

5

0

100/100

Tabulka 18: Index Barthelové - vstupní vyšetření
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Vyhodnocení stupně závislosti:

0-40 bodů: vysoce závislý

45-60 bodů: závislost středního stupně

65-95 bodů: lehká závislost

100 bodů: nezávislý 

Pacient  získal  skóre  100  bodů,  tedy  plný  počet,  což  odpovídá  výsledku 

nezávislý.
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3.7. Závěr vyšetření
Pacient je asi 5 měsíců po amputaci LDK, pahýl je již zhojený, má kónický tvar. 

Jizva  klidná,  palpačně  citlivá  pouze  v  místě  tlaku  stehenní  kosti  distálně.  Znatelná 

hypotrofie bérce a chodidla vpravo. 

Z vyšetření stoje je patrná mírná nestabilita kvůli přitisknutým prstcům a snížená 

klenba. LDK s protézou je zevně rotována. Pánev rotuje doleva, je sešikmená doleva, 

pravá SIPS a crista iliaca výš. Zvýrazněné křivky páteře, bederní hyperlordóza a hrudní 

hyperkyfóza, hlava v předsunu, protrakční držení ramen. Pravé rameno níž. 

Pacient  chodí  s  jednou FH pro pocit  jistoty,  ale  po rovině je  schopen chůze 

bez hole.  Při  chůzi  je  symetrická  délka  kroku,  ale  nepravidelný  rytmus,  pacient 

„napadá“  na pravou nohu,  kde je  delší  oporná  fáze.  Výrazná  rotace  trupu a souhyb 

HKK.

Většina jizev je dobře zhojených, jsou klidné, palpačně nebolestivé, kůže v okolí 

normální barvy i teploty. Jizvy po zevních fixátorech jsou přisedlé a hůře posunlivé. 

Reflexní  změny  měkkých  tkání  na  zádech  v  oblasti  bederní  a  hrudní  páteře, 

ve svalstvu krční páteře a v oblasti  levého předloktí.  Dále pak hypotonie gluteálního 

svalstva a ventrolaterální strany bérce. Retrakce prsní fascie a zkrácení prsních svalů. 

Zkráceny jsou téměř všechny svaly vyšetřované pro svalové zkrácení dle Jandy.

Nalezeno omezení kloubní vůle v několika kloubech levého předloktí a zápěstí, 

což  odpovídá  celkovému  snížení  hybnosti  po  fraktuře.  Dále  byl  naměřen  rozdíl 

v obvodových rozměrech paží. Obvod levého stehna je o 5 cm menší, než pravého. Tato 

míra byla měřena v modifikované vzdálenosti z důvodu amputace. 

Omezení  rozsahu pohybu bylo zjištěno u levého předloktí  a  zápěstí,  pravého 

hlezna a levého kyčelního kloubu. Aktivní a pasivní pohyblivost se v průměru lišila 

přibližně o 5°. Svalová síla je výrazně omezena u pohybu hlezenního kloubu z důvodu 

peroneální  parézy.  Peroneální  paréza  způsobila  také  poruchu  citlivosti  levého  bérce 

a chodidla.  Porucha  citlivosti  nalezena  také  v  distální  části  pahýlu,  dále  nalezena 

hyporeflexie medioplantárního reflexu vpravo. Jinak bez neurologického nálezu.

Byly  zjištěny  změny  pohybových  stereotypů  abdukce  a  extenze  kyčelního 

kloubu dle Jandy. Pacient je zcela soběstačný dle vyhodnocení testu Barthelové. 
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3.8. Terapeutický plán 

3.8.1. Krátkodobý terapeutický plán

 podpora hojení jizev 

 prevence adheze jizev

 zvýšení rozsahu pohybu levého zápěstí a předloktí

 odstranění kloubních blokád na LHK a žebrech

 zlepšení stereotypu chůze

 protažení zkrácených svalů

 facilitace denervovaných svalů

 zlepšení trofiky pravé nohy

 odstranění reflexních změn

3.8.2. Návrh terapie

 měkké techniky v okolí jizev

 uvolnění fascií hrudníku a předloktí

 aktivní pohyby levého předloktí a zápěstí pro obnovení rozsahu pohybu

 PIR dle Lewita na hypertonické svaly

 PIR s protažením dle Jandy a strečink zkrácených svalů

 posilování oslabených svalů

 senzomotorická stimulace

 metoda sestry Kenny

 stimulace denervovaných svalů a kůže 

 nácvik chůze přes překážky, v terénu

3.8.3. Dlouhodobý terapeutický plán

 zlepšení stereotypu chůze
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 dosažení stabilní, jisté chůze po rovině, po schodech a v terénu

 navrácení plného rozsahu pohybu levého předloktí a zápěstí

 podpora regenerace n. peroneus a jím inervovaných tkání

 zlepšení celkové kondice

3.8.4. Návrh terapie

 nácvik chůze v terénu, po schodech

 cvičení na labilních plochách pro zlepšení rovnováhy

 aktivní pohyby levého předloktí a zápěstí pro 

 stimulace denervovaných tkání

 výběr vhodné pohybové aktivity pro pravidelné samostatné cvičení
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3.9. Průběh terapií

3.9.1. Skupinová LTV

Pacient denně navštěvoval hodinovou skupinovou terapii zaměřenou na trénink 

chůze pacientů po amputaci DK. Hlavním cílem této LTV byl nácvik rovnováhy, chůze 

s  protézou  po  rovině  i  v  terénu  podle  individuálních  možností  pacientů  a  zlepšení 

celkové  kondice.  Této  skupinové  terapie  jsem  se  účastnila  denně,  probíhala 

pod vedením fyzioterapeutky a mým úkolem bylo jistit pacienty proti pádu, instruovat 

a opravovat při chůzi v terénu a pomáhat s organizací.

Terapie  byla  vždy  zahájena  úvodní  rozcvičkou  s  využitím  overballu,  která 

zahrnovala  aktivní  pohyby  celého  těla  se  správným  zapojením  dechu,  dynamický 

strečink a posilování DKK s vlastní  vahou. Pro pacienty,  kteří  zatím nebyli  schopni 

provést rozcvičku ve stoji byly vždy zvoleny vhodné modifikace cviků vsedě na vozíku. 

Doba trvání úvodní části se pohybovala okolo 15 minut.

Hlavní část trvající 30-40 minut byla věnována nácviku chůze přizpůsobenému 

stavu  zúčastněných  pacientů,  kterým  byla  poskytnuta  asistence  dle  potřeby.  Jako 

překážky sloužily měkké airex podložky různé šířky, podložky imitující přírodní terén, 

slalom z kuželů, schody a nakloněné roviny, bosu nebo pásy pro nácvik chůze o zúžené 

bázi. Tyto prvky se používaly denně v podobě překážkové dráhy s drobnými obměnami.

Závěrečnou  část  pak  tvořilo  protažení  s  dechovým  cvičením.  Díky  dostatku 

přítomného  personálu  bylo  během  terapie  možné  konzultovat  individuální  potřeby 

pacientů. 

3.9.2. Individuální LTV

3.9.2.1. Terapeutická jednotka č. 1 – 15. 1. 2021

Během první terapeutické jednotky byl proveden vstupní kineziologický rozbor.

Status praesens: - viz. KR

Cíl terapeutické jednotky:

 provedení vstupního vyšetření

 instruktáž pacienta k péči o jizvy

 uvolnění měkkých tkání pahýlu
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Návrh terapie:

 instruktáž pacienta k péči o jizvy

 techniky měkkých tkání k uvolnění jizev a pahýlu

Průběh terapie:

TMT v oblasti jizev pahýlu a pánve a okolních tkáních, konkrétně míčkování 

dle Jebavé, tlaková masáž, protažení jizev. Dále byl pacient poučen k automasáži jizvy 

v podobě tlakové masáže, podélnému protahování, uvolnění jizvy nahrnutím kožní řasy 

do tvaru písmen C a S a masáži tkání v okolí jizev.

Výsledek terapie:

Byl proveden vstupní  kineziologický rozbor.  Pacient  cítí  snížení  napětí  svalů 

pahýlu. Je schopen správně provést autoterapii jizvy, během předchozí rehabilitace byl 

o péči o jizvy již poučen. Posunlivost a protažitelnost jizvy beze změny.

3.9.2.2. Terapeutická jednotka č. 2 – 18. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient se cítí dobře, bolí ho pouze distálni část pahýlu v místě kontaktu 

kaudální hrany femuru při tlaku a chůzi. Bolest je tupá, nevystřeluje. Dále udává únavu 

PDK při delší chůzi a tím způsobené zhoršení stability při chůzi.

b) objektivní - Pacient v dobrém rozpoložení, ochotně komunikuje, je plně orientovaný. 

