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ABSTRAKT 

Název 

ALOPLASTIKA KYČELNÍHO KLOUBU V PRAXI 

HIP JOINT ARTHROPLASTY IN PRACTICE 

Cíle a úkoly práce 

Cílem této práce je podat stručné nahlédnutí do endoprotetiky kyčelního kloubu. 

Úkolem je vymezení teoretických pojmB v oblasti anatomie a fyziologie kyčelního 

kloubu, totéž v oblasti ortopedické. Vymezit teoretické údaje o aloplastice, o její 

indikaci, kontraindikaci, případných rizik a komplikací. Dále seskupit informace o 

endoprotézách vhodnosti jejich užití, jejich složení a typech a také vytvoření návrhu 

edukačního materiálu. 

Metoda 

Kvalitativní přehled znalostí v dané oblasti, který byl získán, je zpracován metodou 

review. Stručný přehled problematiky aloplastiky kyčelního kloubu v této práci, bude 

sloužit jako pilotní práce k diplomové práci zkoumající vliv navržených pohybových 

aktivit u jedincB po aloplastice kyčelního kloubu. 

Výsledky 

Sběr informací a poznatkB týkající se celé problematiky tohoto oboru, byl velice 

uspokojivý a dostupný především v odborných knihovnách a jiných informačních 

zdrojích. Tyto teoretické informace byly shrnuty v této práci, kterou jsem pojala jako 

pilotní práci pro budoucí diplomovou práci. Budou použity jako základ k diplomové 

práci, za předpokladu, že budou doplněny novými objevy, znalostmi, postupy či 

technologiemi používaných v aloplastice kyčelního kloubu. 

Navržený plán pohybových aktivit pro jedince po aloplastice kyčelního kloubu bude 

předlohou pro následnou modifikaci k tomu kterému vybranému respondentovi 

zúčastňujícího se kvalitativního výzkumu budoucí diplomové práce. Zpracované 

anketní šetření, stejně tak i itinerář kineziologického rozboru klienta, budou použity 

pro získání vstupních informací kvalitativního výzkumu diplomové práce s názvem: vliv 

pohybových aktivit u jedincB po aloplastice kyčelního kloubu. 

Klíčová slova: aloplastika, kyčelní kloub, endoprotéza, pohybová aktivita 



Abstract 

Title of the thesi s 

TOTAL HIP JOINT ARTHROPLASTY IN PRACTISE 

Objectives 

The bachelor thesis is focused on Endoprothesis of hip joint. To specify theoretical 

definitions from anatomy, physiology and orthopaedic of hip joint. Entitle theoretical 

information about arthroplasty, indications, contra-indications, possible risks and 

complications. Collect information about endoprothesis, applications, types, 

descriptions and using manuals. 

Met hod 

Qualitative knowledge review of this section, was obtained, is processed with review 

method. The survey is done like pilot study for the diploma work research the 

influence of locomotive activities of people after hip joint arthroplasty. 

Issues 

Information collection was very satisfactory, accessible in scientific libraries and ether 

information sources. These theoretical information were summarised in this work. Its 

going to be the base of the diploma work, complete with new information, processes 

and technologies. Presented pian of locomotive activities will be the model for next 

modification for particular person from the research. Inquiry research is to be used for 

input information of qualitative research of the diploma work with the title: Influence 

of locomotive activities of people after hip joint arthroplasty. 

We asses, on the basis of practical observation with two children with cerebral palsy, 

aims for farther practical skiing course. 

Keywords: arthroplasty, hip joint, Endoprothesis, locomotive activity 
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, 
UVOD 

uCogito ergo sum" /Přemýšlím tedy jsem/. Tento klasický Descartóv výrok 

parafrázuje Hlavsa do dvou možných výrok4 a to: uMoveo, ergo sum" či 

uMoveo, ergo cogito, ergo sum" /Pohybuji se, tedy jsem či Pohybuji se, tedy 

myslím, tedy jsem/ 

(3. Hlavsa, Vliv pohybové činnosti na rozvoj osobnosti, Praha 1987) 

Hlavsovu parafrázi Descartesova citátu jsem zvolila především s ohledem na velký 

význam vlivu pohybu na psychiku, který si ne každý plně uvědomuje. Záměrně bych 

proto chtěla první řádky této práce věnovat pohybu samotnému. Ráda bych nastínila 

jak moc je pohyb duležitý a jak moc muže omezení pohybu ovlivnit toho kterého 

klienta v mnoha rovinách. Ne snad proto, abych se zabývala psychikou pohybově 

postiženého klienta, ale možná pak mnohdy lépe pochopíme jednání a případný 

přístup k pohybové aktivitě takto handicapovaných osob. Omezení pohybu má 

dusledek v mnoha rovinách, ať již na zmiňované psychice, zdraví, v omezení 

soběstačnosti, v běžných denních potřebách, a také v integraci do společnosti. HátJová 

(2003) pohyb charakterizuje, jako projev řízené svalové aktivity. Pohyb je nutný 

k udržení života, je symptomem změny, aktivity. V tom spočívá jeho naprostý smysl. 

Zákrok nazývaný aloplastika, kdy se nahrazují poškozené klouby umělými náhradami, 

má s pohybem velmi mnoho společného. Především to, že navrátí klienty k pohybu. 

Mohli bychom říci, že úspěšná implantace kloubních náhrad je jedním z největších 

klinických objevu po ll. světové válce. Znamená pro milióny lidí na celém světě 

znovunavrácení k plnohodnotnému životu. V Česku je mnoho vysoce erudovaných 

pracovišť, která se řadí mezi světová špičková pracoviště. Ze zkušeností, které jsem 

získala během své praxe, studia i ze svého okolí, mohu konstatovat mimořádně 

pozitivní ohlasy k tomuto zákroku. To mě vedlo k myšlence napsat bakalářskou práci 

právě na toto téma. Dále pak to, že mám v mém nejbližším okolí hned dva klienty po 

aloplastice kyčelního kloubu. A to aloplastiku po coxartróze a druhou 

posttraumatickou. Už tento fakt sám nabádá k prozkoumání tohoto problému v mn,oha 

rovinách. Navíc se mi naskýtá možnost zblízka pozorovat jak vývoj onemocnění, tak 

klinický pruběh a léčbu onemocnění s rozdílnými výsledky. Těmito výsledky, tedy 

stavu klienta s odstupem několika měsícu po zákroku, bych se ráda věnovala 

v diplomové práci. Tato práce by měla zkoumat vliv sportovně-rekreačních aktivit na 

klienty po aloplastice kyčelního kloubu. 

Toto velice vděčné téma endoprotetiky jsem se pokusila v této práci shrnout a podat 

jako stručné nahlédnutí do celé problematiky endoprotézy kyčelního klcubu. 
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Předpokládám, že souhrn těchto informací bude sloužit jako pilotní práce pro budoucí 

diplomovou práci. Vzhledem k tomu, že lékařské vědy jdou rychle kupředu, budou tyto 

teoretické podklady o tyto nové objevy doplněny spolu s novými znalostmi, postupy a 

technologiemi používaných v aloplastice kyčelního kloubu. 

V této práci jsou vymezeny teoretické pojmy v oblasti anatomie a fyziologie kyčelního 

kloubu a v oblasti ortopedické. V ortopedické oblasti jsou vymezeny teoretické údaje o 

aloplastice, o její indikaci, kontraindikaci, případných rizik a komplikací. Dále jsou 

uvedeny informace o endoprotézách, vhodnosti jejich užití, jejich složení a typech. 

Uvedení do problému komprehenzivní (ucelené) není náhodné. Komprehenzivní 

rehabilitace má své nezastupitelné místo v léčbě stejně jako jiná léčebná metoda. U 

onemocnění pohybového aparátu je to právě pohyb, který klienta omezuje v navrácení 

do optimální kvality života. Tento krajní stav ovlivňující soběstačnost, je naštěstí ve 

většině případu dočasný. Pravidelným cíleným pohybem klient zachovává kloubní 

pohyblivost, kloubní rozsah a svalový tonus. Při zachování všech těchto parametru lze 

mnohem snadněji u klienta dosáhnout optimální kvality života. Je přinejmenším 

vhodné, aby se pohyb stal součástí a běžným návykem všech osob, nejen 

handicapovaných. 
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1 Anatomické poznámky 

1.1 Articulatio coxae- kloub kyčelní 

Kyčelní kloub, art. coxae je omezený kulový kloub spojující stehenní kost (resp. 

volnou dolní končetinu) s pletencem dolní končetiny (resp. s pánevní kostí - os coxae 

složená z os pubis, os ischii, os ilium) (Příloha 1 Obr.č. 1). 

Kyčelní kloub, art. coxae je co do typu kloub kulovitý omezený (enarthrosis), s 

hlubokou jamkou, o jejíž okraje se zastavují pohyby. Rozsah pohybu je tedy omezen 

kostí nesoucí hlavici. (Příloha 1 Obr.č. 2) Styčné plochy: hlavicí je caput femoris, 

jamku tvoří facies lunata aceabuli na os coxae. Jen facies lunata je v acetabulu 

styčnou plochou; pulvinar acetabuli vyplňuje jako tukový polštář vkleslý střed jamky -

fossa acetabuli; labrum acetabulare, lem vazivové chrupavky, doplňuje jamku; 

ligamentum transversum acetabuli je vaz, jímž je napříč uzavřena incisura acetabuli. 

Acetabulum, jamka kyčelního kloubu, má tvar duté polokoule. Je tvořena třemi 

pánevními kostmi, kde pouze poloměsíčitá plocha - facies lunata - tvoří kloubní plochu 

acetabula. Facies lunata je jediné místo pokryté hyalinní chrupavkou, nejsilnější je 

v horní části jamky, kde dosahuje tloušťky až 3 mm. Na spodní části jamky chrupavka 

chybí. Hyalinní chrupavka, která pokrývá caput femoris stehenní kosti má sílu 1 - 3 

mm. Horní okraj acetabula, který je nejsilnější částí acetabula, se v klinické praxi 

popisuje jako stříška. Její velikost a sklon má velký význam pro stabilizaci hlavice 

stehenní kosti. Vkleslé dno jamky vyplňuje tukový polštář, pulvinar acetabuli. 

Pulvinar acetabuli, tukový polštář acetabula, jeho hlavní funkcí je absorbovat 

nárazy, které se přenáší přes hlavici femuru proti slabému dnu acetabula. 

Lig. capitis femoris, je uloženo v dutině kloubu. Jde od lig. transversum acetabuli a 

upíná se na capitis femoris. Vaz je pokryt synoviální vrstvou a jeho vnitřní částí 

procházejí cévy ke caput femoris.(Příloha 6, Obr. č. 13) 

Labrum acetabulare, vazivový lem nebo-li prstenec. Složen z vazivové chrupavky a 

jeho okraje tvoří spíše vlákna hustého vaziva. Lem je nejvyšší v zadní a horní části (až 

lem). Labrum acetabulare zvětšuje kapacitu kloubní jamky. Pouzdro kloubní začíná při 

okrajích acetabula a upíná se na collum femoris; vpředu dosahuje na linea 

intertrochanterica, vzadu z~stává crista a fossa intertrochanterica mimo kloub, pro 

úpony svalu. Kloub kyčelní není z funkčního hlediska jen zařízení pro pohyb dolní 
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končetiny v~či pánvi. Oba kyčelní klouby nesou trup a balančními pohyby přispívají k 

udržení rovnováhy trupu, která je vázána na sklon pánve. Vlastní pohyby kyčelního 

kloubu jsou otáčivé pohyby hlavice v jamce, které jsou krčkem, postaveném v úhlu 

125° v~či corpus femoris, převáděny úhlovité pohyby femuru. (Čihák, 2001) 

1.2 Musculi coxae - svaly kyčelní 

Svaly kyčelní, mm. coxae, tvoří svalovou skupinu ventrální a dorsální. 

o ventrální skupina: m. psoas major, m. psoas minor, m. iliacus 

o dorsální skupina: m. glutaeus maximus, m. glutaeus medius, m. glutaeus 

minimus, m. quadratus femoris, m. gemellus inferior, m. gemellus superior, 

m. obturatorius extemus, m. tensor fasciae latae, m. piriformis, m. 

obturatorius internus 

Tyto svaly lze také rozdělit dle převládající funkce na flexory, extenzory, abduktory, 

adduktory a rotátory. 

o flexory: m. iliopsoas, m. quadriceps femoris, m. sartorius 

o extenzory: m. gtutaeus maximus, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, m. biceps femoris 

O abduktory: m. glutaeus medius, m. glutaeus minimus, m. tensor fasciae 

latae 

o adduktory: m. gracilis, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. 

adductor magnus, m. pectineus 

o zevní rotátory: m. piriformis, m. obturatorius internus, m. obturatorius 

externus, m. gemellus superior, m. gemellus inferior, m. quadratus femoris 

o vnitřní rotátory: m. glutaeus minimus, ni. tensor fasciae latae 

1.2.1 Svaly kyčelního kloubu- přední skupina 

Musculus iliopsoas (bedrokyčelní sval) se skládá ze dvou hlavních složek: m. psoas 

major , který začíná od bederní páteře; m. iliopsoas, který začíná z jámy kyčelní. 

(Příloha 2, Obr. č. 3) Obě složky se k sobě přikládají za pr~chodu pod lig. inquinale 

v lacuna musculorum a sestupují na stehno, kde se upínají na trochanter minor. 

Začátek svalu: m. psoas major, těla (boční strany) processus costarii a 

meziobratlové destičky od Th12 po LA-s; m. iliacus - fossa iliaca. Úpon svalu: po 

pr~chodu skrze lacuna musculorum na trochanter minor, kde mezi úponovou šlachou a 

kostí bývá bursa subtendinea iliaca. Funkce: flexe kyčelního kloubu, pomocná addukce 
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spojená se zevní rotací. Při stoji jako antagonista mm. glutaei (spolu se zádovými a 

břišními svaly) udržuje rovnováhu trupu. Při obrně m.iliopsoas je prakticky nemožná 

chuze (chybí vykročení). Inervace: větévky přímo z plexus lumbalis a z femoralis 

(segmentově z Th12-L4). (Čihák, 2001) 

1.2.2 Svaly kyčelního kloubu - zadní (a zevní) skupina dle Čiháka (2001) 

Uspořádání svalu kyčelního kloubu a stehna vidíme na obrázku č. 5 v Příloze 2. 

Musculus glutaeus maximus (velký sval hýžďový) je největším z mm. glutaei 

začíná ze široka od zadní části lopaty kyčelní, od kosti křížové a kostrče. Snopce 

směřují od spina iliaca posterior superior k hrotu trochanter major, kde se upínají 

(zadní a zevní strana trochanteru). Funkce: zadními snopci extenze a zevní rotace 

kyčelního kloubu, předními snopci abdukce stehna. Sval je velmi duležitým činitelem v 

udržování vzpřímené postavy, je hlavním extenzorem kyčelního kloubu. Při předklonu 

nese značnou část váhy trupu. Tahem za tractus iliotibialis pomáhá fixovat extenzi 

kolena, nutnou pro udržení vzpřímeného stoje. Inervován je z n. glutaeus inferior. 

Musculus glutaeus medius (střední sval hýžďový) se nachází o něco hlouběji a je 

zčásti kryt pruběhem m. glutaeus maximus. Začátek svalu: zevní plocha lopaty kyčelní 

mezi linea glutaei posterior a linea glutaea anterior. Upíná se na přední, horní a zadní 

okraj trochanter major. Funkce: předními snopci vnitřní rotace, středními snopci 

abdukci, zadními zevní rotace kyčelního kloubu. Možnosti akce ve více směrech, je 

významným svalem při chuzi a udržování rovnováhy stojícího těla, neboť se účastní i 

flexe a extenze kyčelního kloubu. Inervace: n. glutaeus superior. 

Musculus glutaeus minimus (malý sval hýžďový) je umístěn nejhlouběji, zcela kryt 

předchozím svalem. Začátek svalu: zevní plocha lopaty kyčelní mezi linea glutaea 

anterior a linea glutaea inferior. Upíná se na přední a horní okraj trochanter major. 

Funkce: jako u m. glutaeus medius, výraznější je však vnitřní rotace kyčelního kloubu. 

I nervace: je stejná s m. glutaeus medius. 

Musculus tensor fasciae latae (napínač stehenní povázky) je nejcentrálnější 

z gluteálních svalu. Začátek svalu: zevní plocha kosti kyčelní při spina iliaca anterior 

superior. Bříško zasahuje jen do horní čtvrtiny stehna, dále jde jen prostřednictvím 

tractus iliotibialis a končí na zevní straně laterálního kondylu tibie. Funkce svalu: 

pomocný flexor a abduktor. Zabezpečuje extenzi kolena při stoji a konečnou rotaci 

kolena. Inervován z n. glutaeus superior. 
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1.2.3 Pelvitrochanterické svaly 

Začínají na pánvi při incisura ischiadica major a minor. Jsou kryty pruběhem m. 

glutaeus maximus. Nejkraniálnější z nich, m. piriformis (sval hruškovitý), jde od 

přední plochy kosti křížové skrze incisura ischiadica major na hrot velkého 

trochanteru. Je abduktor flektovaného kyčelního kloubu a zevní rotátor. Další tři 

pelvitrochanterické svaly se upínají do fossa trochanterica a čtvrtý na crista 

intertrochanterica. Všechny svaly jsou zevní rotátory kyčelního kloubu. Jsou to shora 

dolu: m. gemellus superior, začínající na spina ischiadica; m. obturatorius 

internus, který začíná na vnitřní ploše membrana obturatoria a na kostech při jejím 

obvodu a vytáčí se šlachou z vnitřku pánve skrze foramen ischiadicum minus mezi 

oběma mm. gemelli, m. gemellus inferior, začíná od horního okraje tuber 

ischiadicum; m. quadratus femoris, rozepjatý od zevního okraje tuber ischiadicum 

na crista intertrochanterica. (Příloha 2, Obr.č. 4) Inervace všech pelvitrochanterických 

svalu se děje přímými vlákny z plexus sacralis (v kořenovém rozsahu L4 až S1-2). 

(Čihák, 2001) 

1.3 Inervace kfaže a svalfa v oblasti kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub a okolní svaly jsou inervovány z nervové pleteně, plexus 

lumbosacralis. (Příloha 3, Obr.č. 6) 

Podle Borovanského a kol. (1972) se kořen Sl převážně podílí na inervaci těchto 

svalu: m. glutaeus maximus, medius a minimus, m. tensor fasciae latae, mm. gemelli, 

m. obturatorius intemus, m. piriformis, m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. 

biceps femoris. Při kořenovém syndromu 51 se bolesti promítají po zadní ploše dolní 

končetiny. 

Kořen LS se převážně podílí na inervaci těchto svalu: m. glutaeus medius, minimus a 

maximus, m. tensor fasciae latae, mm. gemelli, m. obturatorius internus, m. 

piriformis, m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris. Při 

kořenovém syndromu LS se bolesti promítají po zevní ploše dolní končetiny. 

