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Abstrakt 

Autor:  Andrea Valovičová 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního 

kloubu 

Cíle: Cílem obecné části práce je seznámení se s problematikou totální endoprotézy 

kolenního kloubu na podkladě dostupné odborné literatury. Cílem speciální části je 

zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální 

endoprotézy kolenního kloubu. 

Metody: Závěrečná práce je rozdělena do dvou částí – obecné a speciální. Obecná část 

se zabývá základními poznatky z anatomie a kineziologie kolenního kloubu, 

problematikou gonartrózy, totální endoprotézy kolenního kloubu a její následné 

rehabilitační péče. Speciální část je tvořena kazuistikou pacienta po implantaci totální 

endoprotézy kolenního kloubu, která byla zpracována v rámci souvislé odborné praxe 

v CLPA s.r.o. Zahrnuje vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého 

a dlouhodobého plánu terapie, popis jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu proběhlé terapie.  

Výsledky: Pacient absolvoval po dobu hospitalizace 8 terapeutických jednotek, během 

kterých došlo ke značnému zlepšení rozsahu pohybu levého kolenního kloubu, posílení 

oslabených svalů a redukci otoku a bolesti kloubu. Dále došlo k obnovení joint play na 

levé dolní končetině, k protažení zkrácených svalů a uvolnění hypertonických svalů.  

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

rehabilitace 

  



 

 

Abstract 

Author: Andrea Valovičová 

Title: A case study of physiotherapeutic care of a patient with total knee replacement 

Objectives: The aim of the theoretical part of the thesis is to introduce the problematics 

of total knee replacement based on literature research. The objective of the practical part 

is to introduce a case report of a patient after total knee replacement. 

Methods: The thesis is divided into two parts – theoretical and special (practical). The 

theoretical part provides basic knowledge of anatomy and kinesiology of the knee joint, 

gonarthrosis, total knee replacement and the subsequent rehabilitation care. The special 

part contains a case study of a patient after total knee replacement. The study was 

executed during continuous professional practice in CLPA s.r.o. The special part consists 

of the kinesiological analysis, the proposition of the short-time and long-time therapy, the 

description of individual therapeutic units and the outcome of the kinesiological analysis 

and evaluation of the effect of the therapy. 

Results: The patient has completed 8 therapeutic units during which there was an 

observable improvement in the range of motion of the left knee, strengthening of the 

weakened muscles and reduction of the joint swelling and pain. Furthermore, joint play 

was restored on the left leg, the shortened muscles were stretched, and the hypertonic 

muscles were relaxed. 

Keywords: knee joint, total knee replacement, alloplasty, gonarthrosis, physiotherapy, 

rehabilitation 

  



 

 

Seznam zkratek 

ADL  activities of daily living (běžné denní činnosti) 

apod.  a podobně 

AS  artroskopie 

bilat.  bilaterálně (oboustranně) 

BMI  body mass index (index tělesné hmotnosti) 

Ca  karcinom (zhoubný nádor) 

CB  cervikobrachiální 

CLPA  Centrum léčby pohybového aparátu 

CNS  centrální nervová soustava 

Cp  krční páteř 

CT  computed tomography (výpočetní tomografie) 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

FH  francouzské hole 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

GIT  gastrointestinální trakt 

HA  hyaluron acid (kyselina hyaluronová) 

HAZ  hyperalgická zóna 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

KOK  kolenní kloub 

KYK  kyčelní kloub 

L  levá 

LDK  levá dolní končetina 

lig.  ligamentum (vaz, vazivo) 

LS  lumbosakrální 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus (sval) 

mm.  musculi (svaly) 

MRI (MR) magnetic resonance imaging (magnetická rezonance) 



 

 

MT  měkké tkáně 

MTP  metatarzofalangeální 

n.  nervus (nerv) 

NO  nynější onemocnění 

NRS  numeric rating scale (numerická škála) 

NSA  non-steroidal anti-inflammatory drugs (nesteroidní protizánětlivá  

  antirevmatika) 

OA  osobní anamnéza 

OA  osteoartróza 

obr.  obrázek 

P  pravá 

PDK  pravá dolní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

r.  ramus (větev) 

RA  rodinná anamnéza 

RHB  rehabilitace 

ROM  range of motion (rozsah pohybu) 

RTG  rentgen 

SIPS  spina iliaca posterior superior 

SYSADOA symptomatic slow acting drugs in osteoarthritis (symptomaticky pomalu 

  působící léky při osteoartróze) 

TEN  tromboembolická nemoc 

TENS  transkutánní elektrická nervová stimulace 

TEP  totální endoprotéza 

TrPs  trigger points 

UK  Univerzita Karlova 

VP  výchozí poloha
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1 ÚVOD 

 Implantace totální endoprotézy kolenního kloubu (TEP) je jednou z nejčastěji 

prováděných ortopedických operací v posledních letech. Nejčastější příčinou tohoto 

chirurgického řešení je pokročilá osteoartróza kolenního kloubu způsobená 

degenerativními změnami kloubní chrupavky. Tento stav je typický hlavně pro pacienty 

ve vyšším věku, ale i počty mladších pacientů s touto diagnózou postupně rostou. Dalšími 

indikacemi pro TEP mohou být zlomeniny, deformity kloubu, reoperace totální 

endoprotézy a další. 

 Pokud má být léčba pacienta komplexní a má dosáhnout maximálních možných 

výsledků, je důležité po operaci zařadit správnou a individuálně zvolenou rehabilitační 

péči. Snahou pooperační rehabilitace je co nejrychlejší návrat pacienta do běžného 

denního života, samostatného, bez bolestí a s plně funkčním kolenním kloubem. 

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

Náplní části obecné je seznámení se se základními poznatky z anatomie a kineziologie 

kolenního kloubu, dále se práce zaobírá problematikou gonartózy, příčinami jejího vzniku 

a následnou léčbou. Následující kapitoly jsou zaměřeny na proces implantace totální 

endoprotézy kolenního kloubu. V závěru se zabývá rehabilitační péčí a 

fyzioterapeutickými postupy, které jsou aplikovány po této operaci. 

 Cílem speciální části je vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 

po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Tato část zahrnuje anamnézu 

pacienta, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, cíle rehabilitace, popis terapeutických 

jednotek, závěr a zhodnocení efektu terapie. Speciální část práce byla vypracována 

v rámci souvislé odborné praxe v CLPA s.r.o., která probíhala od 31. 5. 2021 do 25. 6. 