Přišel s jednou FH.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání pahýlu, jizev a jejich okolí

 stimulace denervovaných tkání PDK pro podporu trofiky

 facilitace denervovaných svalů PDK

 zlepšení protažitelnosti fascie předloktí vlevo

 zvětšení rozsahu pohybu levého zápěstí

Návrh terapie:

 TMT pahýlu, jizev a jejich okolí
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 stimulace nohy a ventrolaterální strany lýtka vpravo

 dermo-neuromuskulární  facilitace  dle  Kenny  na  mm.  peronei  a  extenzory 

hlezenního kloubu a prstů 

 míčkování a protažení fascie levého předloktí všemi směry

 PIR  s  protažením  dle  Jandy  na  flexorovou  a  extenzorovou  skupinu  svalů 

předloktí

Průběh terapie:

Míčkování pahýlu, tlaková masáž bodových jizev po zevních fixátorech, jizvy 

po  amputaci  a  jizvy  nad  trochanterem  vlevo,  dále  protažení,  posun  vůči  podkoží. 

Stimulace pravého lýtka a nohy masážním ježkem, následně terapie dle sestry Kenny 

na mm.  peronei,  m.  tibialis  anterior,  extenzor  hallucis  longus,  extenzor  digitorum 

longus.  Provedeno míčkování  a  protažení  fascie  levého předloktí,  PIR s  protažením 

flexorů a extenzorů L zápěstí, při protažení extenzorů pacient uvádí mírnou bolest.

Výsledek terapie:

 Protažitelnost  a  posunlivost  jizev  nezměněna,  měkké  tkáně  v  okolí  jizev 

v nižším  napětí,  zlepšení  trofiky  pravého  lýtka  a  nohy,  subjektivně  volnější  pohyb 

do flexe a extenze L zápěstí.

3.9.2.3. Terapeutická jednotka č. 3 – 19. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient zkusil chodit bez FH a udává bolest distální části pahýlu vlivem 

zatížení a tlaku do protézy. Dále ztuhlé pravé lýtko a bolest v oblasti horní Th páteře.

b) objektivní – Je v dobrém psychickém stavu, palpačně zjištěn hypertonus m. triceps 

surae a TrP m. soleus vpravo, dále omezení kloubní vůle 4-5. žebra bilat.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání pahýlu

 ovlivnění hypertonu m. triceps surae 

 odstranění TrP m. soleus

 obnovení kloubní vůle žeber

56



 stimulace pravého bérce a nohy pro zlepšení trofiky

Návrh terapie:

 TMT pahýlu

 PIR dle Lewita m. triceps surae a zvlášť m. soleus

 ischemická komprese pro uvolnění TrP m. soleus

 mobilizace žeber dle Kubise

 stimulace nohy a ventrolaterální strany bérce vpravo

Průběh terapie:

Míčkování pahýlu, tlaková masáž jizvy po amputaci, její protažení, posun vůči 

podkoží. Byla provedena PIR s protažením m. triceps surae vleže na zádech a m. soleus 

vleže  na  břiše  s  flexí  kolenního  kloubu.  Vleže  na  břiše  s  podloženým  hlezenním 

kloubem pak ischemická komprese TrP m. soleus  vpravo. Stimulace  laterální  strany 

pravého bérce a nohy masážním ježkem, pacientovi byl zapůjčen ježek pro stimulaci 

jako  součást  autoterapie.  Následně  mobilizace  4.-5.  žebra  bilat.  dle  Kubise 

a nespecifická mobilizace lopatek.

Zadání autoterpie:

Pacient  byl  instruován  ke  stimulaci  chodidla  masážním  ježkem v  sedu,  kdy 

po něm přejíždí nohou. Pohyb je pomalý, plynulý, nejprve po laterální hraně chodidla, 

pak  ve  střední  části  a  následně  mediální  hranou.  Snaží  se  ježka  uchopit  prsty.  Pak 

si ježkem přejíždí po nártu, bérci a lýtku.

Výsledek terapie:

 Protažitelnost  a  posunlivost  jizvy  nezměněna,  snížení  hypertonu  pravého 

m. triceps  surae,  zlepšení  trofiky.  Subjektivně  snížení  bolesti  distální  části  pahýlu, 

uvolnění lýtka a úleva od bolesti hrudní části zad. 

3.9.2.4. Terapeutická jednotka č. 4 – 20. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient se cítí dobře, chodí bez FH, bolest distálního pahýlu se snížila, 

ale je stále přítomna, pravidelně pečuje o jizvy. Jiné obtíže neuvádí.
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b) objektivní – Je v dobrém psychickém stavu, přichází po vakuum-kompresní terapii, je 

znatelné dobré prokrvení PDK. 

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání pahýlu

 protažení zkrácených prsních svalů a fascie

 posílení svalů DKK

 podpora obnovení citlivosti a zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK

 zlepšení stability a pocitu jistoty při chůzi

Návrh terapie:

 TMT pahýlu

 PIR s protažením mm. pectorales

 protažení prsní fascie bilat.

 zadání autorerapie pro protažení mm. pectorales

 cviky pro posílení gluteálních a ischiokrurálních svalů

 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 cviky pro zlepšení rovnováhy s využitím posturomedu 

Průběh terapie:

TMT  pro  protažení  kůže,  podkoží  a  fascií  pahýlu.  Byla  provedena  PIR 

s protažením  mm.  pectorales  a  protažení  prsní  fascie  bilat.  Následně  byl  pacient 

instruován  k  protažení  prsních  svalů  ve  stoji  s  opřením předloktí  o  svislou  plochu 

(např. skříň  nebo  zeď).  Dále  pacient  cvičil  podřepy,  zanožování  DKK proti  odporu 

a bridging. Pomocí masážního ježka stimulace pravého bérce a nohy. Na posturomedu 

nácvik stoje, přenášení váhy, střídavé odlepování pat a přešlapování a stoj s kmitáním 

HKK ve flexi a elevaci v ramenních kloubech.

Zadání autoterapie:

 Pacient  stojí,  HK v  abdukci  90°  v  ramenním  kloubu  a  90°  flexi  v  kloubu 

loketním, s nákrokem vpřed kontralaterální DK. Páteř je napřímená, přenesením váhy 
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na nakročenou DK dochází k posunu napřímeného trupu vpřed a protažení střední části 

m. pectoralis major. Modifikací pro m. pectoralis minor a horní část m. pectoralis major 

je zmenšení úhlu abdukce ramenního kloubu a flexe kloubu loketního posunem HK 

kaudálně. Pro spodní část m. pectoralis major pak naopak zvětšení těchto úhlů, tedy 

posun  HK  kraniálně.  Počet  opakování  cviku  je  3x  ve  všech  polohách  HK  bilat. 

minimálně 20 sekund do pocitu tahu, nikoli bolesti. 

Výsledek terapie:

 Uvolnění měkkých tkání pahýlu, zlepšení protažitelnosti prsní fascie a protažení 

mm.  pectorales  bilat.,  pacient  je  schopen  správného  provedení  cviku  zadaného 

pro autoterapii.  Při tréninku stability na posturomedu  provedl všechny zadané cviky, 

ke konci  znatelná  únava  PDK a  zhoršení  stability.  Subjektivně  uvolnění  horní  části 

hrudníku.

3.9.2.5. Terapeutická jednotka č. 5 – 21. 1. 2021

Status praesens:

a)  subjektivní  –  Cítí  se  unavený,  po  včerejší  terapii  sám  cvičil  a  trénoval  chůzi 

po schodech, při  chůzi cítí  tlak na distální části  pahýlu v místě kontaktu tvrdší části 

lineru protézy. Provádí všechny techniky zadané pro autoterapii.

b) objektivní – Pacient je i přes únavu dobře naladěn, palpačně zjištěny TrPs v m. biceps 

femoris pahýlu, kaudálně na pahýlu začervenání kůže a tuhost měkkých tkání kolem 

jizvy.