Kořen L4 se převážně podílí na inervaci těchto svalu: adduktory stehna, m. 

obturatotius externus, m. quadriceps femoris, m glutaeus medius a minimus, m. 

tensor fasciae latae, m. semimembranosus. Při kořenovém syndromu L4 bolest 

vyzařuje po přední ploše stehna. 

Nervy podílející se na inervaci svah~ kolem kyčelního kloubu (Příloha 3, Obr.č. 7): 
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o n. femoralls (L1-L4) (m. iliopsoas, m. quadriceps femoris, m. sartorius, 

laterální část m. pectineus, rr. articulares); 

o n. obturatorlus (Ll-LS) (mediální část m. pectineus, m. gracilis, m. 

obturatorius externus, m. adductor longus, m. adductor brevis, proximální 

část m. adductor magnus, rr. articulares;) 

o n. glutaeus superior (L4-51) (m. glutaeus medius, m. glutaeus minimus, 

m. tensor fasciae latae, rr. articulares); 

o n. glutaeus lnferlor (LS-52) (m. glutaeus maximus;) 

o n. ischladicus (L4-S3) (distální část m. adductor magnus, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. piriforrnis, m. 

quadratus femoris). 

Nervy podílející se na kofnf inervaci v oblasti kyčelního kloubu a stehna (Příloha 4, 

Obr.č. 8): 

o n. iliohypogastricus (Thl2-L2) větví se v kuži dolní části břicha a 

nad symfýzou. Dělí se na r. cutaneus lateralis (větví se v kuži 

laterokraniální části stehna) a r. cutaneus anterior (pro kuži nad stydkou 

krajinou); 

o n. illolngulnalis (Ll), rr. cutanei inervují kuži krajiny stydké, proximální 

části vnitřního stehna a krajiny tříselné; 

o r. femoralls n. genitofemoralls (Ll, L2) inervuje kuži kolem trigonum 

femorale; 

o r. cutaneus n. obturatorli (Ll-LS) pro kuži vnitřní strany stehna až 

k vnitřní ploše kolena ; 

o rr. cutanel anteriores n. femoralls (Ll-L4) větví se v kuži ventrální 

a ventromediální strany stehna do úrovně kolenního kloubu; 

o n. cutaneus femoris lateralls (L2, L3) proráží fasciae latae a dosahuje 

až do krajiny kolenní; 

o nn. clunium superlores rr. posteriores nn. lumbales (L4-LS) pro kuži 

gluteální krajiny; 

o n. cutaneus surae medlalis n. tibialis (L4-S3) pro laterální část plochy 

kolenního kloubu; 

o nn. clunlum medii rr. posteriores nn. sacrales (Sl-53) pro kuži 

v oblasti křížové, kostrční a nad m. glutaeus maximus; 
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O n. cutaneus femoris posterior (51-53) počátek jeho inervační oblasti je 

pod tuber ischiadicum, vydává větve pro zadní a vnitřní plochu stehna a 

inervuje i oblast v zákolenní jámě. 

1.4 Cévní zásobení v oblasti kyčelního kloubu 

Cévní zásobení zajišťuje a. femoralis z ní odstupující větev a. profunda femoris, 

hlavní tepna pro svaly stehna, je velmi silná, sestupuje kaudálně do hloubky na 

rozhraní přední a vnitřní skupiny sval~. Dále odstupující a.circumflexa femoris 

medialis, pro adduktory, zadní svaly stehna, pelvitrochanterické svaly a kyčelní kloub 

(kam proniká i dovnitř v incissura acetabuli); a. circumflexa femoris lateralis, jde 

laterálně pod m. rectus femoris a do všech složek čtyřhlavého svalu; aa.perforantes, 

tři konečné větve sestupného kmene a. profunda femoris, zásobují adduktory a svaly 

dorzální skupiny. (Příloha 5, Obr.č. 9) (Borovanský, 1972) 

Kyčel je zásobována cévním obloukem, obkružujícím krček, na kterém se podílí na 

přední straně r. ascendent a. circumflexae fem. lateralis, vydávající ve svém 

pr~běhu další ramena. Krčkový cévní oblouk tvoří konečná větev r. profundus a. 

circumflexae fem. medialis, který za svého pr~běhu po zadní laterální straně krčku 

také vydává mnoho ramen včetně r. anastomoticus a je spojkou s předním krčkovým 

obloukem. Ligamentum teres femoris přivádí tenkou nekonstantní větévku - a. lig. 

capitis femoris - do hlavice stehenní kosti. (Sinělnikov, 1970) 

1.5 Ligamenta coxae- vazy kyčelního kloubu 

Pouzdro kyčelního kloubu je velmi silné a začíná na okrajích acetabula, takže labrum 

acetabulare je uvnitř kloubu a mezi lemem a pouzdrem z~stává cirkulární výchlipka 

kloubní dutiny. Na femur se pouzdro vpředu upíná na čáru spojující oba chocholíky; 

vzadu jde asi doprostřed délky krčku. s pouzdrem prakticky srustají zesilující vazy, 

které pouzdro dále zesilují především na přední ploše, kde dosahuje tloušťky téměř 10 

mm. Slabé je naopak na spodní ploše krčku a v místech, kde na pouzdro naléhá šlacha 

m. iliopsoas. Synoviální výstelka pokrývá nejen vazivovou vrstvu pouzdra jak je to v 

kloubech běžné, ale i část krčku. Synoviální membránou je tedy potažena celá přední 

plocha krčku a 2/3 jeho zadní plochy. Membrána vytváří uvnitř kloubu četné záhyby a 

řasy. (Příloha 6, Obr. č. 11) (Bartoníček, 1991) 

Kyčelní kloub není jen kloubem, ve kterém se pohybuje dolní končetina v~či trupu. Jak 

bylo již mnohokrát uvedeno, kyčelní klouby jsou zároveň nosné klouby trupu a 
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balanční klouby, udržující rovnováhu vzpřímeného trupu. Proto mají pro stabilitu 

kloubu velký význam vazy kloubního pouzdra. Kloubní pouzdro zesilují čtyři vazy. 

(Příloha 6, Obr.č. 12). 

o Lig. iliofemorale (Bertini, Winslowi, Bigelowi) je nejsilnějším vazem 

lidského těla. Má tvar obráceného písmene Y. Začíná pod spina iliaca 

anterior inferior a laterální rameno vazu běží k bázi velkého trochanteru, 

kde se upíná. Mediální, slabší rameno jde po přední straně pouzdra, zatáčí 

na vnitřní stranu a upíná se v blízkosti malého trochanteru. Obě ramena 

jsou široká až 1,5 cm, a jsou silná 0,5 - 1,0 cm! Lig. iliofemorale ukončuje 

extenzi kyčelního kloubu (zvláště jeho vnitřní rameno) a zabraňuje záklonu 

trupu. Trup vlastně na iliofemorálním vazu "visí"; 

o Lig. pubofemorale odstupuje od horního okraje stydké kosti a po dolní 

ploše pouzdra jde ke stehenní kosti. Vaz omezuje abdukci a zevní rotaci v 

kyčelním kloubu; 

o Lig. ischiofemorale je krátký vaz, který jde od okraje acetabula po zadní 

ploše pouzdra k zevnímu ramenu iliofemorálního vazu, se kterým splývá. 

Lig. ischiofemorale omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubech; 

o Zona orbicularis je kruhovitý vaz, který obtáčí a podchycuje krček 

femuru, ale nespojuje se s ním. Vaz je nejlépe vytvořen na horní ploše 

krčku, kde dosahuje šířky 5 - 7 mm. (Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001) 

1.6 Kineziologie pánve a dolní končetiny 

Dolní končetina je orgánem opory a lokomoce vzpřímeného těla po dvou končetinách. 

To znamená, že dolní končetina má robustnější kostru, mohutnější svalové skupiny a 

omezenou pohyblivost jednotlivých kloubu, která je daní za větší stabilitu. 

Dylevský (2001) uvádí, že z vývojového hlediska znamenalo vzpřimování polohy těla 

postupnou vertikalizaci páteře. Podmínkou stabilní vertikalizace je extenze dolních 

končetin, která je staticky nejvýhodnější, protože snižuje nároky na činnost 

antigravitačních svalu a hlavní zatížení směřuje do vertikálně orientovaných kostí dolní 

končetiny. K přenosu sil (tlaku) vertikalizovaného trupu na dolní končetiny dochází 

v pánvi, která představuje kaudální zakončení páteře, ale je i oporou pro dolní 

končetiny. Kostěná pánev je složena z kostí pletence dolní končetiny a z křížové kosti. 

Prstenec kostí tvořící pánev je velmi rigidní, a rozhodující pohyb pánve se proto 

odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je přenášen na bederní páteř. Proto 

se při pohybu v kyčelních kloubech aktivují i četné skupiny zádových svaiB. Stejně 
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jako se do páteře promítá pohyb kyčelních kloub~, má i pohyb páteře výraznou 

odezvu v kyčelních kloubech. Pro vzpřímenou polohu těla je zásadním statickým 

problémem postavení pánve - pánevní sklon, který nejen velmi citlivě reaguje na 

délku dolních končetin, ale sám výrazně ovlivňuje zakřivení páteře - především 

bederní lordózu a hrudní kyfózu. Pánev tvoří s páteří funkční jednotku. Ze statického 

hlediska nem~že být prstenec tvořený pánevními kostmi a jejich spoji, uložen 

v horizontální rovině, protože křížová kost by se dostala ve vztahu ke kyčelním 

kloub~m do excentrické polohy, a těžnice trupu by se posunula před středy kyčelních 

kloubu. Hmotnost těla by tak p~sobila na určitém rameni síly a udržet trvale 

vzpřímenou polohu těla by znamenalo značné a neekonomické posílení všech 

vzpřimovač~ trupu. U člověka je pánev skloněná přední částí dol~ a dozadu. Křížová 

kost je vysunuta šikmo dopředu. V oblasti promontoria se náhle, téměř zlomově (v 

rozsahu jediného meziobratlového prostoru) mění zakřivení páteře z kyfózy křížové 

kosti na bederní lordosu. Tímto "zalomením" se těžiště těla posouvá nad kyčelní 

klouby. 

Z kineziologického hlediska bývá proto pánev přiřazována k páteři. Z didaktických 

d~vod~ je snad výhodnější považovat pánev za mezičlánek, a jako takový jej přiřadit 

k dolní končetině. 

1.6.1 Inclinatio pelvis et coxae a prostorové orientace kyčelního kloubu 

Inclinatio pelvis, pánevní sklon, vyjadřujeme jako úhel, který svírá rovina pánevního 

vchodu (promontorium - linea terminalis - horní okraj spony) s horizontální rovinou. 

Tento úhel lze snadno vyšetřit na rtg snímku. Inclinatio pelvis = 60 stupň~. 

Inclinatio coxae, sklon kyčle, je přímo měřitelný úhel mezi spojnicí spina iliaca 

superior s horním okrajem spony. Inclinatio coxae = 40 stupňu. 

Každá změna pánevního skonu se projevuje ve změnách bederní lordózy. Tedy 

zvětšení pánevního sklonu prohlubuje bederní lordózu. Pánevní inklinaci (zvětšení 

sklonu) provádějí: m. iliopsoas, m. adductor longus et brevis a m. rectus femoris. 

Pánevní reklinaci (zmenšení sklonu) provádějí: m. biceps femoris, m. semitendinosus 

et semimembranosus, m. glutaeus maximus a část m. glutaeus medius. (Čech, 

Pavlanský, 1983) 

Bartoníček et al. uvádějí, že prostorové orientace proximálního konce femuru je 

následující: dlouhá osa krčku svírá s dlouhou osou diafýzy tzv. kolodiafyzární úhel. 

Úhel se mění s věkem. Při narození dosahuje téměř 160° a snižuje se až na 125° -

135° v dospělosti. Existuje zde ovšem značná variabilita. Další významný úhel je úhel 
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anteverze, popř. retroverze krčku. Je to úhel, který svírá dlouhá osa krčku s frontální 

rovinou proloženou kondyly femuru. Pokud krček leží před touto rovinou, hovoříme o 

anteverzi. Ve vzácném případě retroverze je situován dorzálně. I tento úhel se mění 

s věkem. Při narození se pohybuje kolem 40°, u dospělých činí obvykle 7° až 15°. I 

zde je značná variabilní šíře. 

1.6.2 Pohyby v kyčetnim kloubu 

Pohyblivost kyčelního kloubu je dána nejen tvarem artikulujících kostí, ale také 

mohutností a pruběhem vazu pouzdra. Relativní pohyb hlavice stehenní kosti ve 

vztahu k pánvi probíhá ve třech rovinách, v rovině frontální (abdukce - addukce), 

v rovině sagitální (flexe - extenze) a v rovině transverzální (vnitřní a vnější rotace). 

(Příloha 7, Obr. č. 14) Kott (2000) uvádí, že v kyčelním kloubu lze provádět tyto 

pohyby: flexi, extenzi, abdukci, addukci, zevní rotaci, vnitřní rotaci a cirkumdukci 

(Příloha 1, Obr. č. 2): 

o Na flexi se podílí m. iliopsoas, m. rectus femoris, se současnou aktivací m. 

vastus media lis a adduktory stehna, v rozsahu 130° - 160°, při flexi kolena 

90°. Nejmohutnějším flexorem kyčle je m. iliopsoas inervovaný z plexus 

lumbalis. Skládá se z m. psoas a m. iliacus. Podle Véleho (1997) je 

typickým svalem při chuzi a běhu, při poloze ve stoji brání pádu trupu 

nazad. Při oboustranné činnosti zvyšuje bederní lordózu a homolaterálně se 

podílí na lateroflexi trupu. Participuje také na addukci a zevní rotaci femuru. 

Má tendenci k retrakcím, stejně jako m. rectus femoris. 

o Hlavními svaly provádějící extenzi v rozsahu 15° jsou m. 

semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris, m. glutaeus 

maximus. M. glutaeus maximus je antagonistou pro m. iliopsoas, jehož 

hlavní funkcí je extenze kyčle, dále podporuje addukci i abdukci femuru a 

zevní rotaci v kyčli. Realizuje vzpřímení trupu ze dřepu nebo ze sedu. Je 

nejmohutnější sval na těle. Bez jeho funkce není možná chuze do schodu, 

po šikmém terénu, ani výskok. Ve stoji zabraňuje pádu trupu dopředu. Má 

tendenci k hypotonii. Dále se na extenzi kyčle podílejí m. 

semimembranosus, semitendinosus a m. biceps femoris (tzv. hamstringy), 

které jsou současně významnými flexory a rotátory kolenního kloubu a 

napomáhají také při zevní rotaci kyčle. Mají tendenci k retrakci. 

o Abdukci, rozsah 40°, provádějí tyto svaly: m. glutaeus maximus et 

minimus, m. tensor fasciae lateae. Hlavní funkcí m. glutaeus medius je 

abdukce v kyčli. Má velký význam pro stabilizaci pánve při chuzi. Má 
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tendenci k oslabení. Další abduktor kyčle, m. tensor fasciae latae, má 

naopak tendenci k retrakci. Mm. glutaei mohou být často insuficietní i u 

zdravých jedincu, tzv. Trendelenburgovo znamení. Při stoji na postižené 

straně klesá zřetelně druhá polovina pánve. Sníží se hýžďová krajina 

nezatížené strany, dolní končetina se zdá být zkrácená. 

o Addukci s rozsahem 30°. aktivují tito agonisté: m. adductor magnus, 

longus et brevis, m iliopsoas, m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. 

biceps femoris. Adduktory pusobí statickou stabilizaci stoje a ovlivňují 

dynamickou stabilizaci při chuzi. Jsou téměř trvale aktivní, a mají proto 

tendenci k retrakci. 

o Na zevní rotaci se podílí m. piriformis, mm. gemelli, mm. obturatorii, m. 

quadratus femoris za pomocí mm. glutaei, m. sartorius, m. adductor 

magnus v rozsahu 40°. Zevní rotátory, označované jako krátké 

pelvitrochanterické svaly, mají tendenci k retrakci. M. piriformis má blízký 

vztah k nervovému a cévnímu zásobení dolní končetiny. Jeho zduření nebo 

retrakce muže kromě snížení rozsahu zevní rotace ovlivnit i prostor, kterým 

procházejí nervově-cévní svazky. 

O Vnitřní rotace v rozsahu 30° je prováděna následujícími svaly m. glutaeus 

minimus a m. tensor fasciae latae. 

1.6.3 Uplatnění svaiO kyčelního kloubu při lokomoci 

Véle (1997) uvádí, že při chuzi po rovině se uplatňují hlavně hamstringy, podporovány 

jsou při tom adduktory. Při intenzivnější extenzi kyčle se zapojují i vzpřimovače zad. 

Hyperextenze kyčle vyvolává značnou posturální instabilitu, kterou tyto svaly korigují. 

Při chuzi dozadu, v předklonu, v podřepu, do schodu nebo při zvedání ze sedu se 

uplatňuje především m. glutaeus maximus. Adduktory jsou kromě stabilizace stoje a 

chuze duležité také u lyžování a ježdění na koni. Retrakce adduktorové skupiny je 

známkou větší poruchy v oblasti kyčle. 

Dále podle Véleho mezi laterální stabilizátory pánve patří m. glutaeus medius, m. 

tensor fasciae latae, m. glutaeus minimus a zadní snopce m. glutaeus maximus. Při 

oslabení těchto svalu dochází při chuzi ke zvýšeným stranovým výkyvum pánve, 

takováto chuze je označována jako "kachní chuze". Při stoji na jedné noze se 

projevuje ochablost abduktoru snížením druhé strany pánve (Trendelenburg). Jestliže 

dojde k asymetrickému postižení m. glutaeus medius, projeví se poklesem pánve na 

opačné straně poruchy a tento pokles musí být kompenzován vychýlením trupu, aby 

nedošlo k porušení posturální rovnováhy. 
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Svalové dysbalance v oblasti pánve vedou ke vzniku dolního zkříženého syndromu. 

Jedná se o zkrácení m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a 

vzpřimovaču trupu v lumbosakrálních segmentech páteře a zároveň oslabení 

gluteálních a břišních svalu. Dochází k anteverzi pánve se zvýšenou lordosou 

v lumbosakrálním přechodu a následně přetěžování lumbosakrálního segmentu. 

Svaly, které mají tendenci k oslabení: m. glutaeus maximus, medius, minimus. Svaly, 

které mají tendenci ke zkrácení: m. iliopsoas, m. piriformis, m. obturatorius intemus, 

mm. gemelli, m. quadratus femoris, m. obturatorius externus, m. pectineus, m. 

adductor longus, brevis, magnus, m. gracilis, m. tensor fasciae latae, m. rectus 

femoris, m. sartorius, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus. 