2021 pod vedením magistry Jany Sohrové.  

 Práce byla sepsána s informovaným souhlasem pacienta a projekt práce byl 

schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 207/2021. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

 Cílem této části práce je zpracování rešerše teoretických podkladů ozřejmujících 

problematiku totální endoprotézy kolenního kloubu. Tyto informace následně slouží jako 

podklad pro vypracování speciální části, kazuistiky pacienta po TEP kolenního kloubu. 

Zaměřuje se především na oblast anatomie a kineziologie kolenního kloubu, příčin vzniku 

gonartrózy a následné léčby pacienta s touto diagnózou.  

2.1 Kolenní kloub 

2.1.1 Anatomie kolenního kloubu  

 Kolenní kloub (articulatio genus) je kloub složený, bikondylární, který je 

považován za nejsložitější kloubní spojení v lidském těle. Stýkají se v něm tři kosti – 

femur, tibie, patella a vazivově chrupavčité kloubní menisky, které jsou umístěny mezi 

femurem a tibií. Součástí kolenního kloubu je také vazivový aparát, kloubní pouzdro 

a okolní svaly. Spojení femuru a tibie nazýváme tibiofemorálním skloubením, spojení 

femuru a patelly je patellofemorální skloubení (Čihák, 2011). 

 Hlavici tibiofemorálního skloubení kloubu tvoří condylus medialis a lateralis 

femoris, jamka je tvořena condyli tibiae, společně s menisky (Čihák, 2011). 

 Styčnými plochami patellofemorálního skloubení jsou facies articularis patellae 

(medialis a lateralis) a facies patellaris femoris. Všechny tyto styčné plochy jsou pokryty 

chrupavkou (Čihák, 2011; Hudák a Kachlík, 2017; Kolář, 2009). Patella tvoří přední část 

kolenního kloubu a je důležitou komponentou pro pohyb do extenze v kolenním kloubu. 

Vnitřní plochou je přivrácena na přední plochu femuru (facies patellaris femoris), na bazi 

patelly ze zevní strany se upíná hlavní část šlachy čtyřhlavého svalu stehenního, která 

přechází do ligamentum patellae (Naňka a Elišková, 2015; Čihák, 2011).  

 Kondyly femuru jsou složitě zakřiveny ve směru příčném i předozadním. 

Laterální kondyl je menší, stojí téměř sagitálně a vystupuje více dopředu. Naopak 

mediální kondyl se k laterálnímu přibližuje svým předním okrajem a stáčí se dovnitř. 

Kloubní plochy femuru a tibie si tvarem ani velikostí neodpovídají, protože kloubní 

plochy tibie jsou téměř ploché. Při pohybu to znamená, že se femur tibie dotýká vždy jen 

na malé ploše. Aby byl tento nesoulad styčných ploch vyrovnán, většinu kloubní plochy 

pokrývají chrupavčité menisky (Dylevský, 2009a). 
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Menisky 

 Menisky jsou lamely tvořené po obvodu z hustého vaziva, které přechází ve 

vazivovou chrupavku. Umístěny jsou mezi oba kondyly femuru a tibie. Mediální 

meniskus je oválný, více otevřený a nachází se na vnitřní straně kolenního kloubu. 

Naopak laterální meniskus je polokruhovitý a více uzavřený s umístěním na vnější straně 

kolenního kloubu (Naňka a Elišková, 2015). Rohy mediálního menisku se upínají na 

přední a zadní interkondylární plochu. Ve středním oddílu je pevně srostlý s částí 

vnitřního kolaterálního vazu. Vzhledem k tomu, že je upevněn ve třech bodech (dva rohy 

a střední část), je méně pohyblivý než laterální meniskus. Přední roh laterálního menisku 

je připoután v blízkosti předního zkříženého vazu. Zadní roh se upíná na interkondylární 

plochu vzadu. Pohyblivost laterálního menisku je větší, a to zejména při flexi kolenního 

kloubu mezi 15-30° (Dylevský, 2009a).  

 Hlavní funkcí menisků je vyrovnání inkongruence styčných ploch femuru a tibie. 

Bylo zjištěno, že neporušené menisky pokrývají přibližně 60 % kontaktní plochy mezi 

kloubní chrupavkou kondylů femuru a tibie. Působí jako tlumiče nárazů, rovnoměrně 

přenášejí zátěž a zároveň i vyživují kloubní chrupavku. Jsou schopny absorbovat až 50 % 

celkového axiálního zatížení působícího na kloub, když je koleno v extenzi. Je ale nutno 

zmínit, že tato procenta jsou závislá na stupni flexe v kloubu a na stupni opotřebení 

menisků. Při flexi 90° v kolenním kloubu je axiální zatížení na kloub o 85 % vyšší než 

při nulové flexi. Při plně flektovaném koleni přenáší laterální meniskus 100% zatížení 

v laterální části kolene, zatímco mediální meniskus pojme přibližně 50 % zátěže 

vykonané na mediální část kloubu (Makris et al., 2011). 

Kloubní pouzdro 

 Kloubní pouzdro ohraničuje kloubní dutinu a je tvořeno z vnitřní synoviální 

výstelky, která je krytá zevním vazivovým pouzdrem. Synoviální vrstva je po stranách 

patelly podložena tukovým polštářem (Čihák, 2011; Naňka a Elišková, 2015). Na tibii 

a na patelle je pouzdro zakotveno při okrajích kloubních ploch, na femuru je to 1 – 1,5 cm 

od okraje kloubních ploch. Pouzdro se vepředu vyklenuje nad patellu mezi musculus 

quadriceps femoris a femur jako vakovitý výběžek zvaný recessus suprapatellaris. Nad 

tímto výběžkem se nachází tíhový vaček, bursa suprapatellaris, který splývá s recessus 

suprapatellaris, a tím ho zvětšuje (Čihák, 2011). 
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Vazivový aparát 

 Kolenní kloub je zesílen vazivovým aparátem, jehož součástí jsou ligamenta 

kloubního pouzdra a nitrokloubní vazy, které spojují femur s tibií (viz obr. č. 1) (Čihák, 

2011; Dylevský, 2009a). 

 Ligamenta kloubního pouzdra dělíme na: přední, zadní a postranní. 

 V přední části kloubu se nachází ligamentum patellae, jakožto pokračování šlachy 

m. quadriceps femoris od patelly až na tuberositas tibiae. Zároveň je vpředu umístěno 

i retinaculum patellae mediale a laterale, které tvoří pruhy jdoucí po stranách patelly od 

m. quadriceps femoris k tibii (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a). 