Cíle terapeutické jednotky: 

 odstranění TrPs m. biceps femoris pahýlu

 uvolnění měkkých tkání a jizvy pahýlu

 zvětšení rozsahu pohybu levého předloktí a zápěstí

 kontrola cviků zadaných pro autoterapii a zadání další autoterapie

Návrh terapie:

 TMT pahýlu

 PIR dle Lewita a ischemická komprese pro uvolnění TrPs

59



 protažení fascie předloktí

 aktivní a pasivní strečink svalů předloktí

 aktivní  pohyby  HKK  s  využitím  diagonálních  pohybových  vzorců  a  jejich 

instruktáž pro autoterapii

Průběh terapie:

TMT  pahýlu  s  využitím  masážního  ježka,  protažení  podkoží  a  fascií.  PIR 

dle Lewita  v  modifikovaném provedení  z  důvodu amputace  LDK v leže  na  zádech 

a ischemická komprese pro uvolnění  TrPs m. biceps femoris.  Protažení  svalů levého 

předloktí do flexe a extenze ve stoji a protažení fascie předloktí do všech směrů. Dále 

nácvik  aktivních  pohybů  HKK  bilat.  s  využitím  diagonálního  vzoru  II.  flekční 

a extenční diagonály. Pacient tyto cviky zvládal bez obtíží a byl poučen k jejich použití 

pro autoterapii.

Zadání autoterapie:

Pacient ve stoji nebo v sedu provádí aktivní pohyb HK podle vzoru II. flekční 

a extenční  diagonály.  Výchozí  poloha  ruky v palmární  flexi  s  ulnární  dukcí  a  prsty 

ve flexi  a  addukci,  předloktí  v  pronaci  a  loketní  kloub  v  semiflexi,  ramenní  kloub 

addukovaný  přes  osu  těla.  Pohyb  pak  probíhá  plynule  ve  všech  pohybových 

komponentách. Prsty se abdukují, celá dlaň se otevírá, zápěstí přechází do dorzální flexe 

s  radiální  dukcí,  předloktí  do  supinace  a  ramenní  kloub  do  flexe  se  zevní  rotací  

a abdukcí.  Po dokončení  pohybu se opačným vzorem HK plynule vrací  do původní 

výchozí  polohy.  Tento  cvik  pacient  provádí  v  5  opakováních  na  každou  HK. 

Dle možností může využít zrakovou kontrolu v zrcadle.

Výsledek terapie:

Subjektivně  zmírnění  bolesti  pahýlu,  cítí  volnější  pohyb  levého  zápěstí 

především do extenze. Objektivně uvolnění hypertonu a TrPs m. biceps femoris pahýlu. 

Pacient je schopen správně provést cviky zadané pro autoterapii.
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3.9.2.6. Terapeutická jednotka č. 6 – 22. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient se cítí dobře, trápí ho pouze tupá bolest distální části pahýlu 

při chůzi a tlaku na kaudální část femuru pahýlu.

b) objektivní – Je v dobrém psychickém stavu, ochotně komunikuje. Jizva po amputaci 

palpačně citlivá kaudálně na pahýlu, v okolí jizvy tuhé měkké tkáně.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání a jizvy pahýlu

 facilitace a zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK

 protažení zkrácených svalů DKK

 nácvik rovnováhy ve stoji a jeho modifikacích 

Návrh terapie:

 TMT pahýlu

 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 dermo-neuromuskulární  facilitace  dle  Kenny  na  mm.  peronei  a  extenzory 

hlezenního kloubu a prstů 

 strečink ischiokrurálních svalů, flexorů a adduktorů kyčlí bilat.

 cvičení na labilní ploše s využitím airex podložky

Průběh terapie:

TMT  pahýlu  s  využitím  míčkování,  protažení  podkoží  a  fascií.  Provedena 

stimulace  bérce  a  nohy  s  pomocí  masážního  míčku,  následně  terapie  dle  Kenny 

na mm. peronei a extenzory hlezenního kloubu a prstů vpravo. Aktivní strečink svalů 

PDK a pasivní strečink svalů pahýlu. Na airex podložce pacient trénoval stoj, přenášení 

váhy, střídavě odlehčování pat obou DKK, přešlapování na podložce a stoj s elevací 

a aktivními pohyby HKK.
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Výsledek terapie:

 Uvolnění měkkých tkání pahýlu, zmírnění bolesti jeho distální části. Pacient má 

pocit  lepšího  prokrvení  a  citlivosti  PDK.  Objektivně  viditelná  aktivita  extenzorů 

hlezenního  kloubu  a  prstů  a  postupné  zlepšování  rovnováhy  při  provedení  cviků 

na labilní ploše.

3.9.2.7. Terapeutická jednotka č. 7 – 25. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient se cítí dobře, má pocit, že mu správně nesedí protézové lůžko 

a proto se mu hůře chodí,  domluvil  si  konzultaci  s protetikem.  Proto také přetrvává 

bolest pahýlu z kaudální strany při tlaku a chůzi. 

b) objektivní – Je v dobrém psychickém stavu, komunikuje. Palpačne zjištěn hypertonus 

ischiokrurálních svalů a TrPs m. vastus lateralis pahýlu. Jizva v kaudální části pahýlu 

špatně posunlivá a protažitelná, měkké tkáně v okolí tuhé. Jizvy po zevních fixátorech 

pánve jsou mírně vtažené, neposunlivé.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání a jizvy pahýlu

 zlepšit posunlivost jizev po zevních fixátorech v oblasti pánve

 uvolnění hypertonu a TrPs svalů pahýlu

 zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK

 zlepšení rovnováhy ve stoji a jeho modifikacích

Návrh terapie:

 TMT pahýlu, jizev pahýlu a pánevní oblasti

 PIR dle Lewita na hypertonické svaly pahýlu

 ischemická komprese TrPs pahýlu

 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 nácvik rovnováhy s využitím posturomedu
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Průběh terapie:

TMT jizev, protažení ve tvaru písmen C a S, tlaková masáž. Dále TMT pahýlu, 

PIR ischiokrurálních svalů a ichemická komprese TrPs. v m. vastus lateralis. Stimulace 

nohy  a  ventrolaterální  strany  bérce  PDK  hlazením  a  pomocí  masážního  ježka. 

Na posturomedu pacient trénuje stoj, přenášení váhy, přešlapování, stoj se zavřenýma 

očima, krátkou výdrž ve stoji na jedné noze, stoj o zúžené bázi nebo s aktivními pohyby 

HKK do flexe a cirkumdukce v ramenních kloubech.

Výsledek terapie:

Posunlivost  jizev  oblasti  pánve  nezměněna,  jizva  pahýlu  volnější,  méně 

bolestivá na tlak. Uvolnění TrPs a hypertonických svalů pahýlu. Subjektivně zmírnění 

bolesti pahýlu, pacient cítí zlepšení prokrvení PDK a stability na posturomedu. Ke konci 

nácviku rovnováhy popisuje únavu PDK. 

3.9.2.8. Terapeutická jednotka č. 8 – 26. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient si stěžuje pouze na přetrvávající bolest kaudální části pahýlu 

po delší chůzi v reakci na tlak. Jiné obtíže neudává.

b) objektivní – Přichází v dobré náladě, viditelné začervenání kůže v místě kontaktu 

peroneální  dlahy na pravé holeni,  palpačně zjištěn hypertonus ischiokrurálních svalů 

pahýlu a TrP. m. soleus vpravo.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání a jizvy pahýlu

 uvolnění hypertonu svalů pahýlu a TrP m. soleus

 zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK

 zvětšení rozsahu pohybu levého předloktí a zápěstí

Návrh terapie:

 TMT pahýlu, jizev pahýlu a pánevní oblasti

 PIR dle Lewita na hypertonické svaly pahýlu

 ischemická komprese TrPs m. soleus
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 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 PIR s protažením svalů levého předloktí

 aktivní pohyby HKK s využitím vzorů I. flekční a extenční diagonály

Průběh terapie:

TMT měkkých  tkání  pahýlu  a  jizev  s  využitím  míčkování,  tlakové  masáže, 

protažení jizvev. PIR ischiokrurálních svalů  pahýlu v poloze na zádech. Stimulace nohy 

a ventrolaterální strany bérce PDK pomocí masážního ježka. Následně PIR s protažením 

flexorové  a  extenzorové  skupiny  svalů  předloktí  do  palmární  flexe  se  supinací 

a dorzální  flexe  s  pronací.  Nácvik  aktivního  provedení  pohybových vzorů I.  flekční 

a extenční diagonály HKK ve stoji.

Výsledek terapie:

Uvolnění měkkých tkání pahýlu, jizva v kaudální části pahýlu špatně posunlivá, 

palpačně  citlivá.  Zmírnění  hypertonu ischiokrurálních  svalů pahýlu a odstranění  TrP 

m. soleus  vpravo.  Pacient  správně  provedl  zadané  diagonální  pohyby,  cítí  volnější 

pohyb zápěstí a předloktí vlevo a mírnou úlevu od bolesti pahýlu.