1. 7 Biomechanika kyčelního kloubu 

Mechanické zatížení tkání a orgánu je dáno pusobením vnějších sil. Mužeme je rozdělit 

na pusobení síly a napětí. Pusobením vnějších sil vzniká ve tkáních a orgánech 

současně napětí, neboť vnitřní síly brání změně jejich tvaru. Velikost pusobící síly 

mužeme měřit, její jednotkou je Newton (zkratka N). Odolnost tkání je dána jejím 

tvarem a složením. (Konvičková, Valenta, 2000) 

Kyčelní kloub je podle Chaloupky a kol. (2001) zatížen 3 - 5 násobkem tělesné 

hmotnosti při chuzi, při běhu, skocích až 10ti násobkem. Při stoji na jedné noze 

odpovídá zatížení 2,6 násobku tělesné hmotnosti. Hlavním extenzorem kyčelního 

kloubu je m. glutaeus maximus, síla jeho tahu odpovídá hodnotě přes 294,3 N 

(Newtonu), umožňuje chuzi do schodu, po šikmé ploše, výskok. Abduktory kyčle 

(převážně vlákna fyzická) vyvinou krátkodobě moment síly asi 270 N, nejvíce m. 

glutaeus minimus, pak m. tensor fasciae lateae a m. glutaeus minimus (poměr 160-

60-50). Adduktory mají stabilizační funkci ve stoje, jsou téměř stále aktivní (převažují 

vlákna tonická) pro nízký práh exitability a mají tendenci ke zkracování. Hlavní sval 

této skupiny je m. adductor magnus se silou 130 N, m. adductor longus je slabší - 50 

N, ostatní svaly jsou slabé. M quadriceps femoris jako celek vyvine sílu přes 400 N, 

flexorová skupina asi 200 N. Flexe v kyčli odpovídá momentu síly 520 - 830 N, 

extenze v kyčli 370- 510 N. (Příloha 7, Obr. č. 15) 
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2 Kloubní náhrady 

2.1 Historie implantace náhrad kyčelního kloubu 

Podle dostupných pramenu provedl první rekonstrukční operaci v roce 1826 Rhea 

Barton. 

Nejstarší, i když nepovedený pokus o aloplastiku provedl pravděpodobně Carnocha v 

New Yorku v roce 1840, který řešil náhradu temporomandibulárního kloubu vložením 

dřevěné destičky. Další jednotlivci, jako např. Jonnes, Hoffa a Hubscher, Lexer se 

pokoušeli použít ruzná interpozita mezi kloubní plochy. Avšak kompletní alopastiku 

navrhl a provedl GIOck v roce 1890), který vytvořil umělou hlavici i jamku kyčelního 

kloubu ze slonoviny a upevnil je směsí kalafuny, pemzy a sádry. Tento pokus lze 

označit za první myšlenku cementování, kterého se v klinické praxi pomocí 

metylmetakrylátu začalo používat až od 70. let 20. století. (Čech, Pavlanský, 1979) 

Dalším puvodcem byl Groves Hey, který použil slonovinu k náhradě hlavice stehenní 

kosti. Avšak literatura uvádí, že zřejmě jako první aplikoval totální endoprotézu 

v klinické praxi Philips Willes v roce 1938. O něco později navrhl McKee totální 

endoprotézu kyčle, která nahrazovala jak jamku, tak i hlavici. Ta však neuspěla pro 

nevhodný materiál a nedostatečné upevnění v kosti. (Čech, Pavlanský, 1979) 

Velkým pokrokem se stala Smith-Petersonova polokruhovitá čepička na hlavici femuru 

z vitallia a chromkobaltové slitiny. Vitalliové čepičky byly ruznými autory modifikovány 

a používány jak v USA tak posléze i v Evropě. Wagner začal posléze implantovat dvojí 

čepičku, tzv. double cap, složenou z vitalliové skořápky na hlavici femuru a vyložení 

kloubní jamky odpovídajícího tvaru. (Hart, 2001) 

První totální endoprotézu kyčelního kloubu navrhl a aplikoval v roce 1938 Philip Willes. 

První cervikokapitální endoprotézu implantovali v roce 1942 Bohlmann a Moore, ta 

byla již zakotvena v dřeňové dutině. Bratři Judetové vyvinuli v roce 1948 náhradu 

caput femoris osakrylem. Dřík byl fixován jen ve zbytku collum femoris. Thomson 

v roce 1950 fixoval dřík cervikokapitální endoprotézy v dřeňovém kanále (jiný typ 

zavedl do praxe Moore v témže roce). Po počátečních neúspěších byl tento 

terapeutický postup přijat na světovém ortopedickém kongresu SICOT 1966 v Paříži 

díky třem prukopníkum prof. John Charnley, prof. McKee, prof. M. E. Miller, jako nová 

léčebná metoda při léčbě koxartrózy u klientu starších 65 let. u nás se začala 

systematicky totální endoprotéza kyčelního kloubu implantovat v roce 1969, je 

zajímavé, že to bylo pouze 6 měsícu po USA - Leinbach, 1968. Od roku 1972 byla k 

dispozici vlastní náhrada, její vývoj úzce navazoval na švýcarskou školu endoprotetiky. 
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Vývoj endoprotetiky kyčelního kloubu u nás je spojen nejen s našimi předními 

ortopedy (prof. Čech), ale i s Poldi Kladno, kde vznikla první nerezavějící ocel na 

světě. Právě s Poldi Kladno profesor Čech vyvinul cementovanou náhradu kyčelního 

kloubu včetně instrumentária. Tyto náhrady jsou s drobnými modifikacemi vyráběny 

do současnosti a stále představují "zlatý standard" v endoprotetice. V 80. letech 

dvacátého století byly do klinické praxe zavedeny necementované implantáty. Byla 

objevena role otěrových částic v selhání implantátu a tím získala na důležitosti diskuse 

o prevend osteolýzy, způsobené polyetylénovým granulomem. (Čech, Džupa, 2004) 

V současné době se ve světě aplikuje na 1.500.000 umělých náhrad kyčelního klubu 

ročně. 

2.2 Rozdělení endoprotéz 

Endoprotéza kyčelního kloubu se skládá ze dvou funkčních částí, přičemž jedna část 

nahrazuje kloubní jamku - acetábulární komponent (Příloha 8, Obr. č. 17 a 19) a 

druhá část proximální konec stehenní kosti - dřík (Příloha 8, Obr. č. 18 a 19). 

Dohromady tvoří kloub, který je spojen spolu pouze tlakem a tahem svalstva a 

okolních tkání. S úspěchem jsou používány různé typy endoprotéz. Náhrady mužeme 

dělit z několika hledisek. Podle způsobu fixace na cementované, kdy jsou obě 

komponenty fixovány v kosti pomocí kostního cementu a na necementované náhrady, 

kdy jsou obě komponenty fixovány bez použití kostního cementu. Máme také náhrady 

hybridního typu, kdy jde o kombinaci předchozích dvou, a to tak, že femorální 

komponenta je fixována cementem v kosti stehenní a jamka upevněna na bázi 

necementované tzv. metodou press-fit. 

Kloubní náhrady mužeme také dělit podle materiálu použitého na obě komponenty, 

povrchové úpravy, designu, konstrukce atd. 

2.2.1 Dělení dle použitého materiálu 

Materiál musí splňovat vysoké nároky, které jsou na něj kladeny. Vzhledem k tomu, že 

je implantován do organismu musí být biokompatibilní, nekarcinogenní, nesmí 

produkovat volné ionty kovu do oběhu a musí splňovat vysoké nároky na pevnost a 

ohyb (Příloha 7, Obr. č. 16). Janíček (2001) a Beznoska, Čech, Lobl (1987) popisují 

použitý materiál takto: 

o Kov - použit k výrobě protetiky, musí být krom výše uvedených nároku 

také antikorozní. Mezi základní materiály používanými k výrobě endoprotéz 
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jsou: antikorozní ocel s příměsí chromu a molybdenu (nejčastější slitina pro 

necementované endoprotézy), dále slitiny chromu, kobaltu a molybdenu 

s přídavky dalších prvku a slitiny titanu (výroba převážně necementovaných 

dříku). 

O Polyetylén - používán k výrobě náhrad tvořící celé acetabulum nebo pouze 

výplň umělých jamek. Používán je nízkotlaký vysokomolekulární polyetylén 

(UHMWPE - ultra high molecular weight polyetylene) s molekulární vahou 

cca 5 miliónu. Povrch těchto náhrad je porušován poškrábáním, dále 

dochází ke stárnutí, které je dáno oxidativní reakcí, ke které dochází 

sterilizaci a expozicí v lidském těle. Sterilizace se proto provádí gama 

zářením ve vakuu a uchovává se ve vakuovém balení. To vše vede 

k postupnému stárnutí polyetylénové jamky. Zhoršují se fyzikální a 

mechanické vlastnosti polyetylénu, který je křehčí a dochází k zvyšování 

otěru. Posléze muže dojít k uvolnění a tento stav je nutné řešit výměnou 

jamky. 

o Keramika - tento materiál se používá jako hlavička endoprotézy nebo jako 

výplň jamky. Dále se používá pro necementovaný dřík, kdy se 

plazmafereticky nanáší na kovový implantát. Nejčastější kombinace tedy 

jsou keramika - polyethylen nebo keramika - keramika. Výhodou je zde 

nízký koeficient tření, tudíž i nižší počet uvolněných částic. Nevýhodou je 

její křehkost. Keramika je práškový AI203, je zcela inertní a dobře se 

integruje do skeletu. 

2.2.2 Dělení podle povrchové úpravy 

Povrchová úprava dle Dungla a kol. (2005): toto dělení se týká především 

necementovaných endoprotéz, které se nyní vyrábějí zásadně v neleštěné variantě s 

ruznou formou i strukturou drsnosti povrchu. Povrchové drsnosti muže být dosaženo 

např. pískováním, tryskáním apod. Velmi často je nanášen bioaktivní povlak z 

osteokonduktivního materiálu, nejčastěji hydroxiapatit (HA). Cementované dříky jsou 

nyní vyráběny pouze v povrchově leštěné variantě, i když se v poslední době ukazuje, 

že daleko pevnější je vazba cementu s drsným povrchem (ovšem toto spojení vede k 

snadnému rozvoji mikrofraktur cementu). 

2.2.3 Dělení podle konstrukce 

22 



z hlediska konstrukce mužeme endoprotézy rozdělit na modulární variantu a 

monoblok. Monoblok znamená, že je celá endoprotéza včetně hlavičky vyrobena z 

jednoho kusu, a tedy i z jednoho materiálu. V případě modulárních endoprotéz se dřík 

sestává z více komponent. Základem je dřík s krčkem zakončeným tzv. eurokónusem 

s 2 až 14 mm, na který se dále nasazují hlavičky z různého materiálu i ruzné hloubky 

nasazovaného kužele, čímž mužeme měnit délku krčku. {Dungl a kol., 2005) 

2.3 Typy kloubních náhrad 

Základní dělení endoprotéz kyčelního kloubu rozlišujeme dle zpusobu fixace na 

cementované, kde jsou obě komponenty fixovány kostním cementem 

(polymetylmetakrylát); necementované, kde jsou obě komponenty fixovány do kosti 

bez užití cementu; a endoprotézy hybridní, kde je každá z komponent fixována 

rozdílnou technikou 

2.3.1 Cementované kloubní náhrady (Dungl a kol., 2005) 

Femorální cementované komponenty - dříky 

Cementované dříky mají oblý tvar, aby nedocházelo k tlakovým trhlinám cementu, ale 

liší se v základním tvaru podle techniky cementování. Povrchová úprava 

cementovaných dříku se provádí v leštěné variantě. Při cementování klasickou 

technikou má dřík vyplnit co nejvíce prostoru v dřeňové dutině, což snižuje riziko 

mikrofraktur cementu. Cementované dříky mají výbornou primární stabilitu. Ke 

sporným nevýhodám patří riziko kardiopulmonálních komplikací a dále toxické 

pusobení cementového monomeru. Nevýhodou je i to, že vzniká nové rozhraní, na 

kterém muže dojít k uvolnění. (Příloha 9, Obr. č. 20) 

Acetábulárnf cementované komponenty -jamky 

Acetabulární cementované komponenty jsou vyráběny jako kovové komponenty s 

artikulační vložkou {inzert), která muže být polyetylénová, keramická nebo kovová s 

polyetylénovým podložením. V současnosti jsou cementované jamky vyráběny 

výhradně z polyetylénu {UHMWPE) a v monoblokové variantě. U kovových částí jamky 

se používají stejné druhy drsných povrchu jako u necementovaných dříku, leštěné 

varianty se nepoužívají. Jamka bývá často opatřena vertikálními a horizontálními 

zářezy, sloužícími ke zlepšení fixace v cementovém plášti. Většina ortopedu se 
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shodne, že v kombinaci s cementovaným dříkem představují "zlatý standard" 

endoprotetiky. (Příloha 9, Obr. č. 22) 

2.3.2 Necementované kloubnf náhrady (Dungl a kol., 2005) 

Femorální necementované komponenty - dříky 

Necementované endoprotézy jsou nazývány též press-fitové. Vyráběny ve variantě 

anatomické nebo s rovným dříkem. 

Anatomické náhrady mají tvar dříku co nejvíce podobný tvaru dřeňové dutiny 

proximálního femuru. Jejich primární stability je dosaženo co nejpřesnějším vyplněním 

dřeňové dutiny, proto jsou vyráběny ve stranové variantě, tedy levá a pravá. M~žeme 

zde zařadit i výjimečně vyráběné "custom-made" dříky, což znamená vyráběné přesně 

na míru dle počítačového zpracování CT obrazu proximálního femuru. Rovné dříky mají 

většinou čtyřhranný pr~řez a primární stability je u nich dosaženo zaklíněním těchto 

hran do vnitřní plochy kortikalis dřeňové dutiny. 

Povrchová úprava necementovaných dřík~ je v neleštěné formě s r~znou formou i 

strukturou drsnosti. Drsnosti je dosaženo pískováním, tryskáním a jinými 

technologiemi. Na dřík bývá nanášen bioaktivní povlak osteokonduktivního materiálu -

hydroxiapatit, který jednoznačně urychluje kostní vrust do povrchu dříku. (Příloha 9, 

Obr. č. 21) 

Acetábulární necementované komponenty - jamky 

Necementované jamky jsou převážně modulární a tvar necementované jamky m~že 

být kónický, cylindrický, sférický či bikónický. Kovové skořápky bývají porézní po 

celém povrchu. Významně se však liší zp~sobem iniciální fixace: exact-fit (rozpěrné}, 

press-fit, závitořezné či fixované přídatnými šrouby. Komponenty se vyrábějí ze 

stejných slitin a jsou opatřeny stejně drsným povrchem jako necementované dříky. 

Necementované jamky mají obvykle tenčí polyetylén a větší otěr než cementované, 

což zvyšuje možnost jejího poškození. Modularitou acetabulárních komponent se 

rozumí vyměnitelnost polyetylénové vložky v kovové skořápce, například při 

opotřebení otěrem. Jamky s expanzilbilním systémem primární stability se do 

vyfrézovaného acetabula vkládají složené a nástrojem se rozbalí do plné velikosti. 

(Příloha 9, Obr. č. 22) 

24 



2.3.3 Hlavičky 

Hlavičky k femorálním dříkllm se vyrábějí keramické nebo kovové. Základním 

požadavkem je co nejdokonalejší sféricita a co nejhladší povrch Při použití je duležitá 

vhodná volba materiálu a velikosti hlavičky, aby docházelo co k nejmenšímu tření a 

otěru. Kontakt mezi hlavicí a jamkou je: kov - polyetylén, keramika - polyetylén, 

keramika - keramika, kov - kov. (Konvičková, Valenta, 2000) 

2.4. Fixace endoprotézy 

Základem dobrých dlouhodobých výsledkl.i je kvalitní fixace endoprotézy do kosti. 

Podle uváděných statistik z posledních let je zřejmé, že cementované náhrady mají 

stejnou životnost jako necementované, přesto že se o zpllsobu fixace implantátu v 

kosti vedou řadu let diskuse. V poslední době se s úspěchem používají hybridní 

endoprotézy s cementovaným dříkem a necementovanou jamkou. Výběr typu náhrady 

kyčelního kloubu odvisí od věku klienta, typu postižení a od zkušenosti a filozofie 

operatéra. 

2.4.1 Stupně stability fixace endoprotézy 

Fixace implantátu do kosti prochází u cementované i necementované endoprotézy 

vývojem, který mužeme rozdělit do tří stádií: 

o Primární stabilita (primární fixace) fixuje endoprotézu bezprostředně po 

implantaci a její trvání je ohraničeno dobou 3 měsícu. Závisí zejména na 

správné operační technice (příprava lužka, volba správné velikosti 

komponent, správné ukotvení implantátu). 

o Sekundární stabilita nastupuje po primární a představuje vrůstání 

kostních trámcu do povrchové struktury necementovaného implantátu. Je 

závislá na vlastnostech použité povrchové úpravy a materiálu. U 

cementovaných endoprotéz je to proces, který se nazývá endostální a 

kortikální remodelace. Probíhá několik prvních let od implantace. 

o Terciární stabilita, k níž dochází za 5 - 10 let od implantace, představuje 

optimální osteointegraci endoprotézy, kdy se kost remodeluje podle zátěže. 

Závisí na reakci na otěrové částice, uvolnění cementu, na kvalitě použitého 

materiálu a konečně na reakci tkáně hostitele. (Dingi a kol., 2005) 

2.4.2 Kostní cement 
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Dle Janíčka aj. (2001) je to složením polymetylmetakrylát. Smícháním práškovité 

substance a tekuté složky vzniká řídká kaše, která postupně během 10ti minut ztuhne. 

Při polymerizaci vzniká exotermická reakce a teplota cementu dosahuje 80 - 100° C. 

Druh~ cementu je celá řada, pomalu tuhnoucí, rychle tuhnoucí, RTG kontrastní, RTG 

nekontrastní, s antibiotiky i bez nich, pro ruční použití i pro dávkování injekčními 

pistolemi s vakuovou přípravou. Při vlastním cementování dochází k uvolnění volného 

monomeru do krevního oběhu, kde zpusobí pokles krevního tlaku. Exotermická reakce 

vede rovněž ke koagulaci bílkovin, s tím je spojen i cytotoxický a lipolytický efekt. 

Kost na tento stav reaguje nejprve fází nekrózy, kdy v prvních 2 týdnech nekrotizuje 

tkáň kolem cementu a poté následuje fáze reparace. Dochází k vrustání kapilár do 

nekróz a tvorbě fibrózní tkáně. Třetí je fáze stabilizační, kdy se kolem cementu 

zhruba po dvou letech vytvoří tenká vrstva pojivové tkáně (0,5 - 1,5 mm), jsou 

přítomny obrovské buňky s částicemi metylmetakrylátu, tvoří se nová kostní trámčina. 