 Mezi postranní vazy se řadí ligamentum collaterale tibiale – vnitřní postranní vaz 

a ligamentum collaterale fibulare – zevní postranní vaz. Primárním stabilizátorem 

abdukce a zevní rotace bérce je ligamentum collaterale tibiale, které jde od mediálního 

epikondylu femuru na mediální epikondyl tibie a v zadní části srůstá s kloubním 

pouzdrem a vnitřním meniskem. Naopak stabilizátorem addukce bérce je pak ligamentum 

collaterale fibulare, které začíná na laterálním epikondylu femuru a připojuje se na hlavici 

fibuly (Čihák, 2011; Dylevský, 2009a; Dungl, 2014). 

 Na zadní straně kloubu probíhá šikmo zdola mediální strany kloubu a míří latero-

proximálně ligamentum popliteum obliquum, které není pravým vazem, neboť se 

odděluje od úponové části m. semimebranosus. Taktéž se na zadní straně nachází 

ligamentum popliteum arcuatum, které je na fibulární straně kloubního pouzdra a jde po 

jeho zadní straně zevně nad začátkem m. popliteus až na fibulu. Toto ligamentum je 

variabilní a nemusí se vyskytovat u každého jedince (Čihák, 2011). 

 Nejmohutnějšími stabilizátory kolenního kloubu jsou nitrokloubní zkřížené 

vazy – ligamenta cruciata genus. Přední zkřížený vaz – ligamentum cruciatum anterius 

spojuje vnitřní plochu laterálního kondylu femuru s area intercondylaris anterior tibie. 

Zadní zkřížený vaz – ligamentum cruciatum posterius začíná na zevní ploše mediálního 

kondylu femuru a jde do area intercondylaris posterior tibie. Zadní zkřížený vaz je asi 

o třetinu silnější než přední zkřížený vaz a celkově je nejsilnějším vazem kolenního 

kloubu. Přední zkřížený vaz je nejvíce zatěžován, pokud je kolenní kloub v hyperextenzi 

a bérec se vnitřně rotuje. Je důležitý pro zabránění posunu hlezenní kosti dopředu. Naopak 

zadní zkřížený vaz omezuje posun bérce dozadu a jeho zevní rotaci. Spolu s postranními 
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vazy kloubu snižují četnost torzních pohybů v kolenním kloubu (Čihák, 2011; Dungl, 

2014; Dylevský, 2009a). 

Inervace 

 Inervace kolenního kloubu je zajištěna dvěma nervovými plexy – plexus lumbalis 

a plexus sacralis. Z lumbálního plexu vychází nervus femoralis, ze kterého se odděluje 

nervus saphenus a z něj dále r. infrapatellaris, které inervují přední stranu kloubního 

pouzdra. Nervus femoralis tudíž inervuje m. quadriceps femoris a m. sartorius. Ze 

sakrálního plexu vychází n. ischiadicus a pokračuje ve dvou hlavních větvích - n. tibialis 

a n. fibularis communis, které spolu inervují zadní stranu kloubního pouzdra. Mediální 

strana kloubního pouzdra je inervována z n. tibialis, vnější stranu inervuje n. fibularis 

communis. Svaly na zadní straně stehna – m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. 

semimembranosus jsou inervovány z n. ischiadicus. Nervus tibialis pak inervuje 

m. popliteus (Čihák, 2011; 2016). 

2.1.2 Kineziologie kolenního kloubu  

 Dle Dylevského (2009a) je hlavní funkcí dolní končetiny udržování stability 

a pohyb těla – stoj a chůze. Stabilitu nám zajišťuje především velká koncentrace svalové 

hmoty v okolí kyčelního kloubu (Dylevský, 2009a). Pro stabilní pohyb dolních končetin 

Obrázek č. 1: Anatomie kolenního kloubu (Smith, 2003) 
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je nezbytný silný extenční aparát kolenního kloubu spolu s flexorovým aparátem 

a m. popliteus (Véle, 2006). 

Svaly kolenního kloubu 

 I přesto, že je kolenní kloub funkčně složitější než kloub kyčelní, uspořádání svalů 

kolem něj je značně jednodušší, než je tomu u kyčelního kloubu (Véle, 2006). Dle Véleho 

(2006) můžeme svalový aparát kolenního kloubu rozdělit na skupinu extenzorů, flexorů 

a rotátorů kolenního kloubu. 

Extenzory 

 Hlavní extenzor kolenního kloubu má čtyři hlavy, z čehož jsou tři jednokloubové 

(mm. vasti) a jedna dvoukloubová (m. rectus femoris). Mm. vasti zahrnují m. vastus 

medialis, lateralis a intermedius a ventrálně propojují femur s tibií. M. rectus femoris sahá 

od pánve až na tibii (Véle, 2006). Hlavní funkcí celého čtyřhlavého svalu stehenního je 

extenze v kolenním kloubu, kdy laterální vastus pracuje i na rotační složce pohybu 

a m. rectus femoris zároveň flektuje i kyčelní kloub (Dylevský, 2009b). 

 Celý m. quadriceps femoris je velmi důležitý pro chůzi, vykročení. Ve švihové 

fázi pohybu zajišťuje flexi v kyčelním kloubu a následnou extenzi v kolenním kloubu. Při 

klidném, nezatíženém stoji je aktivita m. quadriceps femoris nízká a stoj zajišťují 

distálněji uložené svaly. Jeho aktivita stoupá při posturální nejistotě, například při chůzi 

v nerovném terénu nebo ve stavu připravenosti na akci, u sportovců jako jsou fotbalisté, 

tenisté, lyžaři apod. (Véle, 2006; Dylevský, 2009b; 2009a). 

 Mm. vasti mají důležitou úlohu při stabilizaci kloubu. Při extenzi v koleni 

vyvolané kontrakcí m. quadriceps femoris je patella posouvána proximálním a laterálním 

směrem. Aby nebyla patella přetažena laterálně příliš, mediální vastus patellu dotáhne 

zpět do střední polohy a dohromady s laterálním vastem zajistí její polohu pro správnou 

přítlačnou sílu (Dylevský, 2009b). 