3.9.2.9. Terapeutická jednotka č. 9 – 27. 1. 2021

Status praesens:

a) subjektivní – Pacient se cítí unavený, špatně se vyspal. Stále přetrvává bolest pahýlu 

při chůzi kvůli nesedící protéze.

b) objektivní – Při chůzi pacient více napadá na pravou nohu z důvodu bolesti pahýlu. 

Palpačně  citlivé  měkké tkáně kaudální  části  pahýlu,  kůže v této  oblasti  začervenalá 

a nalezeny TrPs v m. soleus a m. gastrocnemius lateralis vpravo a m. biceps femoris 

pahýlu. Při chůzi pacient zevně rotuje LDK v kyčelním kloubu a má tendenci k elevaci 

pánve na straně protézy.

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání pahýlu, jizev a jejich okolí

 odstranění TrPs  svalů PDK a m. biceps femoris pahýlu

 zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK
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 korekce stereotypu chůze

Návrh terapie:

 TMT jizvy po zevních fixátorech pánve, jizvy pahýlu a okolních tkání

 TMT a PIR dle Lewita m. triceps surae

 ischemická komprese TrPs pahýlu a PDK

 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 nácvik správného stereotypu chůze

Průběh terapie:

Míčkování  pahýlu  a  okolí  jizev,  TMT jizev,  tlaková  masáž  a  protažení.  PIR 

m. triceps surae a ichemická komprese TrPs. v m. biceps femoris pahýlu a m. triceps 

surae vpravo. Stimulace nohy a ventrolaterální strany bérce PDK hlazením a pomocí 

masážního  ježka.  Při  nácviku  chůze  se  pacient  soustředil  na  napřímení  páteře 

a „otevření hrudníku.“ K tomuto účelu byla použita pomůcka – theraband. Pacient držel 

theraband napnutý kolem trupu za zády a HKK addukované u těla, v loketních kloubech 

pravý  úhel  v  loketních  kloubech.  Následně  se  pacient  snažil  toto  napřímení  udržet 

při chůzi  i  bez  therabandu.  Dalším  úkolem  bylo  omezení  elevace  pánve  na  straně 

protézy, což pacient při soustředění na pohyb DKK zvládal.

Výsledek terapie:

 Lepší posunlivost jizev oblasti pánve, jizva pahýlu méně palpačně citlivá, nižší 

napětí měkkých tkání v okolí. Uvolnění TrPs svalů pahýlu i PDK. Subjektivně pacient 

udává zlepšení citlivosti a prokrvení pravého bérce a méně bolestivý pahýl. Stereotyp 

chůze vylepšen napřímením páteře a zmenšením elevace pánve. Při odchodu z terapie, 

kdy se pacient nesoustředil na správný stereotyp se tyto souhyby projevily, ale v menší 

míře.

3.9.2.10. Terapeutická jednotka č. 10 – 28. 1. 2021

Status praesens:

a)  subjektivní  –  Pacientovi  nesedělo  protézové  lůžko,  měl  pocit,  že  se  „propadá“ 

do protézy a to způsobuje větší tlak na hranu stehenní kosti. Nyní si přes liner omotává 
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samolepící elastické obinadlo a udává menší bolest a nekomfort při chůzi. Toto řešení je 

dočasné, do návštěvy protetika. 

b) objektivní  – Přichází v dobré náladě,  mírné začervenání  a palpační citlivost kůže 

na distální  části  pahýlu,  palpačně  zjištěn  hypertonus  ischiokrurálních  svalů  pahýlu, 

m. triceps surae a, TrPs. m. soleus vpravo. 

Cíle terapeutické jednotky: 

 uvolnění měkkých tkání pahýlu

 uvolnění hypertonu a TrPs svalů pahýlu a PDK

 zlepšení trofiky denervovaných tkání PDK

 zlepšení rovnováhy ve stoji a jeho modifikacích

Návrh terapie:

 TMT pahýlu

 PIR dle Lewita na hypertonické svaly pahýlu

 ischemická komprese TrPs m. soleus

 stimulace ventrolaterální strany bérce a nohy

 nácvik rovnováhy s využitím posturomedu

Průběh terapie:

Míčkování  dorzální  strany  pahýlu,  porotažení  fascíí  všemi  směry,  dále  PIR 

dle Lewita  na  ischiokrurální  svaly  pahýlu  a  m.  triceps  surae  vpravo,  ischemická 

komprese  TrPs  v  m.  soleus.  Stimulace  nohy  a  ventrolaterální  strany  bérce  PDK 

hlazením a  pomocí  masážního  ježka.  Nácvik  rovnováhy  na  posturomedu,  přenášení 

váhy, střídavě odlehčování DKK, stoj o zúžené bázi, stoj se zavřenýma očima, nácvik 

stoje na jedné DK, podřepy. 

Výsledek terapie:

Uvolnění  hypertonu ischiokrurálních  svalů  pahýlu  a  m.  triceps  surae  vpravo, 

odstranění TrPs. m. soleus vpravo. Při nácviku rovnováhy na posturomedu byl pacient 

schopný stát několik sekund na PDK bez opory HKK, na LDK cca 2 sekundy. Zvládal 
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i výdrž v podřepu. Subjektivně udává pocit lepšího prokrvení PDK a uvolnění napětí 

svalů pahýlu.
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3.10. Výstupní kineziologický rozbor

3.10.1. Status praesens

a) subjektivní

Pacient se cítí dobře, udává pouze mírnou bolest pahýlu a únavu PDK po delší 

námaze, hlavně po chůzi po schodech, kterou denně trénuje. 

b) objektivní

Výška 179 cm, váha 72 kg, BMI: 22,5, TK: 118/79, SF: 71/min

Pacient je plně orientován časem, místem i osobou. Je v dobrém psychickém 

stavu,  ochotně  komunikuje.  Využívá  peroneální  WalkOn  dlahu  a  mikroprocesorem 

řízený protézový systém „C-leg“.

3.10.2. Aspekce

Vyšetření aspekcí proběhlo v poloze vleže na zádech a na břiše bez nasazené 

protézy.

Amputace  byla  provedena v oblasti  levého stehna,  jizva  vede  mediolaterálně 

přes kaudální část pahýlu. Tvar pahýlu kónický, bez otoku, znatelné otlaky od protézy, 

kůže je v jejich místě začervenalá. Další jizvy na pahýlu jsou mediálně a laterálně, dále 

bodové  jizvy  po  zevních  fixátorech.  Nad  levým  trochanterem  jizva  vedoucí 

kraniokaudálně.  Kůže PDK distálně  od hlezenního kloubu světlejší  barvy,  na holeni 

otlak  peroneální  dlahy,  který  se  projevuje  začervenáním  kůže,  jinak  PDK  bez 

viditelných patologií.

Typ  dýchání  je  hrudní,  žebra  se  pohybují  především  kraniolaterálně.  V leže 

na břiše  znatelná  hyperkyfóza hrudní  páteře,  pahýl v nulovém postavení  v kyčelním 

kloubu. Ventrálně v oblasti pánve a podbřišku se také nachází jizvy po zevní fixaci.

Na levém předloktí jsou přítomny 3 jizvy, ventrálně, dorzálně a laterálně. Dále 

pak bodové jizvy po zevních fixátorech. pravé předloktí v supinaci, levé ve středním 

postavení.
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3.10.3. Vyšetření stoje

Vyšetření stoje bylo provedeno s protézou bez francouzských holí a bez WalkOn 

dlahy.  Z  důvodu  nestability  nebyly  vyšetřeny  modifikace  stoje,  Trendelenburgova 

zkouška a dynamické vyšetření páteře.