2.4.3 Cementování 

Dungl a kol. (2005) uvádí, že při p~vodním cementování, později označeno jako 

cementování první generace, byl kostní cement do vyfrézovaného acetabula i do 

femorálního l~žka zaváděn manuálně po vypláchnutí od kostní drtě a vysušení. Tlak na 

jamku během tuhnutí by měl být mírný, aby nedošlo k asymetrickému rozložení 

cementu. Do vysušeného femuru se cement vkládal ve formě válečku. Cement se 

pěchoval do femuru ukazovákem, po naplnění tužka se utlačil palcem. Cementování 

druhé generace v podstatě spočívá v používání cementové pistole k retrográdní 

výplni femorálního lužka, uzavření dřeňové dutiny zátkou, která zároveň zajišťuje 

centrické postavení apexu dříku a v použití pulzující laváže k vyčištění femorální 

dutiny. Tento pokrok přinesl snížení počtu selhání femorální komponenty (fixace 

acetabulární komponenty zustává beze změny). Cementování třetí generace 

obsahuje všechna předchozí zlepšení s akcentem na přípravu cementu a zvýšení 

spojení cement - implantát. Snaha o snížení porozity cementu vedla k míchání 

cementu ve vakuu a jeho centrifugami. Zvýšení pevnosti spojení cement - implantát 

bylo dosaženo povrchovou úpravou implantátu. 
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3 Aloplastika kyčelního kloubu 

3.1 Základní definice aloplastiku 

Aloplastika je náhrada poškozeného kloubu implantátem. (Příloha 10, Obr. č. 23 a 24) 

Náhrady kloubu je standardní, propracovaná ortopedická operace, která má velký 

efekt. Nejčastěji jsou v současné době nahrazovány kolenní a kyčelní klouby, méně 

další klouby. Rychle se rozvíjí i aloplastika ramena a lokte. Vývoj stále pokračuje ve 

snaze klientům trpícím artrotickými bolestmi kloubu co nejvíce pomoci. Věřím, že tato 

snaha je již nyní korunována velkým úspěchem, o kterém svědčí desetitisíce 

spokojených klientu v České republice. (Sosna, Vavřík, Krbec, Pokorný 2001) 

Aloplastika patří dnes k jedněm z nejčastějších ortopedických operací. Používají se 

cervikokapitální endoprotéza (CCKP), která nahrazuje hlavici a krček femuru i totální 

endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu, kde nahrazujeme nejen hlavici femuru, ale i 

acetabulum. Konstrukce a biokompatibilita použitých materiálu a stav kostní hmoty 

určuje vedle operační techniky míru přežití té které endoprotézy. 

3. 2 Operační přístupy 

Při implantaci totální náhrady kyčelního kloubu bývá použit některý z přístupu 

anterolaterálních, laterálních a posterolaterálních. Ovšem při revizním operačním 

zákroku protruze jamky do pánve je na místě přístup extraperitoneální břišní 

k pánevním cévám (např. Leitzuv), který má být prováděn ve spolupráci s cévním 

chirurgem. Ortopedická operativa v posledních dvaceti letech udělala obrovský skok 

artroskopickými technikami a v posledních letech došlo k rozvoji minimálně invazivních 

technik v implantologii. Miniinvazivní přístup má bezesporu své výhody, především to, 

že se jedná o poměrně nový, z anatomického hlediska ideální a ke všem tkáním 

maximálně šetřící operační přístup s minimálním rizikem poškození svalu, jejich úponu 

a ostatních tkání. (Příloha 11, Obr. č. 24) Operační přístupy jak je popisují Čech, 

Džupa {2004), Durman, Masri (2004), Sosna (2001) a Stehlík (2005): 

O Anterolaterálnf přfstup - klient je v poloze na zádech, s operovaným 

bokem vysunutým přes okraj operačního stolu. Zdravý bok a hrudník jsou 

na operačním stole opatřeny opěrkami, které při naklonění stolu brání 

sklouznutí klienta. Při výkonu je stul sklopen ke zdravé straně a při 

implantaci jamky je stul vodorovně. Kožní řez je veden v ose femuru 

v oblasti velkého trochanteru v délce cca 15cm. Končetina je zarouškována 
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takovým zpusobem, aby byla možná manipulace s končetinou. Tento 

přístup je vhodný a také nejčastější při primoimlantacích a fraktur krčku 

femuru u mladistvých (osteosyntéza šroubováním). Na mnoha pracovištích 

se užívá modifikované podoby anterolaterálního přístupu a to: 

anterolaterální přístup Watson - Jonesuv, transgluteální přístup Baueruv. 

Rozšířený transgluteální přístup Čechuv a Sosnuv, který je často používán 

k reimlantaci endoprotézy stejně jako transfemorální přístup Čechuv. 

o Laterální přístup - klient je v poloze na zdravém boku, zdravá noha je 

pokrčena v koleni, operovaná končetina je natažená. Kožní incize je vedena 

od crista iliaca v délce 6 cm a nad spina iliaca anterior superior je lehce 

zahnutá a pokračuje distálně cca 10 cm. Tuto incizi lze dle potřeby rozšířit 

proximálně či distálně. Používá se při operaci stříšky dle Boswortha, při 

ošetření zlomenin přední části lopaty kyčelní kosti. Laterální přístup 

Weberuv s odnětím velkého trochanteru je v ruzných modifikacích hojně 

užíván při primoimlantacích v Británii a ve Spojených státech. Zahradníčkův 

laterální přístup byl používán při všech rekonstrukčních výkonech kyčelního 

kloubu (kožní řez měl dvě ramena). 

o Posterolaterální přístup - zadních přístupu je několik a užívají se při 

implantaci cervikokapitální náhrady kyčelního kloubu, při zlomeninách krčku 

femuru. Klient je v poloze na zdravém boku zapřen v oblasti pánve a 

hrudníku zábranami. Operovaná končetina je volně pohyblivá. Incize je 

vedena obloukovitě, 20 cm dlouhá od velkého trochanteru proximálně 10 

cm nad spina iliaca posterior superior a distálně 10 cm v ose femuru. v 
pruběhu let se osvědčil modifikovaný přístup Kocheruv a Longenbeckuv. 

o Miniinvazivní přístup pro aloplastiku kyčelního kloubu - ortoped 

proniká k operovanému kloubu z menší kožní incize dlouhé do 9 cm. Přitom 

v minulosti nebyly výjimkou 15 - 30 centimetrové přístupy. (Příloha 11, 

Obr. č. 25) Miniinvazivní přístup chrání tkáně v okolí kloubu, nepřetínají se 

svaly a nenarušují se jejich úpony na kosti. Pro klienta to znamená výrazně 

menší bolestivost, malý otok, menší krevní ztráty, zachování 

propriorecepce, snížené riziko infekce, a tím i časnou mobilizaci již 

následující den po operaci. Celkově dochází především ke snižování rizika 

trombembolických a plicních komplikací. Tato metoda nevyžaduje složité 

technické vybavení nebo nové a drahé implantáty, naopak šetří finanční 

náklady v oblasti krevních transfuzí následné konzervativní léčby 

(analgetika, opiáty, antikoagulancia aj.). Implantace náhrad miniinvazivní 

metodou hradí plně zdravotní pojišťovna. Její dostupnost je však omezena 
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počtem erudovaných ortopedických lékaru a omezením ze strany klienta, 

jako je nadváha a jiná onemocnění apod. Z uvedeného vyplývá, že 

minimálně invazivní technologie musí nutně přinášet operatérovi omezení 

ve smyslu zmenšení přehlednosti a ztížení orientace v operačním poli. Proto 

došlo k spojení minimálně invazivní techniky s počítačovou navigací. To 

operatérovi zajistí přehled v operačním poli pomocí údaj~, které m~že 

přehledně a pohodlně kontrolovat na obrazovce navigačního přístroje. Touto 

navigací se zabývá společnost Aesculap s navigačním produktem MIOS -

Minima! Invasive Ortopaedic Solutions. (Příloha 11, Obr. č. 26) 

3.3 Indikace k aloplastice kyčelního kloubu 

O indikaci klienta k aloplastice kyčelního kloubu rozhoduje vysoce erudovaný ortoped 

popř. celý tým. Je plně na zvážení operatéra o vhodnosti použití té které náhrady 

s ohledem na aktuální zdravotní stav klienta a na schopnosti, či neschopnosti následné 

rehabilitace. Výběr typu endoprotézy kyčelního kloubu odvisí od věku klienta, typu 

postižení a od zkušenosti a filozofie operatéra. Pokud jde o operační léčení zlomenin, 

indikace typu výkonu záleží zejména na věku, a to více na věku biologickém než 

kalendářním. 

Míra přežívání endoprotézy je pak v případě nutnosti indikačním schématem použití. 

Některá pracoviště doporučují necementovaný typ (keramika - keramika nebo 

keramika - polyetylén) pod 60 let věku, mezi 60-70 lety hybridní systém (keramika -

polyetylén nebo kov- polyetylén), nad 70 let celocementovaný typ (kov- polyetylén). 

Cervikokapitální endoprotézu indikují jen u velmi starých lidí s prognózou přežití ne 

delší 5 let, nebo u ležících klient~, kteří stráví většinu času na l~žku. Obecně lze říci, 

že u biologicky starších nemocných je indikována cervikokapitální náhrada kloubu 

(CCKP), u biologicky mladších pak náhrada totální (TEP). 

Indikace k zákroku: 

o degenerativní onemocnění kyčelního kloubu - arthrosis deformans 

(coxarthrosis, osteoarthrosis), osteochondrosis dissecans, idiopatická 

vaskulární nekróza hlavice femuru; za obecnou indikaci ke kloubní náhradě 

lze dnes považovat degenerativní onemocnění vyššího stadia nebo klidové 

bolesti neřešitelné konzervativní terapií; 

O zlomeniny proximálního konce femuru v případě přítomnosti coxartrózy III. 

nebo IV. stupně; 
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o subkapitální zlomeniny krčku femuru s dislokací; 

O mediocervikální fraktury krčku femuru typu Pauwels III. nebo Garden III. a 

IV. u lidí starších 70 let; 

O paklouby krčku femuru, u mladých lidí ale až po selhání valgizační 

osteotomie; 

o u nekrózy hlavice kosti kyčelní (většinou postluxační), spojenou s bolestí a 

omezením rozsahu pohybu; 

o patologická zlomenina proximálního konce femuru s prognózou přežití delší 

jak 6 měsícu; 

o destrukce v dusledku revmatoidní artritidy nebo vývojové dysplázie 

kyčelního kloubu; 

O primární (Ottova nemoc), sekundární (u metabolických a systémových 

poruch jako osteomalacie, morbus Bechtěrev) nebo iatrogenně vzniklá 

protruze acetabula; 

o tumory. (Sosna, 2001; Dungl a kol., 2005) 

3.4 Kontraindikace k aloplastice kyčelního kloubu 

Zdárný pruběh operace jistě ovlivňuje zkušenost a erudice operačního týmu, dobré 

technické vybavení, ale hlavně celkový zdravotní stav klienta. Proto indikaci 

k aloplastice muže odsunout Či dokonce zmařit přidružené onemocnění. u klientu 

oslabených závažným základním onemocněním (diabetes mellitus, kardiovaskulární 

nemoci aj.) je mnohdy riziko komplikací tak vysoké, že operatér volí léčbu 

konzervativní. Mnohdy se po kompenzaci základního onemocnění nalezne ve 

spolupráci s příslušným odborníkem (diabetolog, kardiolog, hematolog aj.) vhodná 

doba k aloplastice. 

Kontraindikace k zákroku: 

o závažná interní onemocnění; 

o chronická nebo neléčená infekce především v oblasti zlomeniny, ale i 

kdekoliv v organismu; 

o nemožnost mobilizace klienta - poúrazová paraplegie dolních končetin, 

psychický stav klienta nebo nemožnost nebo neochota klienta k aktivní 

spolupráci při rehabilitaci; 

o věk a váha jsou dnes vedlejšími indikačními skupinami. (Koudela a kol., 

2004) 
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3.5 Rizika a komplikace aloplastiky kyčelního kloubu 

Aloplastiky musí být prováděny v dokonale aseptickém režimu. Tomuto režimu musí 

být přizpůsobený jak operační sál (dokonalá klimatizace, dodržení kautel), personál 

(dodržování hygienického režimu, mytí, rouškování, oblékání), tak i pacient. Operace 

náhrady kyčelního kloubu je běžně vykonávanou operací, která ovšem stejně jako 

každý jiný zákrok nese svá rizika. Tento fakt je nutné si uvědomit a nezlehčovat, 

navzdory tomu, že četnost komplikací je velmi malá. Dokonalá předoperační vyšetření 

a odpovídající předoperační příprava výrazně snižuje výskyt celkových komplikací. 

Předoperační příprava spočívá také v odhalení a likvidaci případných ložisek infekce 

kdekoliv v těle, která by mohla být zdrojem infekce (kožní infekce, uroinfekce, zubní 

váček, interdigitální mykózy aj.). Dungl a kol. (2005), Koudela (2004) a Kubát (1985) 

dělí komplikace po aloplastice kyčelního kloubu z časového hlediska a to takto: 

Peroperační komplikace: 

O zlomeniny v Adamsově oblouku a zlomeniny dialýzy femuru se řeší 

osteosyntézou; odlomení velkého trochanteru u osteoporotické kosti 

vznikají nešetrnou manipulací; 

o poškození nervu - n. femoralis bývá poraněn tlakem elevatoria nebo při 

koagulaci cév; n. lumbalis častěji poraněn při reoperacích kloubních náhrad, 

n. fibularis muže být poškozen otlakem o podložku (při zevní rotaci 

končetiny v obl. hlavičky fibuly); 

o poranění velkých cév - nutná okamžitá revize 

o distorze kolenního kloubu - snadno k ní dochází při pokusu o luxaci 

nedokonale uvolněného kyčelního kloubu, při opracování femuru a také při 

zavádění náhrady; 

O nestabilita náhrady - dochází k ní většinou nesprávnou centrací náhrad, 

velikostí náhrad, nadměrnou resekcí krčku, sníženým svalovým tonusem 

atd. 

o mors in tabula - komplikace naštěstí velmi řídká (srdeční zástava, vliv 

toxického monomeru, infarkt myokardu, operační šok aj.), minimalizuje ji 

dukladná předoperační příprava na zákrok a výběr kandidátu k zákroku. 

Časné komplikace: 

o krvácení - zpravidla postačí pokrýt krevní ztráty krevními deriváty, při 

podezření na poškození cévy je nutná okamžitá revize; 
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o luxace endoprotézy - projeví se okamžitou bolestí a patologickým 

postavením končetiny, nutná repozice v narkóze nebo reoperace; 

o syndrom tukové embolie - uplatnění vlivu toxického monomeru uvolňující 

se při cementování; 

o tromboembolická nemoc - velice duležitá je její prevence (cvičení, bandáže, 

časná mobilizace, rehabilitace, dostatečná hydratace aj.), profylakticky je 

vhodné podávat heparin po dobu pěti dnu a po té podávat jiný preparát 

(např. Warfarin) po dobu až tří měsícu. 

Středně pozdni komplikace: 

o časná infekce - zarudnutí, otok a bolest, které se ukáží do 14 dnu po 

zákroku, nutná revize a intravenózně podávat antibiotika ve vysokých 

dávkách; 

o pozdní hematom - při větším hematomu je nutná revize rány; 

o dehiscence rány (rozestup) - nutné okamžité chirurgické ošetření rány. 

Pozdnf komplikace: 

o mitigovaná infekce - projev velmi mírnými známkami zánětu; výskyt do 

dvou let od implantace; na rtg rychle postupující uvolnění náhrady; 

o pozdní infekce - kdykoli po zákroku krevní cestou; muže se manifestovat 

jako akutní nebo mitigovaná infekce, velmi často po endoskopických 

výkonech; 

o latentní infekce - zpusobena kontaminací náhrady bez známek zánětu; 

o léčba pozdních infekcí: implantáty jsou pro antibiotika dosažitelná pouze 

difUzí z okolní tkáně, náhrady všeobecně narušují imunitní systém, 

antibiotika se podávají ve vysokých dávkách a údajně se nejlépe osvědčil 

rifampicin. 

O uvolnění a migrace implantátu - projevuje se bolestí a zhoršující se zkratem 

končetiny a kulháním, příčiny: otěr polyetylénu, fragmentace cementu, 

latentní infekce, chybná konstrukce náhrady, chyby při implantaci, špatná 

operační technika; reoperace provedená co nejdřív, muže zabránit vzniku 

velkých kostních ztrát v oblasti acetabula a proximální částí femuru; 

o fixovaná reflexní bolest; 

o osifikace a kalcifikace (heterotopické osifikace); 

o periprotetické zlomeniny; 

o nestejná délka končetin. 
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3.6 Operační výkon, časná pooperační péče a rehabilitace 

Vlastní operační výkon je z větší části zákrokem plánovaným, neplánované urgentní 

zákroky jsou indikovány pro implantaci náhrady posttraumaticky. Většina klientu, tedy 

přichází do nemocnice již částečně či úplně poučena a informována o plánovaném 

zákroku. Urgentní klient, je-li při vědomí, je o zákroku informován personálem při 

přijetí v nemocnici. Samotný operační výkon trvá většinou od jedné až do několika 

hodin, podle náročnosti terénu a případných nepředvídaných komplikací (Příloha 10, 

Obr. č. 24). Klient podstoupí částečné (epidurál s analgosedací) nebo úplné uspání. Po 

zákroku je klient převezen na pooperační pokoj jednotky intenzivní péče a za 2 - 4 dny 

(dle stavu klienta) na standardní ortopedické oddělení (aseptická pooperační 

ortopedie). Časná pooperační péče je plně v rukou středního zdravotnického 

personálu. Časnou rehabilitaci zabezpečují fyzioterapeuti, kteří mají standardizované 

edukační programy, které s přihlédnutím modifikují a aplikují u klientu po aloplastice. 

Standardizovanou časnou rehabilitaci Ústřední vojenské nemocnice v Praze najdeme 

v Příloze 10. Klient, pokud je bez komplikací, je propuštěn z ústavního léčení po 10 -

12 dnech do domácí péče. Dochází na pravidelné kontroly dle určení operatéra a 

podstupuje rehabilitaci v místě bydliště nebo v rehabilitačním zařízení. Po 3 měsících 

je vhodná komplexní lázeňská léčba. 
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4 Ucelená rehabilitace a její složky (Votava, 2003) 

Rehabilitace je dle Světové zdravotnické organizace r. 1969 "Včasné, plynulé a 

koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanu se zdravotním 

postižením do všech obvyklých aktivit života společnosti s využitím léčebných, 

sociálních, pedagogických a pracovních prostředkll. ". Z této definice chápeme 

rehabilitaci jako ucelenou, jako celek několika složek, které se podílejí na navrácení či 

začlenění zdravotně postiženého jedince zpět do společnosti. Nutno si tedy uvědomit, 

že ucelená rehabilitace zasahuje krom zdravotní péče i další oblasti. I když cílem 

rehabilitace je pochopitelně především návrat k pllvodnímu zdraví. Nesmíme ovšem 

chápat pojem zdraví, jako pouhou nepřítomnost nemoci nebo postižení. Zdraví je 

tělesná, duševní a sociální pohoda. Jde tedy o schopnost přizpllsobit se životním 

podmínkám a adekvátně reagovat na jejich změny. Je nutno stanovit další cíle 

rehabilitace pokud není odstranění nemoci či postižení možné. Takovým cílem je plné 

začlenění osob s postižením do společnosti a také dosažení optimální kvality života, 

což je neméně dllležitý cíl rehabilitace. Stejně tak i cíl stanovený deklarací OSN z r. 