 V případě, že je funkce m. quadriceps femoris oslabena, ale jsou zachovány 

funkční flexory kolene (ischiokrurální svaly), je chůze stále možná. Oporná noha je v této 

situaci nouzově uzamčena „funkčním zámkem kolene“ (ischiokrurálními svaly), který 

pracuje v rekurvačním postavení kolenního kloubu (Véle, 2006). Dle Koláře (2009) se 

koleno uzamkne v nulové flexi, kdy jsou napnuty postranní vazy a všechny vazivové 

struktury zadní strany kloubu (femur, menisky a tibie) vzájemně pevně naléhají na sebe. 
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Zámek je poté uvolněn pomocí m. popliteus. Největší náchylnost k poruchám mívá 

m. vastus medialis, který velmi snadno atrofuje například při bolestech v kolenním 

kloubu, kterou způsobí poškozené menisky (Véle, 2006). 

Flexory 

 Do této skupiny patří svaly na dorsální straně stehna. Jedná se o m. biceps femoris, 

m. semitendinosus a m. semimebranosus. Jelikož všechny tři svaly začínají na tuber 

ischiadicum a úpon mají až pod kolenním kloubem, pro m. biceps femoris na laterální 

straně, pro m. semitendinosus a m. semimembranosus na mediální straně, označujeme je 

jako dvoukloubové svaly. Jejich hlavním úkolem je zajištění flexe v kolenním kloubu 

a pomocné extenze v kloubu kyčelním (Čihák, 2011). Pohybu do flexe kolenního kloubu 

se částečně účastní i m. sartorius, m. gracilis a z malé části i m. gastrocnemius (Véle, 

2006). 

 Dlouhá hlava m. biceps femoris vykonává extenzi a addukci stehna. Dohromady 

obě hlavy flektují bérec a ohnutý bérec zevně rotují. Společnou funkcí m. semitendinosus 

a m. semimebranosus (semisvalů) je flexe kolenního kloubu, při flektovaném koleni 

i vnitřní rotace bérce. Pomáhají též při extenzi a addukci kyčelního kloubu (Dylevský, 

2009b). 

 Výše zmíněné hlavní flexory kolene bývají často označovány jako „hamstrings“. 

Síla vykonané flexe, kdy jsou aktivovány všechny tři svaly současně je závislá na 

postavení pánve. Čím větší je předklon (flexe) pánve, tím je větší aktivita hamstringů 

(Dylevský, 2009b). U hamstringů je známá vysoká tendence ke zkrácení (Véle, 2006). 

Rotátory 

 Dle Véleho (2006) dělíme rotátory na laterální (m. biceps femoris, m. tensor 

fasciae latae), mediální (m. sartorius, semisvaly a m. gracilis) a samostatný mediální 

rotátor (m. politeus). M. popliteus vychází od laterálního kondylu femuru, prostupuje přes 

kloubní pouzdro a upíná se na dorzální stranu vrchního okraje tibie. Jak již bylo zmíněno 

výše, jeho důležitou funkcí je odemknutí kolenního zámku a mediální rotace bérce. Míra 

rotace v kolenním kloubu závisí na stupni flexe kolene. Maximální rotace je možná kolem 

80° flexe, naopak nulová rotace je při plně extendovaném koleni (Véle, 2006). Podíl 

m. sartorius na lokomoci není velký. Důležitý je ovšem při flexi a vnitřní rotaci bérce. 

Rovněž provádí abdukci, flexi a zevní rotaci stehna. Funkce m. gracilis je téměř stejná, 
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až na to, že tento mediální rotátor zprostředkovává addukci v kyčelním kloubu. Laterální 

rotátor m. tensor fascie latae přispívá i k extenzi kolenního kloubu při vzpřímeném stoji 

(Dylevský, 2009a). 

Pohyby v kolenním kloubu 

 Kolenní kloub je velmi komplikovaný a složitý, jelikož plní dvě protichůdné 

úlohy: zajišťuje stabilitu při současné mobilitě (Véle, 2006). V kolenním kloubu je pohyb 

možný do flexe, extenze i rotace. Hlavní a pomocné svaly pro flexi již byly zmíněny 

v kapitole o flexorech kolenního kloubu. Pohyb stabilizující svaly jsou m. iliopsoas, 

m. pectineus, m. biceps femoris. Neutralizační svaly jsou m. biceps femoris 

homolaterálně a semisvaly kontralaterálně (Dylevský, 2009b). 

 Hlavní svaly vykonávající extenzi již byly popsány v kapitole o extenzorech 

kolenního kloubu. Pomocnými svaly pro extenzi jsou m. tensor fasciae latae a m. gluteus 

maximus. Svaly, které pohyb stabilizují jsou svaly břišní, m. erector trunci a m. quadratus 

lumborum. M. gluteus maximus, caput longum m. biceps femoris a semisvaly jsou taktéž 

neutralizačními svaly (Dylevský, 2009b). 

 Rozsah aktivní flexe v kolenním kloubu je do 120°, u pasivního pohybu se 

můžeme dostat až na 140°. Rozsah může být ovlivněn objemem stehna a lýtka, popřípadě 

stavem m. rectus femoris. Extenze je pohyb do nulového postavení. Pohyb přesahující 

nulové postavení nazýváme hyperextenze, která může být do 10-15°. Dle Koláře (2009) 

je fyziologická hyperextenze maximálně do 5°, pokud dosahuje až do 15°, jedná se 

o jedince s větší kloubní laxicitou. Posledním možným pohybem je rotace podél osy tibie. 

Zevní rotace je možná do 15-30° a vnitřní je maximálně do 40° (Véle, 2006). 

 Základní polohou kolenního kloubu je nulová flexe a uzamčené koleno. 

Mechanismus pohybu do flexe a extenze je vcelku složitý (Kolář, 2009). 

 Flexe kolenního kloubu probíhá následovně: Při počáteční flexi do 5° se uvolní 

napětí okolních vazů a tibie rotuje vnitřně. Tato rotace způsobí uvolnění lig. cruciatum 

anterius a povolení kolenního zámku. Následuje valivý pohyb kondylů femuru po 

plochách tvořených tibií a menisky (v meniskofemorálních kloubech). Posuvný pohyb 

femuru po tibiálním plató dokončuje flexi v koleni. V konečné fázi flexe se pro stále 

narůstající zakřivení dorzálních částí kondylů femuru zmenšuje styčná plocha s tibií. 

Z tohoto důvodu menisky mění kolem femuru svůj tvar a společně s kondyly se posunují 
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dozadu po tibii (posuvný pohyb v meniskotibiálním kloubu). Zkřížené vazy kolene 

v průběhu flexe brání nežádoucím posuvným pohybům. Patella se při flexi pohybuje 

distálně (Kolář, 2009). 