Zepředu: široká stojná báze, levá DK v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu, na pravé 

noze snížená příčná i podélná klenba, na pravé holeni otlak po peroneální dlaze, patella 

směřuje vpřed, umbilicus v ose, tajle symetrické, prsní bradavky ve stejné výšce, pravé 

rameno a klíční kost níž, hlava v ose

Z pravého  boku: pravý hlezenní  kloub  v  ose  s  kyčelním kloubem, kolenní  kloub 

„uzamčený“  v  extenzi,  hyperlordóza  bederní  a hyperkyfóza  hrudní  páteře,  menší 

předsun  hlavy,  protrakce  ramen,  PHK  v  semiflexi  v loketním  kloubu,  předloktí 

v pronaci

Z levého boku: protézový kolenní kloub v extenzi, hyperlordóza bederní a hyperkyfóza 

hrudní  páteře,  menší  předsun  hlavy,  protrakce  ramen,  LHK  v  semiflexi  v loketním 

kloubu, předloktí v pronaci

Zezadu: pravý hlezenní  kloub a  Achillova  šlacha  ve  valgózním postavení,  znatelné 

vyšší  zatížení  mediální  strany  paty  a  chodidla,  subgluteální  rýhy symetrické,  rotace 

pánve  vlevo  vpřed,  páteř  v  ose  bez  viditelného  skoliotického  zakřivení,  palpačně 

zjištěno vyšší postavení pravé SIPS a crista iliaca, sešikmení pánve vlevo, lopatky bez 

výrazné prominence bilat., pravá spina scapulae níž, ramenní klouby ve stejné výšce, 

výraznější kontura pravého m. trapezius, hlava v ose

3.10.4. Vyšetření chůze

Vyšetření  bylo  provedeno  s   protézou,  nasazenou  WalkOn  dlahou  a  obuví, 

bez francouzských holí

Chůze je stabilní, široká kroková báze, bilaterálně shodná délka kroku, viditelně 

pravidelnější  a plynulejší  krokový rytmus.  Minimální  extenze v kyčelních  kloubech, 

biomechanický kolenní kloub protézy se flektuje do menšího rozsahu než pravý kolenní 

kloub.  Při  otáčení  si  pacient  napomáhá  elevací  pánve  na  straně  protézy.  Páteř 

napřímená, pohled pacienta směřuje vpřed, přetrvává protrakce v ramenních kloubech.
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Při  poslední  skupinové  LTV  ušel  pacient  bez  peroneální  dlahy  asi  20  m, 

pak začala  výrazně  přepadávat  špička.  Zvládá  chůzi  po  schodech  i  v  terénu 

bez francouzských holí.

3.10.5. Vyšetření jizev

Jizva po amputaci: Délka jizvy je asi 22 cm, vede z mediální strany koncové části 

pahýlu kaudálně a dále na laterální stranu pahýlu. Jizva má růžovou až fialovou barvu, 

kůže  v  okolí  mírně  začervenalá  v  distální  části  pahýlu.  Palpačně  jizva  není  citlivá 

a přisedlá,  dobrá  protažitelnost  do  všech  směrů,  pouze  v  místě  tlaku  stehenní  kosti 

kaudálně citlivá na tlak a tuhá s horší posunlivostí a protažitelností. Měkké tkáně v okolí 

normální.

Jizva po operačním řešení tepenné obstrukce: Délka 20 cm, mediální strana pahýlu. 

Jizva je fialová, klidná, palpačně nebolestivá, protažitelná všemi směry a posunlivá vůči 

podkoží. Kůže v okolí má normální barvu i teplotu.

Jizvy po operačním řešení fraktury femuru: Délka 6 cm, v oblasti nad trochanterem 

major, vede kraniokaudálně. Barva světle fialová, jizva je klidná, kůže v okolí normální. 

Palpačně nebolestivá.  Dále jizvy bodového charakteru po zevní fixaci, fialová barva, 

také palpačně nebolestivé.

Jizvy po zevní fixaci pánve: Jizvy bodového charakteru, v průměru přibližně 1,5 cm, 

nachází se symetricky bilaterálně v oblasti podbřišku a SIAS, jsou 4, fialově zabarvené, 

mírně vtažené a přisedlé palpačně nejsou citlivé. Kůže v okolí normální.

Jizvy po operačním řešení fraktury předloktí: Jizvy se nachází na dorzální, laterální 

a ventrální  straně  předloktí,  délka  asi  6  cm,  jsou  klidné,  dobře  zhojené.  Barva 

narůžovělá,  kůže  v  okolí  normální.  Palpačně  nebolestivá,  dobrá  posunlivost 

a protažitelnost . 

3.10.6. Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Kůže: Kůže  zad  je  teplá  s  normální  potivostí,  není  začervenalá,  protažitelná  všemi 

směry, pouze v oblasti bederní páteře klade malý odpor. Kůže pravé DK je chladnější 

a světlejší distálně od hlezenního kloubu.

70



Podkoží: Kiblerova řasa nebolestivá, lze hůře nabrat v oblasti paravertebrálních svalů 

na úrovni  bederní  páteře  a  Th/L přechodu.  V této  oblasti  horší  protažitelnost  všemi 

směry. Tyto změny byly nalezeny symetricky bilat.

Fascie: Prsní fascie v retrakci bilat., fascie levého předloktí v mírné retrakci, zlepšení 

protažitelnosti všemi směry, při vyšetření nebolestivá.

Svaly: Hypertonie m. trapezius  horní vlákna,  m. levator  scapulae,  m. erector  spinae 

na úrovni  Th6-Th10 a  bederní  páteře  bilat.  m.  piriformis  bilat.,  snížení  hypertonu 

extenzorů  zápěstí  a  hamstringů  vlevo,  m.  tenzor  fasciae  latae  vlevo.  Hypotonie 

mm. peronei a extenzorové skupiny svalů bérce. TrPs m. soleus vpravo, m. infraspinatus 

a m. sternocleidomastoideus bilat. 

3.10.7. Antropometrie 

Délky HKK Dx. (cm) Sin. (cm)

HKK 79 78,5

paže 34 33

předloktí 27,5 28

ruka 17,5 17,5

Tabulka 19: Délkové míry HKK - výstupní vyšetření

Obvody HKK Dx. (cm) Sin. (cm)

biceps 34 31

biceps v kontrakci 37 35

předloktí 29 28

zápěstí 17,5 17,5

hlavičky metakarpů 22 21,5

Tabulka 20: Obvodové míry HKK - výstupní vyšetření

Délky DKK Dx. (cm) Sin. (cm)

funkční 95 -

anatomická 90 -

stehno 46 -

bérec 44 -

noha 24,5 -

Tabulka 21: Délkové míry DKK - výstupní vyšetření
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Obvody DKK Dx. (cm) Sin. (cm)

stehno 60 53

patella 43 -

tuberositas tibiae 35 -

lýtko 37,5 -

hlezno 26 -

pata-nárt 34 -

hlavičky metatarsů 23 -

Tabulka 22: Obvodové míry HKK - výstupní vyšetření

Pozn. Obvod stehna měřen v modifikované výšce 30 cm distálně od SIAS.

3.10.8. Goniometrie dle Jandy

HKK Dx. aktivně Dx. pasivně Sin. aktivně Sin. pasivně

ramenní kloub

S: 25-0-165 S:25-0-170 S: 20-0-170 S: 20-0-175

F: 160-0-0 F: 170-0-0 F: 160-0-0 F: 170-0-0

T: 15-0-110 T: 20-0-120 T: 20-0-115 T: 20-0-120

R: 80-0-65 R: 85-0-70 R: 75-0-60 R: 80-0-65

loketní kloub S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-140 S: 0-0-140

předloktí R: 90-0-85 R: 90-0-90 R: 50-0-45 R: 55-0-50

zápěstí
S: 80-0-60 S: 85-0-60 S: 45-0-35 S: 50-0-45

F: 15-0-30 F: 15-0-35 F: 15-0-20 F: 15-0-25

Tabulka 23: Goniometrie HKK - výstupní vyšetření

DKK Dx. aktivně Dx. pasivně Sin. aktivně Sin . pasivně

kyčelní kloub

S: 20-0-125 S:20-0-130 S: 15-0-110 S: 20-0-120

F: 35-0-20 F: 40-0-30 F: 30-0-25 F:40-0-30

R: 50-0-30 R: 50-0-35 - -

kolenní kloub S: 0-0-140 S: 0-0-145 - -

hlezenní kloub
S: 0-0-35 S: 10-0-40 - -

R: 0-0-35 R: 10-0-45 - -

Tabulka 24: Goniometrie DKK - výstupní vyšetření
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3.10.9. Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové

DKK Dx. Sin.

MTP klouby bpb -

Lisfrankův kloub bpb -

Chopartův kloub bpb -

fibula bpb -

patella bpb -

Tabulka 25: Vyšetření kloubní vůle DKK - výstupní vyšetření

HKK Dx. Sin.

MCP klouby bpb bpb

mediokarpální kloub bpb blokáda dorzoventrálně

dist. radiokarpání kloub bpb bpb

prox. radiokarpální kloub bpb bpb

loketní kloub bpb bpb

Tabulka 26: Vyšetření kloubní vůle HKK - výstupní vyšetření

Osový orgán: Dx. Sin.