1993, kterým je vyrovnání příležitostí osob s postižením s nepostiženými. 

Aby ucelená rehabilitace byla úspěšná, musí se skládat z několika oblastí, které na 

sebe plynule navazují a případně se prolínají či doplňují. Jako první nastupuje 

rehabilitace léčebná, kterou zajišťují zdravotníci ve zdravotnických rehabilitačních 

zařízeních. Cílem je provádět léčbu, kterou odstraňují následky nemocí či úrazu, 

zlepšují funkční stav, odstraňují či zmírňují poruchy, což vede k možnému zmírnění 

nebo odstranění handicapl~. Léčebnou rehabilitaci zabezpečuje nikoli jediná osoba 

jakožto odborník, ale celý tým odbomíkll, kam zařazujeme osoby s mnoha 

zdravotnickými odbornostmi. Jsou to například rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, 

ergoterapeuti, klinický psycholog, sociální pracovnice a popř. i logopéd a speciální 

pedagog. 

Rehabilitace sociálnr nemá přesně stanovenou definici, ale mllžeme ji chápat jako 

péči o ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou děti, staré lidi, osoby 

s postižením apod. Týká se tedy širokého spektra obyvatel. Cíle a prostředky se opět 

zčásti překrývají s cíli ostatních složek ucelené rehabilitace. Každý jedinec si své 

prostředí vybírá sám, sám rozhoduje, do jaké míry chce navázat společenské vztahy. 

Tato možnost je osobám s postižením do jisté míry odepřena a je komplikovanější. Jde 

tedy o společenskou integraci. Sociální rehabilitace je velice širokospektrá, což 

zapříčiňuje velká škála aspektll, které mohou negativně ovlivnit osobu s postižením 

k navrácení do společnosti . Zabývá se otázkami jako: vyrovnání příležitostí, otázkou 
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samostatnosti a soběstačnosti, partnerskou problematikou, sexualitou a zakládáním 

rodiny, osobní asistencí, chráněným bydlením, sociálními službami, poradenstvím, 

organizacemi zdravotně postižených, homecare službou, volnočasovými aktivitami 

apod. 

Na sociální rehabilitaci u osob v produktivním věku navazuje rehabilitace pracovní. 

Pracovní rehabilitace je zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti definována jako 

soustavná péče poskytovaná občanum se změněnou pracovní schopností, směřující 

k tomu, aby mohli vykonávat dosavadní nebo jiné vhodné zaměstnání. Zpusob 

provádění a jednotlivé nástroje pracovní rehabilitace se řídí vyhláškou č. 155/1993 

Sb., ve znění pozdějších předpisu. Pracovní rehabilitace se tedy vesměs zabývá: 

přípravou na pracovní uplatnění, poradenskou činností, umisťováním do zaměstnání, 

vytvářením vhodných podmínek pro výkon zaměstnání, rekvalifikací, přechodným 

zaměstnáním, podporovaným zaměstnáním, chráněnými dílnami, Abylimpiádou aj. 

Pedagogická rehabilitace je v praxi poměrně novým pojmem, není přesně 

definován a ani nemá žádný právní podklad. Jejím cílem je vzdělávání zdravotně 

postižených osob v pojetí speciální pedagogiky, které má v naší zemi dlouhou tradici. 

Muže tak dosáhnout u osob se zdravotním postižením při respektování jejích 

individuálních potřeb, možností a společenské situace co nejvyššího možného vzdělání 

a optimální kvalifikace. Podpoří se tak jejich samostatnost a možnost aktivního 

zapojení do společenského života. Pedagogicko - výchovnou rehabilitaci zajišťují 

erudovaní specialisté v oboru spedální pedagog v odborných odvětvích jako: 

psychopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a etopedie. 

Ucelenou rehabilitaci zde zmiňuji z toho duvodu, abychom si uvědomili, jaké možné 

překážky se mohou vyskytnout v cestě klienta po aloplastice kyčelního kloubu do 

normálního respektive puvodního života. Nemužeme stavět do popředí pouze 

rehabilitaci léčebnou, která má samozřejmě v ucelené rehabilitaci jedno z 

nejduležitějších míst a je nezastupitelná. Klient po opuštění rehabilitačních programu 

je postaven před problémy, jako jsou: sebeobsluha, návrat do zaměstnání nebo 

rekvalifikace, žádost o invalidní duchod apod. Ucelená rehabilitace, jak již bylo 

zmíněno, slouží k předcházení a odstraňování překážek, které brání zdravotně 

postižené osobě dosáhnout optimální kvality života. Proto jsou všechny složky ucelené 

rehabilitace velmi úzce propojené a pro jejich funkčnost je nutná spolupráce, 

provázanost a časnost. Každý odborník z léčebné rehabilitace by měl vědět, kdo za 

kterou složku ucelené rehabilitace zodpovídá, stejně tak i s kterým odborníkem bude 

spolupracovat u konkrétního případu. Také by měl umět poradit klientum na koho a 

kam se v rámci ucelené rehabilitace obrátit. 
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4.1 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán jedincfl po 

aloplastice 

Vzhledem k tomu, že časná rehabilitace ani dlouhodobý rehabilitační plán není náplní 

této práce, uvádím zde pouze jejich nástin. Krátkodobý rehabilitační program se 

stanovuje individuálně na dobu nezbytně nutnou k primární léčbě klienta. Zahrnuje 1. 

fázi rehabilitace - časnou neboli hospitalizační a 2. fázi rehabilitace, která je prováděna 

formou ambulantní a ml\že pokračovat v rehabilitačním ústavu, eventuelně v sociálním 

zařízení. 

Rehabilitační pracovník se s klientem setkává již při přijetí do nemocnice. Pokud se 

jedná o plánovaný zákrok, následuje předoperační rehabilitace. Po zákroku se 

rehabilitační pracovník řídí doporučeními lékaře a standardy (Příloha 12) 

s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav klienta. Hlavními cíli rehabilitace je: 

o co možná nejrychlejší pooperační vertikalizace a mobilizace 

o úprava svalové rovnováhy dolních končetin 

o nácvik správného pohybového stereotypu chl\ze 

o postupné dosažení optimálního kloubního rozsahu 

o nácvik sebeobsluhy, samostatnosti a soběstačnosti 

o edukace a fixace zásad, které je nutné dodržovat po operaci 

o zabránění celkové dekondici 

Při propuštění z nemocnice by měl být klient samostatně chodící po místnosti nebo 

rovinatém terénu. Měl by být dlikladně poučen o omezeních po zákroku, která má 

dodržovat. Během hospitalizace by si měl klient osvojit cvičební jednotku, kterou by 

měl cvičit v domácím prostředí. Vhodné je klienta vybavit informačním letákem se 

zásadami po aloplastice kyčelního kloubu spolu s vyobrazenou vhodnou cvičební 

jednotkou. Dlouhodobý rehabilitační program je založen především na stanovení 

specifických opatření k dosažení optimální resocializace. Je považován za stanovení 

celoživotní perspektivy. Nejdl\ležitější součástí dlouhodobého rehabilitačního plánu by 

měla být léčebná tělesná výchova (LTV). Jejím cílem u klienta by mělo být zpomalení 

progrese artrotických změn, udrženi nebo zvýšení fyzické kondice, udržení kloubní 

pohyblivosti. (Haladová et al., 2003; Kříž, 1986) 

Po 6ti týdnech dochází klient na klinickou kontrolu. Ve třech měsících, tedy v době kdy 

dochází k ukončení primární fixace implantátu a nastává období sekundární fixace, 

probíhá ambulantní kontrola i rentgenovým vyšetřením. Ideálně po propuštění 

následuje ambulantní rehabilitační léčba nebo nástup do rehabilitačního zařízení nebo 

lázeňská léčba. Komplexní lázeňskou léčbu je vhodné, aby klient podstoupil nejlépe 3 
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až 6 měsíc~ po aloplastice. Lázeňská léčba je vhodná pro sv~j intenzivní, individuální a 

komplexní přístup. 

4.2 Omezení a doporučení po aloplastice kyčelního kloubu 

Některé běžné pohyby mohou klienta ohrozit možnou luxací nebo uvolněním 

implantátu, proto je každý klient d~kladně poučen o omezeních, které má dodržovat. 

Omezení jsou také d~ležitá pro d~kladnou fixaci implantátu v kosti, proto nelze tato 

opatření brát na lehkou váhu. Ošetřující lékař při každé ambulantní kontrole omezení 

vzhledem k aktuálnímu stavu upravuje či od nich postupně upouští. V zásadě lze říci, 

že většinu omezení je nutno dodržovat 3 měsíce od zákroku. Ovšem některá omezení 

má klient dodržovat po zbytek života. Je na místě klienta při propuštění z ústavní péče 

vybavit vhodným edukačním materiálem, v kterém je kromě omezení, uveden i 

pohybový režim. Klienti jsou mnohdy nemocničním prostředím natolik stresováni, že 

některá d~ležitá upozornění nechají za branami nemocnice. Následující kapitola 

obsahuje návrh souhrnu opatření a omezení, kterými se měl klient řídit po aloplastice 

kyčelního kloubu. K tomuto návrhu edukačního materiálu byly předlohou publikace 

autoru: Kačinetzová (2003), Karpaš (2004), Matouš, Matoušová, Kučera (2005) a 

Sosna, Pokorný, Jahoda (2003). Zdroj obrázk~: http://www.zimmer.com/. 

4.4.1 Návrh edukačního materiálu o omezení a opatření po aloplastice 

kyčelního kloubu 

ft o Při ležení na boku používat polštář (klín cca 10 cm vysoký) mezi 

~ koleny, stejně tak i při přetáčení vleže na břicho nebo na bok, aby nedošlo 

- k překřížení operované dolní končetiny přes střední rovinu - opět luxační 

manévr. 

o Neležet a nespát na boku operované dolní končetiny, přetáčet se na operovanou 

stranu nejdříve za 2 měsíce po zákroku. 

o V lehu vždy kolena a palce nohou směřují směrem do stropu, ve stoji a při ch~zi 

dopředu - nevytáčet dolní končetiny ven ani dovnitř. 

o Metoda správného sesedání z l~žka. Posunout k okraji l~žka neoperovanou 

končetinou - spustit neoperovanou končetinu na zem - opřít se o ruce (možno i 

s pokrčením v loktech) a posunovat operovanou končetinu pomalu z l~žka na zem. 

Hrudník m~že být nepatrně zakloněn, aby kyčelní kloub nebyl nadměrně ohnut. (Obr. 

č. la) 
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(Obr. č. la Správné sesedání) 

o Metoda správného uléhání na lužko. U lužka se natočit zády a pomalu se těsně 

k němu přiblížit - operovanou končetinu předsunout dopředu - opřít se rukama o lužko 

co nejdále za sebou - posadit s pokrčením v kolenou - posunovat se hýžděmi šikmo 

vzad - neoperovanou končetinu zvednout na lužko a po té nasunout opatrně 

operovanou končetinu. (Obr. č. 2a) 

(Obr. č. 2a Správné usedání na lužko) 

o Sed maximálně do 90° úhlu mezi stehnem a trupem. Nesedět v hlubokých křeslech, 

autě a pamatovat na to i při použití toalety, kde bychom měli použít nástavec, stejně 

jako v křesle i v autě podložku. Nástavec na WC lze zakoupit ve zdravotnických 

potřebách. 

o Sed vždy na obou pulkách a častěji měnit polohy, sedět maximálně pul hodiny. Při 

sedu nepředklánět. 

o Správné usednutí: zády pomalu přistoupit k židli (lužku) - těsně u ní odložit berle 

tak, aby byli v dosahu - při usazování operovanou končetinu mírně předsunout před 

sebe a po té s oporou o madla pomalu dosednout. (Obr. č. 3a) 
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(Obr. č. 3a Správné usedání na židli) 

o Chuze o berlích a chodítku, trojdobá chuze: předsunout obě berle - vykročit 

operovanou končetinou s odlehčením pomocí vzepření se na berlích (chodítku) -

přisunout zdravou končetinu a přenést na ni váhu. Koleno operované dolní končetiny 

normálně ohýbat, nechodit tedy s toporně propnutým kolenem. Samozřejmostí je 

nastavení správné výšky berlí. (Obr. č. 4a) 

(Obr. č. 4a Chuze o berlích a chodítku) 

o Nezatěžovat operovanou končetinu. Po 14ti dnech po operaci začít šlapat na 

končetinu 1/3 váhy a za dalších 14 dní zvýšit zátěž na Y2 váhy. 

o Nechodit po kluzkém povrchu (mokrá podlaha, v ponožkách na parketách aj.), v 

zimním období použít nástavce na galusky holí. 

o Vícekrát denně v menších časových úsecích celkové intenzivní cvičení podle pokynu 

fyzioterapeuta. 

o Chuze do chodu: zdravou končetinu zvednout na schod a přenést na ni váhu -

přisunout operovanou končetinu - naposled zvednout berle na tento schod. (Obr. č. 

Sa) 
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o Chllze ze schodll: přesunout berle o schod dolll - přisunout operovanou končetinu -

vzepřít na berlích - spustit a zatížit zdravou končetinu. (Obr. č. 6a) 

o Při chllzi po schodech nenosit žádnou zátěž. 

.~~ i 
• f :J.~ 

_, 

(Obr. č. 6a Chllze ze schodl!) 

o Nikdy se neshýbat a nepředklánět (Obr. č. Ba). Použijte podavač (Obr. č. 7a) nebo 

dopomoc druhé osoby. Předklon mllžete provést pouze s oporou o pevnou pomllcku -

židle, stlll a se zanožením operované dolní končetiny . 

(Obr. č. 7a Použití podavače) (Obr. č. Ba Zakázaný předklon) 

O Neotáčet prudce trupem (Obr. č. 10a), touto rotací mllže dojít k současné rotaci 

operované končetiny v kyčelním kloubu a hrozí jeho luxace. Otáčet pomalu a celým 

tělem (Obr. č. 9a). 

(Obr. č. 9a Pomalé otáčení) (Obr. č. 10a Zakázaná rotace trupu) 
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o Dolní končetiny udržovat mírně od sebe ve středním postavení (Obr. č. lla), 

nekřížit dolní končetiny - vleže, vsedě ani vstoje. Jestliže bychom dávali nohu přes 

nohu, hrozí nebezpečí luxace díky přechodu operované končetiny přes střední rovinu 

(Obr. č. 12a). 

I@ 

(Obr. č. lla Správný sed) (Obr. č. 12a Zakázané křížení končetin) 

o Nekoupat se vsedě v horké vodě, mnohem příhodnější je sprcha s protiskluzným 

dnem a madly. Při koupání ve vaně je vhodné se vybavit sedátkem do vany. 

O Při oblékání začít operovanou končetinou a při svlékání začít zdravou končetinu. 

o Nosit pohodlnou a pevnou obuv. Používat obuv s pružnou, elastickou a hlavně 

protiskluzovou podrážkou. Obouvání usnadní dlouhá lžíce, dlouhý háček na zip a suché 

zipy. 

o Dlouho nestát, jako např. při žehlení, ve frontě, při vaření aj. 

o Ponožky navlékat pomoá ručníku nebo s pomocí druhé osoby. 

o Kalhoty a spodní prádlo oblékat za pomocí berlí nebo s pomocí druhé osoby. 

o V prvních 6ti týdnech po zákroku je vhodný dostatečný příjem tekutin a používání 

zdravotních punčoch, jako prevenci tromboembolické nemoci. 

o Řízení lze doporučit nejdříve tři měsíce od operace. Jako spolujezdec m~že jezdit 

ihned po propuštění z nemocnice. Kv~li nízkým předním sedadl~m je vhodné použít 

polštář a nastupovat podobně jako při uléhání (usedání) na l~žko. Výhodné je sedět 

napříč zadních sedadel s nataženou operovanou končetinou. 

O Po p~l roce, kdy již není nutnost nosit obě berle, je vhodné nosit ven vycházkovou 

h~l a při špatném počasí obě francouzské hole. 

o Vyvarovat se přetěžování kloub~ (dlouhé pochody, dlouhé cvičení), řídit se pocitem 

únavy. Stejně tak i poskok~, práci v dřepu a v hlubokém předklonu. 

O Sledovat svou tělesnou hmotnost. Nadváha vede k rychlejšímu opotřebování 

jednotlivých komponent~ implantátu. 

O Nezapomínat na prevenci pád~ a odstranit nevhodné předměty na podlaze 

(koberečky, drobné předměty, neleštit podlahy aj.). 
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o Sexuální aktivita v prvních třech měsících po operaci. Při pohybech je nutné se 

vyvarovat pokrčení operované končetiny, zevní rotace a ohnutí kyčelního kloubu přes 

pravý úhel a výrazněji se nepředklánět. Unožení naopak nepřináší riziko. U muža 

problémy nebývají nějak časté, proto uvádím několik doporučení pro ženy: polohu na 

zdravém boku s polštářem mezi koleny s lehce pokrčenými končetinami v kyčelních 

kloubech a partnerem za sebou (také je možná i poloha na břiše) možno i v poloze na 

zádech s unožením natažené operované končetiny (nevytáčet ji zevně) se zdravou 

končetinou pokrčenou a vyrotovanou zevně. Po šesti týdnech je možná poloha vkleče 

a všechny ostatní polohy s vyvarováním se krajních poloh a rizikových pohyba. 

4.3 Návrat do života s omezením 

Po 6ti měsících se v běžných případech klient maže vrátit do každodenního života, 

muže končetinu plně zatěžovat a věnovat se fyzioterapeutem nebo rehabilitačním 

lékařem doporučeným lehčím rekreačním sportam. Nadále by měl dodržovat některá 

omezení a měl by být poučen o následném životě s endoprotézou, aby mu kloubní 

náhrada sloužila co nejlépe po mnoho let. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba 

respektovat následující doporučení: 

o Nezatěžovat kloub nadměrnou fyzickou aktivitou. Je nutné si přiznat, že 

každý kloub je vlastně ložisko s omezenou životností. Čím jej budeme více 

zatěžovat, tím dříve se pravděpodobně uvolní nebo opotřebuje. Ovšem 

cílený pohyb a běžné denní aktivity kloubní náhrada právě umožňuje a těch 

se také není třeba obávat. Je třeba vynechat extremní zátěže a přetížení 

sportem či nadměrnou námahou. Cvičební jednotku sestavenou 

fyzioterapeutem je vhodné pravidelně a dlouhodobě provádět. 

O Po celý další život docházet pravidelně na kontroly na ortopedii. Obvyklé 

termíny kontrol jsou 6 týdna, 3 měsíce a 6 měsíca po operaci, dále za rok, 

za dva roky a dále vždy po dvou letech. Do ambulance přijít ihned, při 

jakékoli komplikaci. Kontroly v ambulanci jsou zcela v zájmu klienta, proto 

na ně nejsou ambulancí vyzýváni. 

o Při jakémkoliv infekčním onemocnění ihned navštívit svého praktického 

lékaře. Upozornit ho, stejně jako kteréhokoliv jiného lékaře, že má 

implantovanou kloubní náhradu. Lékař po vyšetření včas předepíše vhodná 

antibiotika. Implantáty jsou totiž velmi citlivé na jakoukoliv infekci v těle. 