 Extenční pohyb probíhá opačně. Nejprve nastává posuvný pohyb dopředu, 

následuje valivý pohyb femuru po kondylech a končí zevní rotací tibiae, která způsobí 

uzamčení kolene (Kolář, 2009). Důležitou součástí extenze v koleni je pohyb patelly, 

která je dynamizujícím prvkem extenzorového aparátu kolene. Patella vytváří kladku, 

přes kterou dojde ke změně směru tahu m. quadriceps femoris. Takto podepřený 

a zahnutý sval vyvine v místě úponu větší sílu než v případě absence patelly. Taktéž platí, 

že s rostoucí změnou úhlu tahu m. quadriceps femoris (čím více je ohnutý kolenní kloub), 

roste síla, která tlačí patellu proti ploše femuru. Často proto dochází k postižení patelly 

z důvodu abnormálního zatížení ve dřepu nebo v kleku (vzpěrači) (Dylevský, 2009b). 

 Při sportu je velmi důležitá síla kontrakce m. quadriceps femoris. Je rozhodující 

při běhu, skoku nebo zdvíhání břemen. Nejvíce potřeba je tam, kde je potřeba plná 

extenze kolenního kloubu (běh, skok atd.). Platí totiž, že při extenzi v kyčli se zvětšuje 

síla extenze v koleni, naopak flexe kyčelního kloubu sílu extenze v koleni snižuje. 

Z hlediska flexorů je potřeba dávat pozor na často zraňované ischiokrurální svaly, jelikož 

jako dvoukloubové svaly provádějí v kyčelním a kolenním kloubu pohyby opačné 

(v kyčli extendují, v koleni flektují) a může nastat jejich nadměrné natažení (Dylevský, 

2009a). 

Lombardův paradox 

 Lombardův paradox je stabilizační mechanismus, který je řízen z CNS. Jedná se 

o společnou kontrakci agonistů a antagonistů. Hlavní uplatnění vidíme při vzpřímení ze 

sedu, kdy se ve stejnou chvíli aktivují extenzory kolene a flexory kolene, které by dle 

reciproční inhibice měli extenzi zabránit. V tomto případě, ale dochází naopak k jejich 

synergii a díky ní je vzpřímení stabilní a jedinci se nepodlomí kolena (Véle, 2006). 
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2.2 Gonartróza 

 Jelikož je kolenní kloub jedním z nejvíce zatěžovaných kloubů v těle, je na něj 

vyvoláván častý tlak a stres, což způsobuje, že je místem nejčastějšího vzniku bolestivého 

onemocnění – osteoartrózy (OA) kolenního kloubu (gonartróza) (Mora et al., 2018; 

Dungl, 2014). Postižení se může týkat stejně tak tibiofemorálního kloubu, jako 

patelofemorálního skloubení. Onemocnění způsobuje bolest, omezenou hybnost v kloubu 

a vznik osových deformit, které ve svém výsledku způsobují nerovnoměrné rozložení 

tlaku při záteži. Při varózním postavení kolene je vytvářen vyšší tlak na mediální část 

kloubu, a naopak při valgozitě je větší tlak v laterální sekci. V důsledku toho dochází 

v přetížené části k rychlejšímu rozvoji degenerativních změn (Dungl, 2014). 

 Gonartróza je označována za nezánětlivé degenerativní onemocnění kolenního 

kloubu, které je charakterizováno nadměrným opotřebením kloubní chrupavky, 

subchondrální sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami měkkých tkání, jakožto 

synoviální membrány, kloubního pouzdra, kloubních vazů a okolních svalů (Dungl, 

2014). 

 Obecně pro osteoartrózu platí, že je to nejčastější kloubní onemocnění a zároveň 

patří mezi nejčastější příčiny nemocnosti a invalidity (Hořčička, 2005). Toto onemocnění 

postihuje více než 250 miliónů lidí po celém světě. Přibližně 35 % pacientů tvoří lidé nad 

65 let (Mora et al., 2018). 

2.2.1 Etiopatogeneze a rizikové faktory 

 Osteoartrózu rozdělujeme do dvou skupin, dle její etiologie: 

 Primární (idiopatická) osteoartróza neboli také „netraumatická“, označuje proces 

předčasného nebo přílišného opotřebení chrupavky. Jedná se tedy o urychlení normálního 

procesu stárnutí chrupavky (Dungl, 2014). Dle Koláře (2009) se jedná o dysregulaci 

metabolismu kloubní chrupavky. Dle Dungla (2014) jde o multifaktoriální příčinu, která 

není plně objasněna. Na urychlení degenerace mohou působit genetické faktory a přílišné 

zatěžování kloubu. Nejčastěji vzniká samovolně ve středních letech (Dungl, 2014). 

 U sekundární OA většinou známe příčiny vzniku degenerace (Kolář, 2009). 

Vytváří se v kloubu, který byl dříve postihnut patologickým procesem. Poškození 

chrupavky, které následně vede k rozvoji OA, může být vyvoláno zraněními, deformitami 

nebo onemocněními. Například se může jednat o vrozené a vývojové vady kloubu, 
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artritidy všech druhů, aseptické nekrózy, stavy po úrazu apod. Na rozdíl od primární OA 

je sekundární OA častější u mužů, kde vzniká nehledě na stáří jedince. Rizikovými 

faktory pro vznik OA je věk, pohlaví, genetická predispozice, poruchy biomechaniky, 

přetížení, ztráta kloubní kongruence, nestabilita kloubu, úraz, obezita, dokonce i etnické 

a geografické vlivy (Dungl, 2014). 

 Rozvoj nemoci (patogeneze) je popisován nejprve jako postupná degenerace 

chrupavky. Chrupavka měkne a stává se matnou, je snížena její schopnost vázat vodu, 

čímž ztrácí pružnost a výdrž vůči mechanické zátěži. Dochází k mikrofrakturám 

subchondrální kosti a tvorbě cyst. Stěny cyst mohou kolabovat a účastnit se tak deformace 

povrchu kloubu. V důsledku hojení mikrofraktur dochází k remodelační aktivitě, kdy se 

zvyšuje produkce osteoblastů a tvoří se nová kost v subchondrální kosti. V místě úponu 

kloubního pouzdra nová hypertrofická synoviální tkáň přerůstá kloubní plochy a vytváří 

tam osteofyty, které jsou tvořeny vláknitou kostí (Kolář, 2009; Dungl, 2014). 