SI skloubení bpb bpb

L páteř bpb bpb

Th páteř bpb bpb

C páteř bpb bpb

žebra bpb bpb

Tabulka 27: Vyšetření kloubní vůle osového orgánu - výstupní vyšetření
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3.10.10. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Sval Dx. Sin.

m. triceps surae

- m. soleus

- mm. gastrocnemii

1

1

-

-

flexory kyčelního loubu

- m. iliopsoas

- m. rectus femoris

- m. tensor fasciae latae

1

1

0

0

-

-

adduktory kyčelního kloubu

- jednokloubové

- dvoukloubové

1

1

-

-

flexory kolenního kloubu 2 -

m. piriformis 1 -

m. quadratus lumborum 1 2

paravertebrální svaly 2

m. pectoralis major

- část sternální dolní

- část sternální horní

- část klavikulární a m. 

pectoralis minor

0

1

1

1

1

1

m. trapezius – horní část 1 1

m. levator scapulae 1 1

m. sternocleidomastoideus 1 1

Tabulka 28: Vyšetření zkrácených svalů - výstupní vyšetření
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3.10.11. Vyšetření svalové síly dle Jandy

Ramenní kloub Dx. Sin.

flexe 5 5

extenze 5 5

abdukce 5 5

horizontální abdukce 5 5

horizontální addukce 5 5

zevní rotace 5 4+

vnitřní rotace 4+ 4+

Tabulka 29: Vyšetření svalové síly pohybů v ramenním kloubu - výstupní vyšetření

Loketní kloub Dx. Sin.

flexe – v supinaci 5 -

flexe – střední postavení 5 4+

flexe – v pronaci 5 -

extenze 5 5

Tabulka 30: Vyšetření svalové síly pohybů v loketním kloubu - výstupní vyšetření

Pozn.:  Loketní  kloub  vyšetřován  pouze  ve  středním  postavení  předloktí  z  důvodu 

omezeného pohybu do supinace a pronace.

Předloktí Dx. Sin.

supinace 5 4

pronace 5 4

Tabulka 31: Vyšetření svalové síly pohybů předloktí - výstupní vyšetření
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Zápěstí Dx. Sin.

flexe 5 4

extenze 5 4

flexe s ulnární dukcí 5 4

flexe s radiální dukcí 4+ 4

extenze s ulnární dukcí 4+ 4

extenze s radiální dukcí 4+ 4-

Tabulka 32: Vyšetření svalové síly pohybů zápěstí - výstupní vyšetření

Pozn.:  Svalová  síla  zápěstí  byla  testována  v  modifikované  poloze  (ve  středním 

postavení) z důvodu omezeného rozsahu pohybu do supinace a pronace.

Kyčelní kloub Dx. Sin.

flexe 5 4

extenze 4+ -

extenze – test převážně pro 
m. gluteus maximus

5 4

addukce 4 4

abdukce 4+ 4

zevní rotace 4 -

vnitřní rotace 4 -

Tabulka 33: Vyšetření svalové síly pohybů v kyčelním kloubu - výstupní vyšetření

Kolenní kloub Dx. Sin.

flexe 5 -

extenze 5 -

Tabulka 34: Vyšetření svalové síly pohybů v kolenním kloubu - výstupní vyšetření
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Hlezenní kloub Dx. Sin.

plantární flexe 4 -

dorzální flexe 1+ -

supinace s dorzální flexi 2 -

supinace s plantární flexí 4- -

 pronace s plantární flexí 2 -

Tabulka 35: Vyšetření svalové síly pohybů v hlezenním  kloubu - výstupní vyšetření

3.10.12. Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Vyšetření  stereotypů DKK bylo provedeno bez protézy a  bylo tak ovlivněno 

velkým váhovým rozdílem. Stereotyp flexe trupu byl proveden s protézou. Vyšetření 

pohybového  stereotypu  kliku  nebylo  možno  provést  z  důvodu  výrazně  omezeného 

rozsahu levého zápěstí.

Abdukce v kyčelním kloubu

PDK:  Pacient  provedl  abdukci  tenzorovým  a  quadrátovým  mechanismem, 

tedy se souhybem končetiny do flexe a zevní rotace v kyčelním kloubu a elevací pánve.

LDK:  Pacient  provedl  abdukci  tenzorovým  a  quadrátovým  mechanismem, 

tedy se souhybem končetiny do flexe a zevní rotace v kyčelním kloubu a elevací pánve.

Extenze v kyčelním kloubu

PDK:  Změna  pohybového  stereotypu,  pohyb  zahajují  paravertebrální  svaly 

kontralaterální Th a L oblasti s prohloubením bederní lordózy, následují ipsilaterální. 

Pak  svaly  gluteální  společně  s  ischiokrurálními.  Viditelná  aktivita  svalů 

kontralaterálního ramenního pletence.

LDK:  Změna  pohybového  stereotypu,  pohyb  zahajují  paravertebrální  svaly 

kontralaterální Th a L oblasti s prohloubením bederní lordózy, následují ipsilaterální. 

Pak  svaly  gluteální  společně  s  ischiokrurálními.  Viditelná  aktivita  svalů 

kontralaterálního ramenního pletence.

Abdukce v glenohumerálním kloubu:

Pohyb  plynulý  v  celém  rozsahu,  je  zahájen  elevací  ramenního  pletence, 

s viditelnou aktivací m. trapezius pars descendens. Stereotyp je symetrický bilat.
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Flexe šíje:

Pacient zahajuje pohyb předsunem hlavy, následně dochází k obloukovité flexi 

a přitažení brady k hrudníku, převažuje aktivita m sternocleidomastoideus.

Flexe trupu: 

Flexe  trupu  byla  provedena  švihem  a  zahájena  předsunem  hlavy.  Pacient 

flektoval  DKK v kyčelních  kloubech a  zvedl  chodidla  nad podložku,  což naznačuje 

převahu m. iliopsoas.

3.10.13. Neurologické vyšetření

Pacient je plně orientován, komunikuje, rozumí zadaným pokynům a je schopný 

je provést. Řeč je plynulá bez patologického nálezu. Rhomberg I.-III. Negativní

Povrchové čití

Taktilní  a algické čití HKK bez patologického nálezu ve všech dermatomech. 

LDK  v  distální  části  pahýlu  na  úrovni  dermatomu  L5 pacient  uvádí  parestezii, 

v ostatních  dermatomech  bez  patologických  změn. Na  PDK  pak  změna  citlivosti 

na nártu  a  chodidle,  pacient  dotek  cítí  jako mravenčení,  parestezii  a  algický podnět 

vnímá se sníženou intenzitou. Udává zlepšení citlivosti bérce. 

Vyšetření reflexů HKK

bicipitový reflex – normoreflexie bilat.

tricipitový reflex - normoreflexie bilat.

flexorový reflex - normoreflexie bilat.

Vyšetření reflexů PDK

patellární reflex - normoreflexie

reflex Achillovy šlachy - normoreflexie

medioplantární reflex - hyporeflexie
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3.10.14. Index Barthelové

Činnost Provedení Skóre

1. Příjem potravy a tekutin

 samostatně

s pomocí

neprovede

10

5

0

2. Oblékání a svlékání

samostatně

z poloviny samostatně

závisle na pomoci

10

5

0

3. Posazení na toaletu a 

vstávání

samostatně 

s pomocí

závisle na pomoci

10

5

0

4. Osobní hygiena
samostatně

nutná pomoc

5

0

5. Ovládání moči

kontinentní

příležitostné nehody

inkontinentní, nebo katetrizovaný

10

5

0

6. Ovládání stolice

kontinentní

příležitostné nehody

inkontinentní

10

5

0

7. Koupání nebo sprchování
samostatně

závisle na pomoci

5

0

8. Přesun lůžko - židle

samostatně

s menší pomocí

s větší pomocí

neprovede

15

10

5

0

9. Chůze po rovině

samostatně  nad 50m

s malou pomocí nad 50m

samostatně na vozíku nad 50m

imobilní nebo do 50m

15

10

5

0

10. Chůze po schodech

samostatně

s pomocí

nezvládne

10

5

0

100/100

Tabulka 36: Index Barthelové - výstupní vyšetření
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Vyhodnocení stupně závislosti

0-40 bodů: vysoce závislý

45-60 bodů: závislost středního stupně

65-95 bodů: lehká závislost

100 bodů: nezávislý 

Pacient získal skóre 100 bodů, tedy plný počet, což odpovídá výsledku nezávislý 

v běžných denních činnostech.
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3.11. Závěr vyšetření
Hlavním účelem hospitalizace pacienta na Rehabilitační klinice Malvazinky byl 

nácvik chůze s protézou. Protézu má pacient k dispozici přibližně od začátku prosince, 

tedy téměř 2 měsíce. Bez problémů zvládá její nasazování a údržbu, je plně obeznámen 

se všemi funkcemi.  Se svým protetikem je  v kontaktu pro případné úpravy.  Během 

rehabilitace  se  zjistila  potřeba  úpravy  protézového  lůžka,  neboť  se  do  něj  pacient 

„propadal“.  Provizorně  tento  problém  vyřešil  omotáním  přilnavého  obinadla  kolem 

lineru a bude situaci dále řešit. 