Nerespektováním tohoto pokynu maže dojít k závažné komplikaci. (Karpaš, 

2004; Jahoda, Pokorný, Sosna, 1994) 
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s Pohybová aktivita po aloplastice kyčelního kloubu 

Vzhledem k opatřením po aloplastice kyčelního kloubu se zdá být pohybová 

aktivita u takovýchto jedinců značně omezena. Ovšem většina omezení se musí 

dodržovat do 3 měsícu po zákroku a jiná do 6 měsícu po zákroku. Některá opatření, 

jak již bylo uvedeno v minulé kapitole, je bohužel nutno dodržovat po celý zbytek 

života. Neznamená to však, že to jedincům znemožňuje pohybovou aktivitu. Ba 

naopak. Se zohledněním aktuálního zdravotního stavu je úměrná pohybová aktivita 

velice duležitá. Nesmíme však zapomínat na to, že implantát je ve většině případu 

indikován pro omezení pohyblivosti a bolesti nezvladatelné konzervativní léčbou, tudíž 

jeho hlavní účel je navrácení bezbolestné pohyblivosti nosného kloubu. Při pohybové 

aktivitě je na toto nutno pamatovat a kloubní náhradu nezatěžovat extrémní námahou 

(sport, práce aj.). 

Každý klient po zákroku absolvuje léčebnou rehabilitaci v různých formách a většina 

podstoupí komplexní lázeňskou péči. Z praxe víme, že většina klientu po ukončení 

léčebné rehabilitace, již mnoho cílených pohybových aktivit nevykonává, a to 

z různých duvodu. Nejčastějšími duvody je vysoký věk klienta, přidružená 

onemocnění, komplikace po aloplastice a ve velké míře nevědomost o vhodnosti ba 

nutnosti cílenou pohybovou aktivitu vykonávat. Setkáváme se i s klienty, kteří by rádi 

pohybovou aktivitu vykonávali, ovšem nenaplňuje je cílená cvičební jednotka Mají 

strach, neví jakou aktivitu vykonávat, popřípadě nenašli vhodnou aktivitu nebo místo 

na její provádění. 

Obecně lze říci, že s odstupem minimálně šesti měsícu od zákroku muže klient začít s 

lehkým rekreačním sportováním. Nutné je se vyvarovat prudšího běhu a skoku, 

kontaktních sportu, sjezdového lyžování na těžkém terénu, jízdy na koni a aktivit kde 

hrozí nekontrolovatelný pád. Za velmi vhodnou aktivitu mužeme považovat plavání, 

golf, chuzi a jízdu na kole a samozřejmě fyzioterapeutem doporučený pohybový 

program. 

5.1 Pohybové aktivity po aloplastice kyčelního kloubu 

Z uvedených teoretických poznatku bude v předpokládané diplomové práci navržen 

program pohybových aktivit na několik týdnu nebo měsícu dopředu. Jednotlivý 

pohybový program bude vytvořen a modifikován individuálně pro každého 

respondenta při dodržení stanovených zásad. Navržený pohybový program aktivit 

bude použit ke kvalitativnímu výzkumu diplomové práce, kde bude aplikován u 
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vybraných respondent~ a poté vyhodnocen v několika rovinách. Veškerou pohybovou 

činnost budou zaznamenávat do měsíčního výkazu pohybových aktivit dle návodu, 

který je vyobrazen v Příloze 11. 

Pohybový program navržený v následující kapitole by měl sloužit jako předloha 

k jednotlivým modifikacím s ohledem na aktuální možnosti jednotlivých respondent~, 

nebo také jako pohybový program pro zlepšení kloubní pohyblivosti kyčelního kloubu a 

zvýšení svalové síly svalstva dolních končetin . Tento program mohou klienti 

s drobnými úpravami využít pro domácí cvičení. Program je určen pro klienty déle jak 

rok po aloplastice a je záměrně napsán bez odborného názvosloví, jelikož by mu 

respondenti nemuseli plně rozumět. 

5.2 Návrh cvičebního programu pro zlepšení kloubní pohyblivosti 

kyčelního kloubu a zvýšení svalové síly svalstva dolních končetin 

o Cvik 1. - uvolnění kyčelního kloubu - leh pokrčmo roznožný, upažit, dlaně vzh~ru. 

Velmi pomalu přibližovat kolena k sobě a zpět do výchozí pozice. Při cvičení kolena 

přitlačujeme volně, jen kam pohyb umožní. Nezvedat pánev, ani 

+- ramena, bedra tlačit k podložce. Cvik opakovat Sx, střídavě 

vpravo a vlevo. 

O Cvik 2. - uvolnění kyčelního kloubu - leh pokrčmo pravou, upažit. Levou ruku 

položit vně pravého kolene a lehce přitáhnout pravé koleno vlevo. Po dosažení krajní 

polohy se vrátit zpět do základní polohy. Levou ruku položit na pánev a fixovat levou 

stranu pánve. Pravou ruku položíme na vnitřní stranu pravého 

kolene a lehce spouštíme koleno vpravo směrem k zemi. Při obou 

cvicích nezvedat pánev ani bedra od podložky. Provádíme na obě 

strany. Opakovat Sx. 

o Cvik 3. - uvolnění páteře v oblasti krční a v kňžo-bedemím spojení, uvolnění 

kyčelního kloubu - leh na břiše, upažit, dlaně na zem, bedra 

tlačit k podložce. Střídavě s výdechem přitahovat pravé koleno 

směrem ke stropu ne však více než 90° v~či trupu, přitom si 

pomáháme pravou rukou. Současně otáčíme hlavu vpravo. Cvik 

provádíme na obě strany. Opakovat Sx. 
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O Cvik 4.- Protahování trojhlavého svalu lýtkového - sed přímý, připažit, dlaně na 

j zem, prsty vpřed, ramena uvolněná, záda narovnaná. 

~~ Přitáhneme špičku pravého chodidla k bérci a špičku levého 

chodidla propneme. Krátká výdrž. Po krátké výdrži plynule 

měníme nohy. Opakovat Sx. 

o Cvik S. - protahování ohybače kolenního kloubu - u tohoto cvičení budeme 

potřebovat šátek nebo švihadlo. Leh pokrčme levou, pravou přednožit. Za pravé 

chodidlo navlékneme šátek a rukama pravou dolní končetinu přednožujeme. Nutno 

dbát na propnutí kolene a správnou polohu hlavy. Hlavu nesmíme zaklánět, bedra 

tlačit k podložce V poloze protažení mírná výdrž, potom zvolna 

dolní končetinu pokládáme na podložku. Při cvičení dbáme na 

volné dýchání a flexe v kyčli nesmí přesáhnout 90°. Opakovat Sx 

na každou stranu. 

o Cvik 6. - uvolnění páteře v oblasti hrudní, krční a bederní - vzpor klečmo, hlava 

uvolněná v předklonu, záda narovnaná. Pomalu s nádechem upažíme pravou, otočíme 

trup vpravo a podíváme se na prsty upažené ruky. 

_)' ~ S výdechem se vracíme zpět do základní polohy. CVik 

't-a _1_.:=1..."_ provádíme s levou i pravou horní končetinou. Opakovat 

Sx. 

OCvik 7. - pružnost páteře v oblasti hrudní, krční a bederní - Vzpor klečmo, hlava 

uvolněná v předklonu s nádechem stáhneme hýždě a 

- a _h_ břišní svaly a podsuneme pánev. S výdechem uvolníme 

svaly do mírného prohnutí páteře. Opakovat Sx. 

o Cvik 8. - protahování trojhlavého svalu lýtkového - stoj mírně vykročený levou, 

pata pravé nohy na zemi, vzpažit pokrčme, opřít se předloktím o stěnu. 

Pravé koleno tlačíme dopředu a k zemi, pánev směřuje dol~ a ke stěně. 

V poloze výdrž 15-20 sekund. Potom uvolníme a totéž provádíme ve stoji 

mírně pokrčeném pravou. Opakovat 2x. 



O Cvik 9. - protahování přitahovače stehen - stoj, ruce v bok, úkrok 

levou, tlačit pánev směrem dolu. Mírná výdrž a potom se vracíme 

zpět do stoje. Cvik provádíme na obě končetiny. Opakovat Sx 

O Cvik 10. - protahování čtyřhranného svalu bederního - stoj 

rozkročný, mírně pokrčmo, připažit. Pomalu přecházíme do úklonu 

vpravo, vzpažíme levou a pravou fixujeme pánev. V krajní poloze 

mírná výdrž. Potom se lehce uvolníme a vracíme zpět. Cvik 

provádíme na obě strany. Opakovat Sx. 

o Cvik 11. - posilování velkého svalu hýžďového - leh na břiše, paže podél těla, dlaně 

na zem, čelo nebo tvář na zem. Postupně zanožujeme levou a 

pravou nohu. Při zanožování dbát, abychom nezvedali pánev od 

podložky a nezakláněli hlavu. Opakovat 10x. 

o Cvik 12. -oblast zad a hrudníku - leh na břiše, natažené nohy, vzpažíme. Hlava je 

opřená čelem o podložku. Stáhneme břišní a hýžďové svaly, 

zvedneme pravou ruku a levou nohu mírně nad podložku, 

protáhneme do dálky a položíme na podložku. Totéž cvičíme i 

obráceně. Opakovat Sx. 

o Cvik 13. - posilování břišního svalstva - leh pokrčmo, paže podél těla, bedra tlačit k 

~ ~ A podložce. Vědomě stáhnout břišní svalstvo a hýždě. Mírně 

- ~c;... "-- podsunout pánev Opakovat Sx. 

O Cvik 14. - posilování břišního svalstva - leh pokrčmo, ruce na prsou, podsadit 

pánev. S výdechem postupně zvedáme hlavu, ramena a horní část hrudníku od 

podložky až do úrovně, kdy se odpoutají lopatky od podložky. Potom se pomalu 

'\:)__ . s nádechem vracíme do základní polohy. Při cvičení musíme dávat 

~ pozor, abychom nezvedali chodidla a bedra tlačili k podložce. 

- - Opakovat 10x. 
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OCvik 15. - oblast břišní a hýžďová - leh na zádech, pokrčené nohy, kolena i chodidla 

od sebe na šířku pánve, ruce složené pod hlavou, bedra tlačit k podložce. V klidu 

nádech a s výdechem zvedáme hlavu, ruce, ramena i lopatky 

nad podložku, podíváme se na břicho a pomalu pokládáme 

zpět. Opakovat 10x. 

O Cvik 16. - oblast břišní a hýžďová - leh na zádech, dolní končetiny pokrčíme a 

~ roznožíme na šíři chodidla. S nádechem kulatě zvedáme pánev 

a hrudní páteř až do výše lopatek. Kulatě se s výdechem 

~ vracíme zpět do výchozí polohy. Opakovat 10x. 

O Cvik 17. - oblast břišní a hýžďová - leh na zádech, dolní končetiny rozkročíme na 

šíři chodidla. Postupně s výdechem následuje kulaté 

posazování, s nádechem až do polosedu. Z polosedu opět 

s výdechem se kulatě pokládáme (ruce jsou buď natažené a 

nebo zkřížené na prsou). Opakovat 4x. 

o Cvik 18 - oblast břišní a hýžďová - leh na zádech, bedra 

tlačit k podložce. Střídavě natahujeme a pokrčujeme dolní 

končetiny jako při jízdě na kole. 

o Cvik 19. - oblast břišní a hýžďová - leh na zádech. Zvedneme dolní končetiny a 

paty si opřeme o míč (bedýnku). S výdechem podsadíme pánev 

~ a pomalu, postupně (obratel po obratli) zvedáme trup nad 

podložku. V konečné poloze trup se stehny tvoří jednu přímku. 

Nádech, a s výdechem pomalu a postupně pokládáme trup zpět 

Jť}~-~~::r=:o~= na podložku. Začínáme hrudní a potom bederní páteř. 
\] Opakovat 4x. 

o Cvik 20. - oblast břišní a hýžďová- leh, podpor na předloktích. Postupně zvedáme 

~ 
1

..._ jednu a druhou končetinu maximálně však do 90° v~či trupu. 

_L~ M~žeme i obě společně. Opakovat 10x. 
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O Cvik 21. - leh na zádech, ruce v týl a míč mezi kolena, bedra tlačit k podložce. 

Usilovně zatlačíme kolena proti sobě, výdrž minimálně lOs a uvolníme. Opakovat lOx. 

o Cvik 22. - leh na zádech, ruce v týl a míč mezi kotníky, bedra tlačit k podložce. 

Zatlačíme kotníky proti míči, výdrž minimálně lOs a uvolníme. Opakovat lOx. 

o Cvik 23. - posilování velkého svalu hýžďového - vzpor klečmo, zánožný pravou. 

Zpevníme pomocí břišních sval~ pánev, aby se neprohýbala a 

nevytáčela. Potom pomalu zanožujeme levou nohu. Totéž 

provedeme s pravou. Opakovat 1 Ox. 

o Cvik 24. - posilování středního a malého svalu hýžďového - stoj, 

upažit dol~, dlaně vpřed. Břišní a hýžďové svaly zpevníme a pomocí 

hýždbvého svalu opakovaně unožujeme pravou. Totéž provedeme i na 

levou. Opakovat lOx. 

o Cvik 25. - stoj - výpony na špičkách, nejdříve sounož a pak střídavě na jedné a 

druhé noze. Opakovat lOx. 
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6 Předpokládaná metodika budoucí diplomové práce 

6.1 Cíle a úkoly práce 

Diplomová práce s předpokládaným názvem: Pohybové aktivity a jejich vliv na jedince 

po aloplastice kyčelního kloubu, by měla využít souhrn teoretických informací této 

práce, za předpokladu, že budou doplněny novými objevy, znalostmi, postupy či 

technologiemi používaných v aloplastice kyčelního kloubu. 

Předpokládáme, že součástí práce bude kvalitativní výzkum s cílem zmapovat 

všeobecné informace o klientech a o jejich vykonávaných pohybových aktivitách. Bude 

provedeno vstupní kineziologické šetření, anketní šetření a následně bude navržen a 

aplikován plán pohybových aktivit. Bude provedeno pruběžné sledování prováděných 

pohybových aktivit a budou zaznamenávány do měsíčního výkazu pohybových aktivit 

(Příloha 13). Po ukončení aplikace pohybových aktivit, bude u respondentu provedeno 

opětovné šetření, a to kineziologické k získání výstupních informací. Konečným cílem 

je srovnání a analýza vstupních informací získaných před aplikací pohybových aktivit a 

výstupních informací získaných po aplikaci aktivit. 

6. 2 Metodika výzkumu 

Předpokládaná diplomová práce by měla být zpracována jako kvalitativní výzkum. 

6.3 Použité metody výzkumu 

6.3.1 Metoda anketnfho šetřenf 

Předpokládáme, že pro výzkum bude použito anketní šetření. Kvalitativní otázky 

převážně uzavřeného charakteru budou zaměřeny na zjištění celkového zdravotního 

stavu respondenta včetně komplikací po aloplastice, informovanosti o možnostech 

pohybové aktivity a o druhu, intenzitě a frekvenci rekreačních pohybových aktivit, 

které vykonává. Spektrum otázek je sestaven tak, aby přinesl co nejvíce užitečných 

vstupních informací úplné znění ankety je uvedeno v Příloze 14. Před vyplněním je 

vhodné respondenty poučit o správném vyplnění. 

Metodou anketnfho ietření za pomoci otázek budou zjišťovány: 

o základní biologické a antropometrické údaje: pohlaví, výška, věk, hmotnost 

o povaha zaměstnání: převážně tělesná práce, převážně duševní práce, 

tělesná i duševní práce, duchodce 
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o druh proběhlého rehabilitačního programu: rehabilitační ústav, komplexní 

lázně aj. 

O konkrétní zdravotní potíže: nynější onemocnem, onemocnění páteře, 

kloubní poruchy, obezita, vysoký krevní tlak, časté bolesti hlavy, migrénové 

stavy, časté zažívací problémy a jiné 

O druh sportovně - rekreační pohybové aktivity: procházky pro zdraví, běh, 

jogging, plavání, jízda na kole včetně rotopedu, aerobik a kondiční 

gymnastika, posilovna, míčové hry, jóga, zdravotní gymnastika, jiná 

pohybová aktivita (technické sporty, vodní sporty apod.), běžecké lyžování, 

sjezdové lyžování, bruslení 

O frekvence týdenní pohybové aktivity: vHbec, 1-2x měsíčně, 1-2x týdně, 3-

Sx týdně, denně 

O délka trvání jedné pohybové jednotky: uváděno počtem minut, 

eventuálně počtem dní v případě sezónních sportH (sjezdové a běžecké 

lyžování apod.) 

6.3.2 Metoda kineziologického rozboru 

A) Hodnocení statické složky 

K hodnocení statické složky použijeme jednoduché metody pohledem, jak je uvádí 

Hošková a Matoušová (2003): 

Vyšetření pohledem zezadu odzdola sledujeme: 

o postavení a tvar nohou a kolen, linii Achillových šlach; 

o postavení velkých hrboiH stehenní kosti; 

O porovnáváme trojúhelníky, které svírá trup s připaženou horní končetinou 

na obou stranách a výšky lopatek; 

O podle olovnice spuštěné z hrbolku kosti týlní, která směřuje mezi paty při 

stoji spatném, stanovíme odchylku páteře od olovnice, posoudíme i výšku 

ramen; 

O sledujeme trny obratiH, hlavně odchylku trnu C7 od olovnice a odchylky 

zevního hrbolu týlního, přirozený odklon hlavy ke straně a také, kterou 

dolní končetinu sledovaný více zatěžuje; 

O sledujeme hýžďové svaly, gluteální linii; 

O všímáme si hypertonu vzpřimovače trupu a jeho asymetrii, porovnáváme 

symetrii lopatek. 

Při pohledu zepředu posuzujeme: 

o obrys sestupných snopcH trapézového svalu na krku 
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o všímáme si břicha a břišního svalstva 

o věnujeme pozornost postavení klíčk~ a nad klíčkových jamek 

z bočného pohledu začínáme od nohou: 

o všímáme si klenby chodidel, kolen a zakřivení páteře; 

o hodnotíme bederní páteř a její případnou hyperlordózu; 

o zjišťujeme, zda není zvětšen úhel pánevního sklonu a m~žeme jej snadno 

odhadnout podle hloubky bederní lordózy, reliéfu hýždí a vyklenutí břišní 

stěny; 

O dále si všímáme zakřivení hrudní páteře a držení ramen; 

o držení hlavy a krku, když je olovnice spuštěná od vnějšího zvukovodu a 

prochází klíčkem. 

K hodnocení postavy můžeme také zvolit hodnocení dle Jaroše a Lomíčka, které je 

konstruováno na vstupní testování a sledování pr~běhu a účinnosti vyrovnávacího 

procesu při výchově ke vzpřímenému držení těla. Hodnocení sleduje držení hlavy, 

hrudník, břicho se sklonem pánve, křivku zad, držení v rovině čelní a dolní končetiny. 