2.2.2 Klinický obraz 

 V počátku nemoci se u pacientů objevuje tzv. startovací bolest v postiženém 

kloubu. Jedná se o bolest, která se vyskytuje při začátku pohybu kloubu před tím, než 

dojde k rozhýbání daného segmentu (Hořčička, 2005). Prvotní bolest je popisována jako 

tupá, intermitentní, zhoršuje se při zvýšené zátěži a ustupuje v klidu. S postupující fází 

onemocnění se bolest vyskytuje i v průběhu pohybu, po námaze, a nakonec i v klidu. 

Dalším symptomem bývá ztuhlost kloubů, která většinou po 10-15 minutách rozhýbání 

mizí. Zevními příznaky mohou být drásoty v kloubu, deformace kloubu a zhrubění jeho 

struktury, omezení hybnosti, svalové dysbalance (hypertonus ischiokrurálních svalů, 

inhibice m. vastus medialis) nebo porucha pohybových stereotypů. Objevit se může i otok 

a hyperémie (Hořčička, 2005; Kolář, 2009; Dungl, 2014). Hořčička (2005) uvádí, že 

pokud se objevuje i noční bolest v kloubu, jde o projev závažnějšího postižení a jedná se 

o nepříznivý prognostický faktor. Dle Koláře (2009) se bolest vyskytuje z důvodu 

zvýšeného nitrokloubního tlaku, odchlípnutím periostu, zvýšeným napětím úponů svalů, 

šlach a kloubního pouzdra, svalovým hypertonem, zánětlivou synovialitidou, centrální 

neurogenní bolestí nebo kostní hyperémií. Známá je také souvislost zvyšující se bolesti 

v kloubu z příčiny poklesu barometrického tlaku před začátkem špatného počasí (Dungl, 

2014). 
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2.2.3 Diagnostika 

 Mimo již výše zmíněným klinickým obrazem, je diagnostika prováděna na 

základě nálezu ze zobrazovacích metod. Standartním vyšetřením při podezření na 

osteoartrózu zůstává nativní RTG snímek (Kolář 2009). Nejčastěji je zhotoven vestoje, 

v semiflekční zadopřední projekci, v laterální projekci a také v „skyline“ projekci 

(Olejárová, 2010). Typické změny sledovatelné na RTG bývají – zúžení kloubní 

chrupavky, tvorba osteofytů na kraji kloubních ploch, subchondrální kostní skleróza, 

cystické subchondrální změny až nekrózy s destrukcí kloubní plochy, následná 

nepravidelnost a inkongruence kloubních ploch (Kolář 2009; Hořčička 2005; Olejárová 

2010; Dungl 2014). 

 Rentgenový nález se nejčastěji hodnotí podle systému Kellgrena – Lawrence, 

který je používán výhradně pro diagnostiku gonatrózy (viz obr. č. 2) (Kellgren a 

Lawrence, 1957). Rentgenové snímky jsou dle tohoto systému označeny známkami 0-4, 

což souvisí s narůstající závažností osteoartrózy (Kohn et al., 2016). Dle škály 

Kellgrena – Lawrence se hodnotí výskyt osteofytů, subchondrální sklerózy, taktéž 

známky zužování kloubní štěrbiny a deformit kloubu. Jednotlivé stupně osteoartrózy jsou 

popsány níže (Park et al., 2013). 

Stupeň 0 – na RTG se nenacházejí žádné zúžení kloubní štěrbiny a nejsou viditelné 

reaktivní změny chrupavky 

Stupeň 1 – nepatrné zúžení kloubní štěrbiny, možný výskyt osteofytů na okrajích kostí 

Stupeň 2 – zřetelné zúžení kloubní štěrbiny, viditelné osteofyty 

Stupeň 3 – viditelné zúžení kloubní štěrbiny, zřetelné osteofyty, subchondrální skleróza, 

možné deformity kloubu 

Stupeň 4 – velké osteofyty, výrazné zúžení kloubního prostoru, rozsáhlá subchondrální 

skleróza a viditelné kostní deformity (Wright, 2014) 
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 Dle Dungla (2014) a Hořčičky (2005) jsou RTG snímky pro současnou populaci 

nedostatečné, jelikož ukazují až značně pokročilé změny a hodnocení výsledků RTG bývá 

subjektivní a málo citlivé. Proto se používají i jiné zobrazovací metody jako je například 

magnetická nukleární rezonance (MRI). Výhodou MRI je schopnost zobrazit patologické 

změny u OA už v časném stádiu. Toto vyšetření zvládá zobrazit anatomicko-

histologickou strukturu tkáně jako jsou změny kloubní chrupavky a subchondrální kosti. 

Diagnostikovat umí i poškození menisků, vazů, kloubního pouzdra a změny synoviální 

výstelky. Dalšími zobrazovacími metodami mohou být: artroskopie, CT vyšetření, 

scintigrafie nebo sonografie (Dungl, 2014; Hořčička, 2005). 

2.2.4 Léčba 

 V současné době existují různé pokyny a doporučení k možnostem léčby OA 

(Mora et al., 2018). Důvodem, proč je terapie OA obtížná je fakt, že stále není známa 

kauzální léčba. Z tohoto hlediska je tedy nejdůležitější dbát na prevenci a edukaci 

ohrožených skupin populace (Hořčička, 2005; Olejárová, 2010). Pacienti by měli mít 

možnost vzdělávat se o možnostech léčby, pravidelného cvičení, redukci váhy a celkově 

o úpravě životního stylu (Olejárová, 2010). Cílem léčby OA je snížení bolesti kloubu a 

přilehlých struktur, minimalizace omezení rozsahu pohybu, ale ještě více je potřeba dbát 

na zlepšení celkové kvality života (Mora et al., 2018). 

Obrázek č. 2: Škála RTG nálezu dle Kellgrena – Lawrence (Wright, 2014) 
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 Terapii OA můžeme rozdělit na konzervativní (nefarmakologickou), 

farmakologickou a chirurgickou. Optimální je kombinovat konzervativní léčbu 

s medikamenty (farmakologickou léčbou) (Olejárová, 2010). Chirurgické řešení by mělo 

být doporučováno až poté, kdy se nedostavují pozitivní výsledky po aplikaci různých 

druhů konzervativní a farmakologické léčby (Michael et al., 2010). 