 Z výstupního vyšetření  vyplývá několik pozitivních  změn.  Pacient  je  nyní  schopen 

chůze bez francouzských holí po rovině, schodech i v terénu a po labilních plochách, 

cítí se jistě a nemá potřebu opory HKK. Chůze je plynulejší, s pravidelnějším rytmem, 

není potřeba zrakové kontroly DKK. Pacient je více napřímený, zmírnilo se protrakční 

držení  ramenních  kloubů  a  elevace  pánve  vlevo.  Díky  zlepšení  rovnováhy  ve  stoji 

na 1 DK je pacient schopen téměř vyrovnat délku oporné fáze obou DKK. Pacient ujde 

výrazně delší vzdálenost bez peroneální dlahy. Je nutná konzultace u protetika kvůli 

úpravě protézového lůžka, pacient po delší chůzi cítí bolest kaudální části pahýlu. Dá 

se předpokládat, že po této úpravě bude chůze pro pacienta komfortnější a bude dále 

docházet ke zlepšení jejího stereotypu.

Došlo ke zlepšení trofiky PDK v oblasti bérce, mírné zvýšení svalové síly bérce 

a nárůstu objemu pravého stehna a lýtka. Měkké tkáně pahýlu jsou po terapii volnější, 

méně bolestivé, snížilo se napětí hypertonických svalů DKK a podařilo se snížit počet 

nalezených TrPs ve svalech DKK. Zvětšil se rozsah pohybu levého předloktí a zápěstí, 

byla odstraněna většina kloubních blokád v této oblasti a v osovém orgánu. Retrahovaná 

předloketní  fascie  je  lépe  protažitelná  všemi  směry  a  snížilo  se  i  napětí  extenzorů 

zápěstí.

Pacient  udává  zlepšení  rovnováhy  a  jistoty  při  chůzi,  především  má  radost 

z nácviku  chůze  po  labilních  plochách  a  v  terénu,  které  ke  konci  terapie  zvládal 

bez potíží  i  bez  asistence.  Dále  cítí  lepší  prokrvení  PDK,  větší  pohyblivost  levého 

předloktí a zápěstí uvolnění měkkých tkání této oblasti a pahýlu.
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3.12. Zhodnocení efektu terapie
V tomto shrnutí budou popsány změny, kterých bylo za dobu terapie dosaženo. 

Vyšetření,  u  kterých  nebyly  pozorovány  rozdíly  ve  vstupním  a  výstupním 

kineziologickém rozboru zde nebudou hodnoceny. Ve výstupním vyšetření byly zjištěny 

pouze pozitivní změny, nedošlo ke zhoršení stavu v žádném z aspektů vyšetření.

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

hyperkyfóza Th páteře a hyperlordóza L páteře méně výrazná hyperkyfóza i hyperlordóza

protrakce ramen a hlavy nižší protrakce ramen a hlavy

Tabulka 37: Srovnání stoje před a po terapii

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

ujde 3 kroky WalkOn dlahy ujde 20 m bez WalkOn dlahy

chůze s 1 FH chůze bez FH, i po schodech

nepravidelný krokový rytmus, chůze není plně 

plynulá

pravidelnější rytmus kroků, plynulejší chůze

elevace pánve vlevo a výrazná rotace trupu menší elevace pánve vlevo, menší rotace trupu

občas využívá zrakovou kontrolu bez zrakové kontroly

Tabulka 38: Srovnání chůze před a po terapii

Terapie  pozitivně  ovlivnila  celkové  držení  těla.  Snížilo  se  zvýraznění  křivek 

páteře,  hrudní  kyfózy  a  bederní  lordózy.  Došlo  také  ke  zmenšení  předsunu  ramen 

a hlavy. Zlepšení držení těla bylo viditelné také při chůzi. Při vstupním vyšetření pacient 

zvládl ujít pouze 3 kroky bez peroneální dlahy, na konci terapie byl schopný ujít asi 

20m.  Také  během  terapie  přestal  používat  FH  a  to  i  při  chůzi  přes  překážky 

a po schodech. Nevyužívá zrakové kontroly, rytmus kroků je pravidelnější a chůze je 

celkově  plynulejší.  Více  flektuje  protézový  kolenní  kloub,  takže  nedochází  k  tak 

výrazné elevaci pánve. K těmto změnám pravděpodobně nejvíce přispěly každodenní 

skupinové terapeutické jednotky zaměřené na trénink chůze s překážkami a kondiční 

cvičení. Dále pak nácvik rovnováhy s využitím airex podložky a posturomedu.
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Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

jizva po amputaci palpačně citlivá, kůže 

posunlivá, kůže v okolí začervenalá a teplejší

jizva citllivá a hůře posunlivá pouze v oblasti 

distálního konce femuru, okolí mírně 

začervenalé

jizvy po zevních fixátorech pánve vtažené, 

špatně posunlivé

mírně vtažené jizvy s horší posunlivostí

Tabulka 39: Srovnání stavu jizev před a po terapii

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

chladná a světlá kůže PDK distálně 

od kolenního kloubu

chladná a světlá kůže PDK distálně 

od hlezenního kloubu, subjektivní zlepšení

retrakce prsní fascie bilat. a fascie levého 

předloktí, ta je navíc při vyšetření bolestivá

prsní fascie bilat. i fascie levého předloktí lépe 

protažitelné, téměř nebolestivé

TrPs: m. soleus a v. lateralis vpravo, bilat. pak 

m. trapezius horní vlákna, m. infraspinatus, 

m. sternocleidomastoideus

TrPs: m. soleus vpravo, m. infraspinatus 

a m. sternocleidomastoideus bilat.

hypertonus: m. trapezius horní vlákna, 

m. levator scapulae, erector spinae Th6-Th10 

a L páteře, m. piriformis a hamstringy bilat, 

extenzory zápěstí vlevo, m. tenzor fasciae 

latae vlevo a triceps surae vpravo

hypertonus: m. trapezius horní vlákna, 

m. levator scapulae, erector spinae Th6-Th10 

a L páteře, m. piriformis bilat., snížení 

hypertonu hamstringů bilat., extenzorů zápěstí 

a m. tenzor fasciae latae vlevo, m. triceps 

surae vpravo

hypotonie: mm. glutei bilat., mm. peronei a 

extenzory hlezenního kloubu vlevo

hypotonie: mm. peronei a extenzory 

hlezenního kloubu vlevo

Tabulka 40: Srovnání reflexních změn před a po terapii

Díky  pravidelnému  provádění  technik  měkkých  tkání  včetně  autoterapie 

pacienta došlo ke zlepšení stavu jizev a jejich okolí. Jizva po amputaci je méně citlivá, 

lépe posunlivá a kůže v okolí méně začervenalá. Jizvy po zevních fixátorech pánve jsou 

vlivem terapie méně vtažené, lépe posunlivé. Díky metodám pro stimulaci tkání (použítí 

masážního  ježka,  hlazení)  došlo  ke  zlepšení  trofiky  PDK,  po  terapii  chladnější 

a světlejší kůže přibližně od hlezenního kloubu distálně, před terapií i v oblasti bérce. 