Hodnotí se známkami jedna až čtyři, přičemž známka jedna je fyziologické postavení a 

zhoršující odchylky se stupňují s hodnotou známky. 

Antropometrické vyšetření: 

o Odečítáme délky obou dolních končetin a stejně tak i jejich obvody. 

B) Hodnocení dynamické složky 

Vyšetření svalové síly 

Svalovou sílu vyšetřujeme pomocí svalového testu podle Jandy (2004), kde využijeme 

jednoduchých cvičebních tvar~ na podkladě funkčního svalového testu. Hodnotíme 

rozsah pohybu, sílu jednotlivých svalových skupin tvořící funkční jednotku a 

analyzujeme správnost a provedení jednoduchých hybných stereotypu. Při hodnocení 

dodržujeme tyto zásady: 

O vysvětlit d~vod, proč testování provádíme; 

o testujeme v klidném prostředí, na tvrdé rovné podložce; 

o žádáme o provedení pohybu, bez předešlé instruktáže, uvolnění či 

rozcvičení; 

O zjišťujeme-li rozsah pohybu, prvek provedeme jednou s výdrží a nelézáme 

příčinu omezení; pokud hodnotíme provedení celého pohybu, prvek 
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opakujeme alespoň pětkrát a to pomalu, zároveň sledujeme čistotu 

provedení, zapojování svalových skupin, substituci a inkoordinaci. 

Hodnocení rozsahu kloubní pohyblivosti 

Hodnotíme, jako má kloub pohyblivost a v jakém rozsahu, který muže být normální, 

zmenšený a zvětšený. Fyziologický rozsah kyčelního kloubu je uveden v kapitole 1.4 

Pohyby v kyčelním kloubu. 

Vyšetření hypermobility 

Hypermobilita je stav, kdy jsou vazy a klouby extrémně uvolněné. Je jevem 

nežádoucím, přestože jde většinou o jev vrozený. Častěji postihuje ženy. Vyšetření 

v podstatě vychází ze zjištění kloubní pohyblivosti. Lze však také použít různé zkoušky 

jako např.: zkouška předklonu, zkouška posazení na paty, zkouška šály a zkouška 

zapažených paží. 

Vyšetření pohybových stereotypl1 

Hodnotíme zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce. Jako 

základní jednotku hybnosti můžeme považovat motorický stereotyp. Dle sledování a 

analýzy hybného stereotypu můžeme velice brzy a velmi citlivě rozpoznat všechny 

změny, ke kterým v hybném systému dochází. 

6.4 Charakteristika vybraného souboru a výběr vzorku 

Výzkum bude prováděn na dobrovolných respondentech, kteří budou osloveni 

v ortopedických ambulancích. 

Cílem bude zmapovat zdravotní stav klientu, jejich případné zdravotní oslabení a 

provozované pohybové aktivity. Vstupní informace budou získány z anketního šetření 

(Příloha 14) a kineziologického rozboru. Výstupní informace budou získány z 

kineziologického rozboru a z měsíčního výkazu pohybových aktivit (Příloha 13). 

Všichni respondenti by měli splňovat následující kritéria: být déle jak rok po 

aloplastice kyčelního kloubu momentálně bez komplikací, žádná přidružená 

onemocnění, která znemožňují pohybovou aktivitu, budou mít čas a chuť pro aplikaci 

pohybových aktivit, nejsou navrženy k indikaci reoperace náhrady kloubu a neměli by 

být inkontinentní. 

6.5 Výsledky a metody zpracování dat 
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Na základě vstupních a výstupních informací bude provedeno hodnocení změny u 

jedinc~ a jednotlivých skupin (např. žen) v několika rovinách. Výsledky budou 

analyzovány s využitím běžných statistických metod. Předpokládáme, že výsledky 

budou zpracovány a vyhodnoceny ve formě graf~ a tabulek. Rozhodujícími argumenty 

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovených hypotéz budou výsledky získané ze 

vstupních a výstupních informací. 
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7. Diskuse 

Tato práce by měla podat stručné nahlédnutí do problematiky aloplastiky kyčelního 

kloubu a předpokládáme, že by měla být teoretickým podkladem k práci diplomové, 

zabývající se vlivem pohybu na jedince po aloplastice kyčelního kloubu. 

V první kapitole, která obsahuje základní anatomický přehled, se také seznamujeme s 

kineziologií a biomechanikou kyčelního kloubu. Informace byly čerpány z odborné 

literatury určené převážně pro lékaře. M~že se zdát, že tato kapitola je nadměrně 

obsáhlá, ovšem velmi zásadní pro pochopení celého tématu. Předpokládáme, že v 

diplomové práci, již nebude tato kapitola takto podrobná. 

S aloplastikou, jakožto zákrokem nahrazující poškozený kloub kloubem umělým, nás 

seznamuje kapitola následující. Odborné zdroje informací, jsou velice dobře dostupné, 

a to především proto, že patří již mezi rutinně vykonávané zákroky na erudovaných 

pracovištích. V posledních letech došlo a stále dochází k velkému rozvoji této operační 

metody. Vznikají nové typy endoprotéz, vyráběné novými špičkovými technologiemi. 

Operační technika se neustále zdokonaluje a je předmětem pr~běžné vědecké diskuze. 

Rozšiřuje se škála kloubních postižení, které lze náhradou kloubu vyřešit. Snižuje se 

věková hranice, kdy je náhrada prováděna, což umožňuje prodlužující se životnost 

používaných endoprotéz. Neustálý vývoj v konzervativní léčbě, přináší mnohé 

poznatky a nová léčiva, která mohou snížit či dokonce pozastavit vývoj onemocnění 

vedoucí nutně k aloplastice kloubu. 

U zrodu prvních náhrad v tehdejším Československu byl prof. Čech, který ve 

spolupráci s Poldi Kladno vyvinul první české kloubní náhrady. Endoprotetika tudíž 

není v našem státě novým odvětvím. P~vodní vyvinuté endoprotézy se s drobnými 

úpravami takřka užívají i dnes. Nyní se výrobou endoprotéz na našem území zabývají 

firmy Beznoska, spol. s r.o. v Kladně, Norton Dias, s.r.o. v Trutnově a Walter a.s. v 

Praze. Trh také nabízí mnoho náhrad zahraniční výroby. Volba výrobce a typu 

implantátu je na zkušenostech a filozofii lékaře. 

Zlomeniny horního konce stehenní kosti, stejně jako degenerativní onemocnění, 

provázejí lidstvo od nepaměti. Jsou známy z kosterních poz~statk~ pravěkých love~, 

starých Egypťan~ a také středověkých král~. Podle některých historik~ se m~žeme 

domnívat, že císař Karel IV. zemřel na následky zlomeniny krčku. Převážná většina 

takto postižených měla podobný osud. Ani dnes není toto poranění banální záležitostí. 

Značně se změnil postoj k léčbě těchto zlomenin. Jsou obecně považovány za vitální 

indikaci k operačnímu řešení a operovány. Všeobecně by se ale dalo říci, že indikací 

k aloplastice je degenerativní onemocnění vyššího stupně a klidové bolesti 
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nezvladatelné konzervativní léčbou. Aloplastika umožňuje přežití a návrat k pohybu 

nemocným, kteří byli dříve několik měsícu upoutáni na lužku, obtěžováni skeletální 

trakcí a ve velké většině podlehli dekubitální sepsi, urosepsi, zánětu plic či embolii 

plicnice. Ani takováto běžně vykonávaná operace však není prosta rizik a komplikací. 

Muže jít samozřejmě o iatrogenní případy, tedy chybu operatéra. Chybou bývá 

nevhodná volba implantátu či nesprávná operační technika. Neúspěch ale muže 

vycházet, a je tomu tak velice často, i ze stavu klienta. Bohužel většina klientů je 

vyššího věku, kdy jsou přidružená onemocnění často přítomna. Proto předoperační 

vyšetření, příprava a rehabilitace jsou na místě hned vedle dokonalé kompenzace 

přidruženého onemocnění. 

Klient bývá při primoimlantaci dŮkladně seznámen s operačním výkonem, jeho 

případnými komplikacemi a následným omezením. Informovanost klientů není vhodné 

podceňovat. Nevědomí může tyto klienty velmi poškodit, ať již po stránce psychické, 

tak fyzické. Informovanost může snížit strach a stres z neznámého, což se odráží 

v pooperačním období a chuti rehabilitovat a navrátit se do původního života. Je 

nutné, aby si klient byl plně vědom komplikací, rizik a následného omezení po 

aloplastice. Pro tyto účely většina nemocničních zařízení má k dispozici informační a 

edukační materiály, které svým klientům nabízí. Ze zkušeností mohu říci, že 

informovanost klientů je na poměrně slušné úrovni. Klient získává informace 

postupně, počínaje obvodním lékařem, pozděj i ortopedem, operatérem a také na 

oddělení při přijetí sestrou a následně fyzioterapeutem. V této práci byl vypracován 

návrh na vhodný edukační materiál pro pacienty po aloplastice kyčelního klubu. Ke 

každému edukačnímu materiálu, včetně tohoto, by měly být podány informace 

verbální. Samozřejmostí jsou i názorné ukázky a následné osvojení jednotlivých 

manévrů. Nemůžeme říci, že pouhé předání edukačního materiálu klientovi je 

dostačující. Je spíše vodítkem a malým návodem na provádění jednotlivých manévrů a 

také slouží k připomenutí jednotlivých zásad. 

Uvedení do problému komprehenzivní (ucelené) není náhodné, ale je naopak 

příhodné. Seznamuje nás s tím, jaké možnosti naskýtá komprehenzivní rehabilitace k 

odstranění problémů a omezení plynoucí z handicapu. Komprehenzivní rehabilitace má 

své nezastupitelné místo v léčbě stejně jako jiná léčebná metoda. U onemocnění 

pohybového aparátu je to právě pohyb, který klienta omezuje v navrácení do 

optimální kvality života. Tento krajní stav ovlivňující soběstačnost, je naštěstí ve 

většině případu dočasný. Pravidelným cíleným pohybem klient zachovává kloubní 

pohyblivost, kloubní rozsah a svalový tonus. Při zachování všech těchto parametrů lze 

mnohem snadněji u klienta dosáhnout optimální kvality života. Je přinejmenším 

vhodné, aby se pohyb stal součástí a běžným návykem všech osob a to nejen 
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handicapovaných. Často se stává, že klient má následné pohybové omezení po 

zákroku tak markantní, že je přinejmenším vhodné aby zde byly uplatněny další složky 

komprehenzivní rehabilitace, jako například rehabilitace pracovní, sociální apod. 

Znovunavrácení jedince k bezbolestnému pohybu je nezaměnitelný fakt, který klient 

brzy po aloplastice velmi ocení. Klient zatížený bolestmi a z toho vycházející pohybové 

omezení je takřka lačný po novém bezbolestném pohybu. Tady je na místě velká 

opatrnost v prvních měsících po aloplastice, kdy muže dojít k luxaci nebo uvolnění 

implantátu. Klienti nižší věkové kategorie mají pocit, že mohou vykonávat pohybovou 

aktivitu, jako zdravý jedinec. Samozřejmě, že pohybové aktivity se po zákroku velice 

přiblíží aktivitám zdravých jedinců, ovšem nesmíme zapomínat na to, že hlavní funkcí 

protézy je navrácení bezbolestného pohybu. Proto pohybový program by měl být 

provozován s mírou a s vhodným omezením. Implantací náhrady dochází k odstranění 

imobility a bolestivosti kloubu. Někteří jedinci pak aktivně vykonávají sportovně

rekreační aktivity více než před zákrokem. Z praxe zjišťujeme, že většina, ba až 75% 

operantu, se po ukončení rehabilitace cílenému pohybu nevěnuje. V budoucí 

diplomové práci bych ráda tento problém podrobněji rozvinula. Předpokládáme, že 

bude proveden kvalitativní výzkum u vybraných jedinců. Respondenti budou vybráni 

dle daných kritérií. Bude provedeno anketní šetření, kde budou použity převážně 

uzavřené otázky. Provedený kineziologický rozbor bude sloužit k získání vstupních 

informací stejně jako anketní šetření. Po vyhodnocení vstupních informací budou 

sestaveny individuální sportovně-rekreační aktivity. K tomuto programu muže 

posloužit výše navržený program, který modifikujeme dle toho kterého respondenta. 

Vzhledem k tomu, že aloplastiku kyčelního kloubu podstupují většinou klienti vyšších 

věkových skupin, je z tohoto důvodu navržený pohybový program napsán bez 

odborného názvosloví. Program bude modifikován dle potřeb respondenta. Respondent 

s ním bude seznámen a názorně poučen. Vykonávání sportovně-rekreačních aktivit 

budou zkoumaní jedinci zaznamenávat do připravených výkazu. Výsledky budou 

vyhodnoceny na základě vstupních a výstupních informací získaných z anketního 

šetření a provedeného kineziologického rozboru. Na základě těchto informací bude 

provedeno hodnocení změny u jedinců a jednotlivých skupin (např. skupiny podle 

věku nebo pohlaví) v několika rovinách. Výsledky budou analyzovány s využitím 

běžných statistických metod. Předpokládáme, že výsledky budou zpracovány a 

vyhodnoceny ve formě grafu a tabulek. Vzhledem k tomu, že jde o práci budoucí, 

domnívám se, že pracovní postup a návrh pohybových aktivit muže být ještě upraven 

nebo změněn. Stejně tak vyslovení hypotéz bude provedeno před začátkem sledování. 

Závěrem bychom mohli téma aloplastiky zhodnotit v několika rovinách. Vzhledem 

k obsáhlosti tématu, bych se ráda závěrem zmínila o jedné rovině a to o kvalitě života 
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takto postižených jedincu. Definovat "kvalitu života" (quality of life) je velice obtížné. 

Mluvíme-li o kvalitě života, všímáme si, jaký dopad má onemocnění jedince na jeho 

fyzický a psychický stav, na jeho zpusob života a jeho spokojenost. Z uspokojení 

základních fyziologických potřeb (potřeba jíst, pít, spát, bdít aj.) a subtilnějších potřeb 

(potřeba bezpečí, sebeúcty, kolektivnosti), tedy z Maslowovy hierarchie potřeb, 

vychází definice kvality života. Ostatně v odborné literatuře nalézáme mnoho definic 

vystihující kvalitu života. Mají však společné to, že pojem "kvalita života" by měl 

obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince. Všeobecně 

bychom mohli říci, že je subjektivně vnímána klientem jako specifická informace o 

reakci klienta na aplikovanou léčebnou metodu. Analýza kvality života je dnes 

nedílnou součástí všech moderně koncipovaných klinických studií. Celková kvalita 

života je souhrnem mnoha faktoru, které jej ovlivňují. Mužeme se pozastavit nad tím, 

jak moc mužeme ovlivnit kvalitu života toho kterého klienta, pusobením na tyto 

jednotlivé faktory. Je nutné si tedy uvědomit, že hlavním cílem léčby jakéhokoliv 

onemocnění je samozřejmě uzdravení a tím ovlivnění právě výše zmíněné kvality 

života. Proto naším cílem v jakémkoli podnikání se zdravotně postiženým jedincem je 

změna kvality života k lepšímu, tedy k jeho optimalizaci. K tomu nám především 

pomáhá výše zmíněná komprehenzivní rehabilitace. Ovšem toto téma je tak obsáhle, 

že bychom mohli popsat ještě mnoho stran a stále bychom nalézali nové a nové 

aspekty, o kterých dál psát. Tato pilotní studie je již poměrně obsáhlá, proto nezbývá, 

než se od toho tématu odpoutat. Poslední řádky bych ráda věnovala malé osvětě, kdy 

bychom si měli uvědomit a zamyslet se nad tím, co vše mužeme udělat pro zlepšení 

své kvality života a především co mužeme udělat pro handicapované jedince, aby 

jejich kvalita života byla optimální. Mnohdy si handicapovaný jedinec v optimalizaci 

kvality života nemuže pomoci sám, a proto jsme tu my, abychom natáhli pomocnou 

ruku ... 
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Závěr 

o Sběr literatury a jiných informačních zdrojŮ plně poskytnut dostatek 

informací pro shrnutí teoretických poznatku dané problematiky. 

O Získaný kvalitativní přehled znalostí v dané oblasti byl zpracován metodou 

review. 

o Odvětví endoprotetiky je velice obsáhlé. Tato práce poskytuje pouze stručný 

náhled, kde jsme museli upustit od podrobných informací. Úspěšně byly 

vymezeny pojmy v oblasti anatomie a fyziologie kyčelního kloubu, totéž v 

oblasti ortopedické. Byly vymezeny teoretické údaje o aloplastice, o její 

indikaci, kontraindikaci, případných rizik a komplikací. 

o Předpokládáme, že stručný přehled problematiky aloplastiky kyčelního 

kloubu této práce, bude sloužit jako pilotní práce k diplomové práci 

zkoumající vliv navržených pohybových aktivit u jedinců po aloplastice 

kyčelního kloubu. 

o Předpokládáme, že součástí diplomové práce bude kvalitativní výzkum 

s cílem zjištění vlivu pohybových aktivit na jedince po aloplastice kyčelního 

kloubu. 

O Navržený plán pohybových aktivit pro jedince po aloplastice kyčelního 

kloubu bude předlohou pro následnou modifikaci k tomu kterému 

vybranému respondentovi zúčastňujícího se kvalitativního výzkumu budoucí 

diplomové práce. 

o Zpracované anketní šetření, itinerář kineziologického rozboru a měsíční 

výkaz pohybových aktivit budou sloužit k získání informací pro kvalitativní 

výzkum diplomové práce. 
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Příloha 1 

Hip Anatomy 

Obr. č. 1 Kyčelní kloub a jeho základní části (MMG 2003) 

Obr. č. 2 Znázornění pohyba kulového kloubu 

(http ://www. tpu b.com/contenttmedical/10669-c/css/10669-c_ 42. htm) 

Fem~-
neck 



Příloha 2 

Muvulus 
iltiiCU!o 

I 
Obr. č. 3 M. iliopsaoas a jeho dvě složky 
(http://www.biotech-medlcal.com) 

Obr. č. 5 Svaly kyčelního kloubu 
a stehna (Sinělnikov) 

M. pínformts 
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temoris 

Obr. č. 4 Pelvitrochanterické svaly 
(http://www.biotech-medical.com) 



Příloha 3 

Obr. č. 6 Plexus 

lumbosacralis (Sinělnikov) 

Obr. č. 7 Nervově cévní zásobení 

krajiny kyčelní a stehna (Sinělnikov) 



Příloha 4 

Obr. č. 8 Schéma kožní inervace krajiny kyčelní a celé končetiny, pohled 

zpředu a zezadu (Sinělnikov) 



Příloha 5 

Obr. č. 9 Schéma nervově-cévního 

zásobení krajiny kyčelní a celé končetiny, 

pohled zpředu (Sinělnikov) 

I 

Arteries .. Poster.ior 
of the ·J.~. . v•ew 

Hip ·~ 
•~;.. -\ 

- Profunda -
--femoris,-----;~ ... _._._...._., __ 

Obr. č. 10 Cévní zásobení kyčelního 

kloubu (MMG 2003) 

...___circumflex 



Příloha 6 

Obr. č. 11 Ligamenta kyčelního kloubu 

(http://biology.asvu.ru/page.php?id=270) 

l-os coxae; 

2-cartilago articularis; 

3-cavitas articularis; 

4-ligamentum capitis femoris; 

5-labrum acetabuli; 

6-ligamentum transversum acetabuli; 

7-zona orbiculare; 

8-trochanter major; 

9-caput ossis femoris 

Obr. č. 12 Ligamenta kyčelního kloubu, 

přední pohled 

(http:/ /biology .a sv u. ru/page. php?id =270) 

1-spina iliaca anterior superior; 

2-spina iliaca anterior inferior; 

3-ligamentum iliofemorale; 

4-capsula articulationis coxae; 

5-ligamentum pubofemorale; 

6-ligamentum lacunare; 

7-trochanter minor; 

8-linea intertrochanterica; 

9-trochanter major 

Obr. č. 13 Ligamentum capitis femoris 
(Sinělnikov, 1970) 



Příloha 7 

, .. 