2.2.4.1 Konzervativní léčba 

 Jedná se o metodu první volby léčení OA, zvláště pokud jde o časnou fázi nemoci 

bez velkých poškození nebo deformit, které by vyžadovaly chirurgické řešení. Cílem je 

edukace pacienta o režimových opatřeních, redukce bolesti, udržení a navýšení 

pohyblivosti v kloubu, zabránění vzniku deformit nebo jejich korekce a vyvážení 

svalových dysbalancí. Vhodná jsou cvičení s malým množstvím nárazů („low impact 

excercise“). Zároveň pro zlepšení trofiky chrupavky pomáhá pravidelné střídání 

přiměřeného tlaku a odlehčení (Dungl, 2014). Doporučováno je pravidelné cvičení 

aerobního typu, cvičení na posilování oslabeného svalstva, cvičení pro zvětšení rozsahu 

hybnosti (Olejárová, 2010). Výhodné je také cvičení v odlehčení, jako je plavání nebo 

jízda na kole. Případně i redukce váhy u obézních pacientů přispívá k úlevě od bolesti, 

ztuhlosti i k celkovému zlepšení funkce postiženého kloubu. Do konzervativní léčby 

zařazujeme i použití kompenzačních pomůcek, které pomohou s odlehčením nosných 

kloubů. Jsou to například vycházková hůl, protetická úprava obuvi, použití speciálních 

vložek do obuvi nebo použití ortéz při nestabilitě kloubu (Hořčička, 2005; Olejárová, 

2010). 

 Dle Dungla (2014) je prokázán dobrý výsledek při kombinaci cvičení a fyzikální 

terapie. Jako doplňkovou léčbu můžeme použít aplikaci tepla a chladu, vířivé koupele 

snižující otok nebo také analgetickou a myorelaxační elektroléčbu např. TENS, nebo 

ultrazvuk. Důležité je rozlišit fázi iritace, kdy nejsou vhodné elektroléčebné analgetické 

procedury vyvolávající hyperemii. Naopak v chronickém stádiu se doporučuje pozitivní 

termoterapie (krátkovlnná, mikrovlnná diatermie). Studie ovšem stále hledají odpověď, 

jestli může některá z dostupných fyzikálních terapií podpořit přímo hojení nebo 

regeneraci chrupavky u časné OA (Dungl, 2014; Kolář, 2009; Mora et al., 2018; Michael 

et al., 2010). 
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2.2.4.2 Farmakologická léčba 

 V současné době je hlavním cílem farmakologické léčby OA zmírnění symptomů 

jako je bolest a omezení pohybu v kloubu. V nejlepším případě by farmaka měla upravit 

poškození kloubních struktur a tím následně snížit bolest kloubu a zvýšit jeho funkci. Je 

pravděpodobné, že nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), dříve používány ke zmírnění 

příznaků OA mohou mít potenciál upravit poškozené struktury v důsledku OA, prozatím 

to ale nebylo dokázáno žádnou klinickou studií. V současnosti nemáme k dispozici léky, 

které by efektivně dokázaly upravit chorobný proces OA (Yusuf, 2016). Prostředky pro 

léčbu OA můžeme rozdělit na skupinu rychle působících léků, na skupinu pomalu 

symptomaticky působících léků a skupinu kortikosteroidů (Sosna et al., 2001). 

Rychle působící léky 

 Paracetamol je doporučováno používat sporadicky a jen při mírných bolestech. 

Denní dávka by neměla překročit 4 g/den. Navíc bylo zjištěno, že paracetamol nemá na 

zmírnění bolestivosti kloubu větší účinek nežli placebo (Mora et al., 2018; Yusuf, 2016). 

 Nesteroidní protizánětlivá antirevmatika (NSA) mají analgetické, protizánětlivé a 

antipyretické účinky. Jedná se ale pouze o léčbu symptomatickou, protože NSA 

nezpomalují rentgenovou progresi OA. Naopak se progrese může urychlit, pokud pacient 

pod analgetickým účinkem léku kloub stále nepřiměřeně přetěžuje (Sosna et al., 2001). 

Příkladem NSA je ibuprofen, diclofenac či salicyláty. Mohou být podávány buď 

perorálně nebo lokálně na postižený kloub. Vzhledem ke gastrointestinálním, renálním, 

srdečním a hematologickým nežádoucím účinkům paracetamolu a NSA je jejich 

dlouhodobé užívání nežádoucí. Z hlediska menšího množství vedlejších účinků se 

osvědčily léky spadající do skupiny inhibitorů cyklooxygenázy-2 jako například 

nimesulid (Aulin), celecoxib a hlavně meloxicam (Mora et al., 2018; Dungl, 2014; Sosna 

et al. 2001). 

 Dalším možností analgetik jsou opioidní analgetika. Mohou být podávána orálně, 

jako injekce nebo pomocí transdermální náplasti. Jelikož je s opioidními analgetiky 

spojeno riziko vzniku závislosti, je tento druh analgetik doporučován jen pacientům, 

u kterých nezabrala předešlá léčba nebo pro pacienty, kteří nechtějí nebo nemohou 

podstoupit operaci. Opioidní analgetika užívaná i jen krátkou dobu jsou spojována 

s vedlejšími účinky. Nejčastěji se jedná o problémy GIT a centrálního nervového systému 

(problémy se spánkem (25 %), paměťový deficit (24 %). I když jsou tyto vedlejší účinky 
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reverzibilní, často jsou důvodem k ukončení této léčby. Příkladem těchto léčiv je 

Fentanyl, Buprenorphinum nebo Tramadol, u kterého je ovšem menší riziko vzniku 

závislosti (Yusuf, 2016; Dungl, 2014; Sosna et al., 2001). 

Pomalu symptomaticky působící léky – SYSADOA 

 Tyto látky jsou často též označovány jako chondroprotektiva. Specifické jsou 

pomalým nástupem účinku (většinou po 2 měsících léčby), ale naopak dlouhodobým 

přetrváním příznivého účinku. Dělit je můžeme na léky aplikované celkově nebo lokálně 

(Sosna et al., 2001). 

 Lokálně aplikované – Pokud u pacienta nezabrala orálně podávaná analgetika a 

jeho stav je kontraindikací k operaci TEP, jednou z možností je intraartikulární aplikace 

kyseliny hyaluronové (HA). Předpokládá se, že dodání HA do kloubu by mohlo být 

užitečné pro zmírnění příznaků OA. Bylo totiž zjištěno, že v osteoartrotickém koleni se 

přirozená koncentrace HA znatelně snižuje. Jedná se o přírodní glykosaminoglykan 

syntetizovaný synoviálními buňkami, chondrocyty a fibroblasty typu B, který je 

vylučován do synoviální tekutiny. Má vysoké viskoelastické vlastnosti, kdy funguje jako 

mazivo a tlumič nárazů. Navíc má velké absorpční, protizánětlivé a antioxidační 

schopnosti. Navzdory publikovaným metaanalýzám je stále diskutabilní, zda a jak by 

měla být HA podávána (Yusuf, 2016; Mora et al., 2018; Gerwin et al., 2006). 