Pacient udává pocit lepšího prokrvení PDK, hlavně lýtka. Pro retrahované fascie byly 

použity  techniky protažení  fascií  dle  Lewita  a  míčkování  dle  Jebavé,  které  přinesly 
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pozitivní efekt v lepší protažitelnosti prsní fascie bilat. a fascie levého předloktí. TrPs. 

ve výše uvedených svalech se dařilo ovlivňovat ischemickou kompresí a metodou PIR 

dle  Lewita,  některé  TrPs.  se  v  průběhu  terapie  objevovaly  opakovaně,  jiné  byly 

odstraněny (viz. Tabulka 40). Míčkování a PIR měly také kladný vliv na hypertonické 

svaly,  podařilo se snížit  hypertonus extenzorů zápěstí  vlevo, m. triceps surae vpravo 

a ischiokrurálních svalů bilat. Analytickým posilováním, tréninkem chůze a kondičním 

cvičením se podařilo optimalizovat napětí dříve hypotonických gluteálních svalů bilat. 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

obvod pravého stehna 59 cm obvod pravého stehna 60 cm

obvod pahýlu 54 cm obvod pahýlu 53 cm

obvod pravého bicepsu 33 cm, v kontrakci 

36 cm

obvod pravého bicepsu 34 cm, v kontrakci 

37 cm

Rozsah pohybu levého předloktí A/P: Rozsah pohybu levého předloktí A/P:

R: 40-0-35 R: 45-0-40 R: 50-0-45 R: 55-0-50

Rozsah pohybu levého zápěstí A/P: Rozsah pohybu levého zápěstí A/P:

S: 20-0-25 S: 35-0-30 S: 45-0-35 S: 50-0-45

F: 10-0-20 F: 15-0-25 F: 15-0-20 F: 15-0-25

Rozsah pohybu pravého hlezna A/P: Rozsah pohybu pravého hlezna A/P:

S: 0-0-30 S: 5-0-30 S: 0-0-35 S: 10-0-40

R: 0-0-35 R: 10-0-45 R: 0-0-35 R: 10-0-45

Tabulka 41: Srovnání antropometrie a goniometrie před a po terapii

Zvýšení  obvodových  hodnot  pravého  bicepsu  a  stehna  značí  mírný  nárůst 

svalové  hmoty  vlivem tréninku  chůze  a  cvičení  na  skupinových  terapiích.  Příčinou 

snížení obvodu pahýlu může být jeho formování a průběžné změny i během kratších 

časových úseků, které jsou ovlivněny mnoha faktory a nemusí mít přímou souvislost 

s terapií. Rozsah pohybu levého předloktí a zápěstí se zvýšil díky pasivnímu i aktivnímu 

cvičení  pro  zvýšení  rozsahu  i  uvolnění  hypertonu  souvisejících  svalů.  To  platí 

i pro zvýšený rozsah pravého hlezenního kloubu.
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Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

blokáda dorzoventrálně v MCP, 

mediokarpálním, prox. radiokarpálním kloubu 

vlevo

blokáda dorzoventrálně v mediokarpálním 

kloubu vlevo

blokáda SI skloubení vlevo bpb

blokáda 4.-5. žebra vlevo, 4.-6. žebra vpravo bpb

Tabulka 42: Srovnání kloubní vůle před a po terapii

Pomocí použitých mobilizačních technik došlo k odstranění kloubních blokád v 

některých kloubech LHK, SI skloubení vlevo a žeber bilat.

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

m. pectoralis major 

vpravo/vlevo

- část sternální dolní

- část sternální horní

- část klavikulární a 

m. pectoralis minor

1/2

2/2

1/1

m. pectoralis major 

vpravo/vlevo

- část sternální dolní

- část sternální horní

- část klavikulární a 

m. pectoralis minor

0/1

1/1

1/1

Tabulka 43: Srovnání svalového zkrácení před a po terapii

Stupeň  zkrácení  svalů  se  snížil  u  prsních  svalů  bilat.  K  tomu  vedlo  použití 

metody PIR s protažením dle Jandy a zadaná autoterapie využívající strečink, kterou si 

pacient osvojil.
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Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

levé předloktí

- supinace

- pronace

4

4-

levé předloktí

- supinace

- pronace

4

4

levé zápěstí

- flexe

- extenze

- flexe s uln. dukcí

- flexe s rad. dukcí

- extenze s uln. dukcí

- extenze s rad. dukcí

4

3+

4

4-

4

4-

levé zápěstí

- flexe

- extenze

- flexe s uln. dukcí

- flexe s rad. dukcí

- extenze s uln. dukcí

- extenze s rad. dukcí

4

4

4

4

4

4-

levý kyčelní kloub

- addukce 3+

levý kyčelní kloub

- addukce 4

pravý kolenní kloub

- extenze 4+ 4+

pravý kolenní kloub 

- extenze 5

pravý hlezenní kloub

- plant.flexe

- dorz. flexe

- supiance s dorz. flexí

- supinace s plant. 

flexí

- pronace s plant. flexí

4-

1

2

4-

1

pravý hlezenní kloub

- plant.flexe

- dorz. flexe

- supiance s dorz. flexí

- supinace s plant. 

flexí

- pronace s plant. flexí

4

1+

2

4-

2

Tabulka 44: Srovnání svalové síly před a po terapii

Svalová síla se zvýšila u pohybů levého předloktí a zápěstí, v addukci levého 

kyčelního kloubu, extenzi pravého kolenního kloubu a v pohybech pravého hlezenního 

kloubu.  U  LHK  byly  prováděny  aktivní  pohyby  s  využitím  diagonálních  vzorců 

vycházejících z techniky PNF dle Kabata.  Pozitivní  vliv na svalovou sílu DKK měl 

trénink chůze a kondiční cvičení, pro hlezenní kloub pak metoda sestry Kenny. 
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Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření

hypestezie v dermatomu L5 vlevo parestezie v dermatomu L5 vlevo

parestezie lýtka laterálně, nártu, chodidla, 

snížení algického čití, odpovídá dermatomu 

L5-S1

parestezie nártu, chodidla, snížení algického 

čití,  subjektivně zlepšení

Tabulka 45: Srovnání neurologického vyšetření před a po terapii

V kontextu neurologického vyšetření došlo ke změně citlivosti DKK. U pahýlu 

místo snížené citlivosti udává pacient po ukončení terapie parestezii, nejvíce v oblasti 

distálního konce pahýlu. Na LDK zvýšení citlivosti bérce, subjektivní zlepšení i distálně 

od hlezenního kloubu. 

Celkově  se  dá  výsledek  terapie  považovat  za  úspěšný.  Během  průběhu 

rehabilitace  pacient  velmi  ochotně  spolupracoval,  byla  znát  jeho pozitivní  motivace 

a odhodlání.  S  dosaženými  pokroky  je  spokojen  a  jistě  bude  i  nadále  pokračovat 

v autoterapii tak, aby splnil terapeutické i své osobní cíle.

Pacient  má  stále  před  sebou  poměrně  dlouhotrvající  rehabilitaci,  která  má 

dle mého  názoru  pozitivní  prognózu  a  to  vzhledem k motivaci  a  přístupu  pacienta, 

ale také k jeho mladému věku. Doporučila  bych pokračovat v některých technikách, 

které si již osvojil, jako je uvolňování zvýšeného svalového napětí a stimulaci měkkých 

tkání PDK pomocí masážního ježka,  kterého má k dispozici  doma. Dále pak nácvik 

rovnováhy a chůze v terénu, cvičení pro zvýšení celkové kondice a protahování. Stále je 

potřeba  předcházet  flekční  kontraktuře  v  kyčelním kloubu  pahýlu.  Důležitým cílem 

rehabilitace je v této chvíli obnovení kontinuity nervových struktur PDK pro navrácení 

plné citlivosti a motoriky. 

Pro postupný návrat k běžnému a profesnímu životu pak doporučuji nácvik jízdy 

na  kole,  které  dříve  využíval  v  zaměstnání.  Život  s  protézou  si  žádá  pravidelné 

konzultace s  protetikem pro úpravy protézy a konzultace.  V případě potřeby je také 

vhodné využít psychologickou péči. Věřím, že pacient dále povede plnohodnotný život 

a bude schopen se věnovat jak svému povolání, tak i všem zálibám.
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane, Vážená paní,

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

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

právními  předpisy  (jakož  jsou  zejména  Helsinská  deklarace,  přijatá  18.  Světovým  

zdravotnickým  shromážděním  v  roce  1964  ve  znění  pozdějších  změn  (Fortaleza,  

Brazílie,  2013);  Zákon  o     zdravotních  službách  a  podmínkách  jejich  poskytování   

(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné, Vás žádám o souhlas s publikováním od 

Vás  získaných  dat  v rámci  bakalářské  práce  na  UK  FTVS  s názvem  Kazuistika 

fyzioterapeutické péče o pacienta s jednostrannou nadkolenní protézou. 

Cílem bakalářské práce je  získání  a zpracování  teoretických poznatků o amputacích 

dolní  končetiny.  Dále  vypracování  kazuistiky  pacienta  po  jednostranné  nadkolenní 

amputaci.  Práce  zahrnuje  vlastní  vyšetření,  následný  návrh  terapie  a  především její 

praktické  provedení.  Osobní  data  nebudou  v této  bakalářské  práci  zveřejněna,  data 

budou  uchována  v anonymizované  podobě,  po  anonymizaci  budou  osobní  data 

smazána. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

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

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

Prohlašuji  a  svým níže  uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji,  že  dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající  se mé účasti  ve výzkumu a že jsem dostal/a  jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.

Místo, datum ....................

Jméno a příjmení účastníka ........................................... Podpis: ....................................
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