' .. 

I 

Obr. č. 14 Pohyby kyčelních kloubu ve třech základních rovinách (Beznoska et al.) 
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Obr. č. 15 Zátěž v kyčelním kloubu 

(http://biomech.ftvs.euni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/BOt7-2.gif) 
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Obr. č. 16 Umělé náhrady lidských kloub~ 

(http://biomech.ftvs.euni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/Bot7-2.gif) 



Příloha 8 

Acctabular 

Obr. č. 17 Acetábulární komponenta 

(MMG 2003) 

1.1.~ 
! 
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I 
Ur.as~rnbte<t, Tot.- Hip 

'\IMG lDOZ 

Femoral 
c:omponents 

Obr. č. 18 Femorální komponenta 

(MMG 2003) 

' 
Obr. č. 19 Rozložená a složená endoprotéza kyčelního kloubu. Femorální a 

acetábulární komponenta (http://www.zimmer.com) 



Příloha 9 

Comonled Hip Implantl 

t~----· Hip lmplant 
" tl <$-

••• I[ 
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:Jd . .'ll '•' ,· · ------.Bone Ceme-nt ang~ 

•; · ar.d tc<·m} a bonó w•lh tne bcoo 
,,. 

' -:,i!. ___ _ 

· l -- ·---. Bon11 Cement &f19B!K!E 
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Obr. č. 20 Cementované femorální dříky a 

viditelné rozhraní implantát - cement - kost (http://www.zimmer.com, MMG 2003)) 
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Porous Hip lmplanls 

Obr. č. 21 Necementované femorální dříky a viditelné rozhraní implantát - kost 

(http://www.zimmer.com, MMG 2003) 
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Obr. č. 22 Cementované a necementované acetábulární komponenty (Duralock, 

Endoimlant) 



Příloha 10 

Obr. č. 23 Aloplastika kyčelního kloubu (Adam) 

a) 

c) 

The head of the femur and a layer 
of the hip socket are removed 

b) 

d) 

Before After 

A metal ball and stem are inserted in 
the femur and a plastic socket is 
placed in the enlarged pelvis cup 

- - - - ! 

Obr. č. 24 Postup implantace náhrady, a) fraktura krčku femuru, b) poškozený kloub a 

hotová aloplastika, c) odstranění krčku a hlavice femuru a vyfrézování acetabula, d) 

umístění acetabula a femorálního dříku (Adam) 



Příloha 11 

A. The hip i:~ dt!>locatcd 
nnd the l~mornl head 
is n:m,wed 

C Th.: acetabu!aJ prosth!.!~is 
1s held in place wnh two 
SCfC\b 

Prnsthesbi 

.} 

B. The acetabulum is 
enlar~ed. prt!ranng 
n ťtlr lhe prostbesis 

D. Th.: temoral pmsthesi!o 
ic; placcd 

Obr. č. 25 Znázornění klasického operačního přístupu a postup implantace 

(http://www.zimmer.com) 

Obr. č. 26 Znázornění malé incize po miniinvazivním přístupu a femorální komponenty 

určené pro miniinvazivní operaci náhrad kyčelního kloubu firmy Endoimplant. 

(Endoimlant, MMG 2003) 



Příloha 12 

ft.. Standard fyzioterapie po 

~- vojenské nemocnice Praha 

TEP kyčelního kloubu Ústřední 

.tíl: Aktivní hybnost operované dolní končetiny, správný stereotyp pohybu v kyčelním kloubu 

bez souhybu pánve, samostatná chBze o 2FH po rovině a po schodech, dosažení co nejvyššího 

možného stupně soběstačnosti pacienta na IBžku i mimo lužko. Pacient poučen o rizikových 

polohách a úkonech s cílem zabránit luxaci TEP. 

Operační den Klidový režim na lužku 

1. pooperační den 

Vyšetření pacienta; Edukace pacienta - o správném polohování operované dolní končetiny 

s dBrazem na zamezení addukce a zevní rotace; Cvičení na IBžku - cévní cviky, kondiční cvičení, 

izometrické cvičení gluteálních svaiB a m. quadriceps femoris, nácvik aktivní hybnosti operované 

dolní končetiny (zpočátku s dopomocí) s dBrazem na obnovu správných pohybových stereotypB 

a eliminaci souhybu pánve. Pokud je třeba, provádíme korekci postavení pánve, uvolnění 

adduktorB operované dolní končetiny s cílem umožnit správné provedení pohybu. 

Pokud celkový pooperační stav dovolí, nacvičujeme posazování na IBžku se spuštěnými bérci a 

postavování o 2FH. Pacientovi vysvětlíme omezení, která vyplývají z polohy vsedě, jako 

prevenci luxace. 

2. pooperační den 

Korekce polohy na IBžku, pokud je to nutné; Cvičení na lužku shodné s předchozím dnem; 

Nácvik otáčení na neoperovaný bok s klínem mezi dolními končetinami; Nácvik posazování, 

postavování a třídobé chBze o 2FH s odlehčením operované končetiny do bolesti u 

cementovaných endoprotéz a s odlehčením na 1/3 hmotnosti (či dle ordinace operatéra) u 

necementovaných endoprotéz. Vysvětlit zpBsob posazování na WC. 

3. pooperační den 

Korekce polohy na lužku, pokud je to nutné; Cvičení na lužku s cílem obnovit správný pohybový 

stereotyp v operovaném kyčelním kloubu, postupně vyrovnávat svalovou dysbalanci, naučit 

pacienta provádět zadaná cvičení samostatně s autokorekcí; Korekce stereotypu chuze o 2FH po 

rovině. 

Od 4. pooperačního dne do propuštění (při nekomplikovaném prBběhu 10. 

pooperační den) Kontrolujeme a korigujeme provádění cviku z předchozích dnB, zaměřujeme se 

na cviky, které činí obtíže. Korigujeme stereotyp chBze o 2FH po rovině; Nácvik otáčení na 

břicho a provádění cvičení v této poloze; Nácvik chuze o 2FH po schodech; Nácvik posazování 

na židli, sbírání předmětu z podlahy, navlékáni ponožek; Edukace pacienta před propuštěním 

z nemocnice, předání edukačních materiálu. 

Pozn.: Cvičení upravujeme s ohledem na aktuální stav, schopnosti a fyzické možnosti pacienta. 

Při výskytu komplikací se postup RHB řídí dle ošetřujícího lékaře. 



Příloha 13 

Návrh měsíčního výkazu pohybových aktivit 

ft Pokyny pro vyplňování měsíčního výkazu pohybových aktivit 

~- První svislý sloupek označuje jednotlivé dny v měsíci. Je-li měsíc kratší než 

31 dní, ponechejte poslední řádek/ky nevyplněné. První řádek označuje vykonanou 

pohybovou aktivitu. Není-li uveden druh aktivity, který vykonáváte, zapište jej do 

posledního prázdného okna v prvním vodorovném řádku. Pohybovou aktivitu 

zaznamenejte co nejpřesněji. Hodnoty m~žete udávat v minutách, hodinách, p~l 

dnech, kilometrech. Například u ch~ze a turistiky uvedeme - 8 km/p~l dne. Pokud 

vyplňujete výkaz několik dn~ zpětně a přesné hodnoty si nepamatujete, označte 

příslušné okno křížkem, že aktivita byla vykonána. Případné poznámky napište na 

rubovou stranu výkazu. 

navržený cyklistika, chůze, běžky, lyže bruslení plavání posilovna míčové hry jiná 

!pohyb. progr. rotoped turistika 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 



Příloha 14 

Návrh anketního šetření 

Vážená paní, Vážený pane, 
žádám Vás o vyplnění ankety, ve kterém zjišťuji vliv sportovně - rekreační 
aktivity na klienty s endoprotézou kyčelního kloubu, k dosažení optimální 

- kvality života. Anketa je určena pro klienty s endoprotézou kyčelního 
kloubu, kteří jsou déle jak pul roku po ukončení pracovní neschopnosti. 

Údaje jsou diskrétní a slouží pro výzkumné účely. Výsledky výzkumu mohou přispět ke 
zkvalitnění péče o klienty s endoprotézou kyčelního kloubu. 
Odpovědi, prosím, označte zatržením příslušného čtverečku. Pokud vaši odpověď 
nejlépe vystihuje více možností, tak jej označte nebo dopište. 

Děkuji 

1. Rok narození 

2. Pohlaví O žena O muž 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
D základní 
D vyučen/a 

4. Indikace (duvod) operace kyčelního kloubu: 
D artróza 
D osteoporóza 
D úraz 
D 

.. , 
Jlne .......... .. 

S. Nynější onemocnění, se kterými se léčím: 
D cukrovka (diabetes mellitus) 
D astma bronchiale 
D srdeční onemocnění 
D onemocnění páteře 
D obezita 
D časté zažívací problémy 
D 

.. , 
Jme .......... .. 

6. Nastaly pooperační komplikace? 
Dano Dne 

Pokud ano, označte duvod komplikace/í: 
D infekce 
o poranění nervu 
D poranění cév 
O jiné .. ........ 

7. Musel/a jste být reoperován/a? 
O ano O ne 

Lenka-Marie Šperlová 

O středoškolské 
D vysokoškolské 

D revmatické onemocnění 
D nádorové onemocnění 
D nevím 

O vysoký krevní tlak (hypertenze) 
O nádorové onemocnění 
D migrénové stavy 
D kloubní poruchy 
O glaukom 
D nevím 

O krvácení 
D vykloubení endoprotézy 
D tromboembolická nemoc 

8. Byl/a jste před operací poučena o vlastním operačním výkonu? 
Dano O ne 

Pokud ano, kým? 
D obvodním lékařem O sestrou 



D ortopedickým lékařem 
D z informační brožury 

D fyzioterapeutem 
O jiným .......... .. 

9. Byl/a jste poučena o omezení po operačním výkonu? 
Dano Dne 

Pokud ano, byl/a jste srozuměna s možností komplikací a následného omezení 
ve vykonávání běžných denních potřeb, čí možnosti trvalé invalidity? 

Dano Dne 
Pokud ano, byla s vámi probrána vaše sociální situace a případné možnosti 
časné pomoci i dlouhodobé pomoci po zákroku. 

Dano Dne 

10. Byl/a jste poučena o zásadách po operaci? 

~ 
obvodním ortopedickým sestrou fyzio- informační sousedem jinak 

m lékařem lékařem terapeutem brožurou 
m 

n 
diagnóze 

zákroku 

rehabilitaci 
pom5ckách 

následném 
pohybovém 
omezení 

11. Pokuste se vyjádřit míru strachu z operačního výkonu: 

© ® 

12. Bál/a jste se, jak se opět zařadíte do svého okolí? 
Dano Dne 

13. Po propuštění z nemocnice jste šel/šla: 
D domB D k příbuzným 
D do domova dBchodcB D do rehabilitačního ústavu 
Dna oddělení následné (dlouhodobé) péče 
O jinam ...... 

14. Pokud jste po propuštění šel/šla domB, využil/a jste následující možnosti pomoci: 
D rodinného příslušníka D pečovatelských služeb 
D souseda/ky D osobního asistenta 
O jiné ..... 

15. Jak dlouho jste využil/a pečovatelských a jiných služeb? 
D 1 měsíc D dlouhodobě 
D 3 měsíce a více D jiná ......... 

16. Kde a jaký rehabilitační program jste podstoupil/a? 
D časnou rehabilitaci v nemocnici 
D léčebnou rehabilitaci v místě bydliště 
D rehabilitační program v rehabilitačním ústavu 
D komplexní lázeňský program D jiný ......... 



17. Jakou a jaké míře jste vykonával/a sportovně-rekreační pohybovou aktivitu před 
operaci? Zaznamenejte v tabulce nejlépe v hodnotách kolik minut, hodin či dní jste 
aktivitu provozovali. Pokud jste nevykonával/a žádnou aktivitu ponechte tabulku 
prázdnou a zaškrtněte pouze okno s žádnou pohybovou aktivitou. 

D vykonával/a viz tabulka 
D žádnou pohybovou aktivitu 

vObec 1-2x měsíčně 1-2x týdně 3-Sx týdně denně 

Chůze - delší, souvislá 

Běh - delší, souvis!) 

Plavání 

Cyklistika, rotoped 

Aerobik 

Kondiční gymnastika 

Posilovna 

Míčové hry 

Jóga 

Zdravotní gynmastika 

Jiné 

Sezónní sporty - běžky 

Sjezdové lyžm.ání 

Bruslení 

18. V jaké míře vykonáváte sportovně-rekreační pohybovou aktivitu po operaci? 
D jsem pohybově zdatnější než před zákrokem 
D s mírným omezením 
D se značným omezením 
D žádnou 

Pokud žádnou, proč? 
D mám značně omezený pohybový rozsah 
D po komplikacích mám trvalé poškození 

D mám bolesti 
D 

.. , 
Jlny ........ 

19. Byl vám doporučen dlouhodobý program pohybové aktivity pro pacienty 
s endoprotézou kyčelního kloubu? 

Dano Dne 
Pokud ano, dodržujete jej? 

Dano, pravidelně 
D ano, nepravidelně 

Dano, ale velmi málo 
Dne ....... 

20. Jaké pohybové sportovně - rekreační aktivity s ohledem na váš zdravotní stav 
provozujete? 

D žádné 
D chEize (procházky, turistika aj.) 
D cyklistiku (kolo, ortoped) 

D plavání 
D posilovna 

D téměř jakékoliv, s doporučeným omezením 
D cvičební program sestavený pro pacienty s endoprotézou 
D 

.. , 
Jlne .......... 

Pokud ano, odhadnete kolik minut, hodin či dní sportovně - rekreační aktivitu 
provozujete a jak často? 



vůbec l-2x měsíčně l-2x týdně 3-5x týdně denně 

Chlize - delší. souvislá 

Běh - delší. souvislý 

Plavání 

Cyklistika. rotoped 

Aerobik 

Kondiční gynmastika 

Posilovna 

Míčové hry 

Jóga 

Zdravotní gymnastika 

Jiné 

Sezónní sporty - běžky 

Sjezdové l}žování 

Bruslení 

21. Odhadnete, jak trávíte celý den, resp. jaké množství hodin strávených v prťlběhu 
celého dne? Hodnoty uvedte u příslušné polohy v minutách či hodinách. 

D vsedě (křeslo, židle aj.).... D ve stoji .... 
D vleže (včetně spánku).... D v autě (či jiný prostředek) 
D v chťlzi (procházka, nákup, cesta do práce aj.) .... 
D jinak ...................... . 

22. Pracovala jste před zákrokem? 
Dano Dne 

Pokud ano, jakou povahu mělo vaše zaměstnání? 
D převážně tělesná práce D převážně duševní práce 
D tělesná i duševní práce D velmi fyzicky náročná práce 
D velmi duševně náročná práce 

Pokud ne, proč? 
D byl/a jsem nezaměstnán/a 
D byl/a jsem ve starobním dťichodu 
D byl/a jsem v invalidním dťichodu 
D byl/a jsem v domácnosti 
D 

.. , 
Jlne ............. . 

23. Vrátil/a jste se po operaci do zaměstnání? 
Dano Dne 
Dano, jsem pracující dťichodce D ne, byl/a jsem již v dťichodu 

Pokud ne, z jakého dťivodu? 
D pracovní činnost již nejsem schopen/a vykonávat 
D výpověď zaměstnavatelem D jiný .......... 

Pokud nejste schopen/a pracovní činnost vykonávat, tak: 
D pobírám státní podporu nezaměstnanosti 
D jsem žadatelem/kou o částečný/plný invalidní dťichod 
D byl mi přiznán částečný/plný invalidní dťichod 
D rekvalifikoval/a na jinou pracovní činnost 
D odešel/a jsem do předčasného dťichodu 
O jiný ......... 

24. Vrátil/a jste se po zotavení do plnohodnotného života, jaký jste vedl/a před 
zákrokem? 

Dano D ne 



Pokud ne, proč? 
D mám bolesti D mám značně omezený pohybový rozsah 
D po komplikacích mám trvalé poškození - pobírám část. invalidní 
dB chod 
D po komplikacích mám trvalé poškození - pobírám plný invalidní 
dB chod 
D •• I Jlne ............ . 

Pokud ano, tak: 
D bez omezení 
D s drobným omezením 
D jsem na tom lépe než před operací 

25. Po návratu do běžného života jste se celkově cítil/a po psychické stránce 
vyrovnán/a? 

Dano Dne 
Pokud ne, proč? 

D mám stále komplikace D byl/a jsem či budu reoperován/a 
D nemohu se smířit s pohybovým omezením 
D omezení mi znemožňuje návrat do běžného života 
D nemohu najít práci D jiné ......... . 

26. Pokud jste nebyl/a schopna zařadit se zpět do běžného života, využila jste nějaké 
pomoci? 

Dne 
Dano, obvodního lékaře 
Dano, sociálního pracovníka, 
D ano, využil/a jsem linky dBvěry, psychologické poradny č i sociálního 
centra 
Dano, využila jsem duchovní pomoci církve či náboženských organizací 
Dano, sociálně-právní pomoci státní správy (sociálka) 
D •• I ano, Jlne ...................................... . 

Pokud ano, byla pomoc účinná? 
Dne 
D ano, ale jen částečně 
Dano, nalezli jsme společně řešení klíčových problémB 
Dano, bylo mi doporučeno specializované pracoviště (organizace, 
spolek, chráněné pracoviště, aj.) pro integraci zdravotně postižených do 
společnosti 

27. Má sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zaměstnání apod.) před 
zákrokem: 

D velmi dobrá 
D dobrá 

Dna hranici 
D nevyhovující 

28. Má sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zaměstnání apod.) po navrácení 
do společnosti: 

D horší než před zákrokem 
D nevím 

D stejná jako před zákrokem 
D jiná. ... 