 Celkově je aplikován glukosaminsulfát (DONA) a chondroitinsulfát (Condrosulf) 

(Sosna et al., 2001). Tyto léky ze skupiny SYSADOA (Symptomatic slow acting drugs 

in OA) jsou přirozeně vázány na receptory v chondrocytech, a tak ovlivňují jejich 

metabolismus. Většinou je stimulují k syntéze proteoglykanů a kolagenu extracelulární 

matrix chrupavky a zároveň potlačují sekreci katabolických enzymů. Z tohoto důvodu 

mají potenciálně modifikující účinek na strukturu kloubu. Již bylo publikováno několik 

metaanalýz a klinických studií, které se zabývaly tím, zda tyto léčiva mohou redukovat 

bolest kloubu a zpomalovat proces zužování kloubní štěrbiny. Dle Zhu et al. (2018) je 

perorální užití chondroitinsulfátu v doporučeném množství účinnější než placebo 

z hlediska úlevy od bolesti a z hlediska zlepšení funkcí kloubu. Zároveň poskytuje 

odolnost proti stlačení chrupavky, pomáhá udržet homeostázu a strukturální integritu 

chrupavky (Bishnoi et al., 2016).V porovnání s placebo má glukosaminsulfát významný 

účinek jen na snižování ztuhlosti kloubů postižených OA, ovšem ne na bolestivost 
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a funkci kloubu. Pro ověření účinnosti kombinované terapie glukosaminsulfátem 

a chondroitinsulfátem by mělo být provedeno více klinických studií (Zhu et al., 2018). 

Kortikosteroidy 

 Ze skupiny kortikosteroidů jsou pro intraartikulární aplikaci používány především 

glukokortikoidy. Jedná se o látky poskytující protizánětlivé účinky. Po jejich aplikaci 

nastává okamžitá krátkodobá úleva trvající po dobu 4-6 týdnů. Dle Yusuf (2016) je 

vzhledem k malému počtu studií obtížné poskytnout doporučení, které glukokortikoidy 

použít. Uvádí, že konkrétní použité látky jsou často založeny na osobních a klinických 

zkušenostech. Možnými vedlejšími účinky mohou být vzniklé infekce způsobené 

nesprávnou aplikací injekce, například septická artritida. Incidence je ovšem velmi nízká. 

Častou komplikací bývá zhoršení bolesti do 24 až 48 hodin po aplikaci, ke které dochází 

až u 10 % ošetřených jedinců. Tato léčba je často doporučována pacientům, u kterých 

nezabrala léčba pomocí NSA (Yusuf, 2016; Mora et al., 2018; Gerwin et al., 2006). 

2.2.4.3 Chirurgická léčba 

 V počáteční fázi OA je indikována artroskopie pro odstranění částí 

degenerovaných menisků nebo pro ošetření osteochondrálních defektů. V případě 

postižení pouze části kloubu, případně spojené s osovou deformitou (varozita/valgozita), 

se situace většinou řeší korekční osteotomií, pomocí které se obnoví osa končetiny a tím 

pádem se zmenší tlak na poškozenou oblast. Pokud je poškozen pouze jeden kompartment 

kloubu bez osové deformity, první volnou bývá hemiartroplastika s použitím speciálního 

implantátu. Tento výkon pacienta zatěžuje minimálně a zároveň následuje i jednodušší 

rehabilitace než po osteotomii nebo totální endoprotéze. Značnou nevýhodou je ovšem 

náchylnost k opotřebení z přetížení a zároveň tento přístup neřeší postižení 

femoropatelárního kloubu. Z tohoto důvodu je poté často žádáno o výměnu za totální 

endoprotézu (Feng et al., 2018; Dungl, 2014). 

 Celková náhrada kloubu se nazývá aloplastika (totální endoprotéza – TEP). 

Jelikož konzervativní terapie zajistí většinou jen dočasnou úlevu od bolesti a neovlivňuje 

následný rozvoj artrózy, je tedy určena zejména pro pacienty s časnou fází OA. Pro 

pacienty s pokročilou OA bývá nejužívanějším a nejefektivnějším řešením právě 

aloplastika kloubu (Feng et al., 2018; Dungl, 2014). 
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2.3 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

 Implantace totální endoprotézy kolenního kloubu (viz obr. č. 3) je jedním 

z nejčastěji prováděných a nejvíce efektivních (jak z hlediska nákladů, tak z hlediska 

úspěšnosti) muskuloskeletálních chirurgických zákroků. Je prováděna už od 70. let 20. 

století, kdy ji vyvinul kanadský ortoped Frank Gunston, nejspíše na základě TEP 

kyčelního kloubu (Dungl, 2014). 

 Tento chirurgický výkon je považován za konečnou možnost léčby osteoartrózy 

kolenního kloubu. Studie prokazují významnou redukci bolesti a zlepšení funkce kloubu 

po implantaci této kloubní náhrady. Pacienti, kteří podstoupili tuto operaci a následně 

podstoupili 12týdenní nechirurgickou léčbu (cvičení, dieta, farmakologická léčba) 

uváděli významné zlepšení funkce kloubu i zmírnění bolestí. Zatím co pacienti, kteří byli 

léčeni 12 měsíců pouze konzervativně (ne chirurgicky) nedosáhli těchto výsledků (Yusuf, 

2016). Průměrný věk pacientů, kteří podstupují implantaci TEP kolenního kloubu je 

kolem 65 let, ovšem počet mladších pacientů postupně roste (Price et al., 2018). 

 Životnost endoprotézy kolenního kloubu je vždy individuální, ale většinou je delší 

než deset let a neustále je vyvíjena snaha tuto dobu prodloužit zvolením nových 

konstrukcí i materiálů, které by snížily opotřebení kontaktní plochy polyetylénových 

komponent (Sosna et al., 2001). 
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2.3.1 Indikace a kontraindikace 

 Základními pilíři k stanovení indikace pro operaci TEP jsou anamnéza, 

subjektivní obtíže pacienta, objektivní klinické vyšetření, rentgenový nález a postoj 

nemocného k operaci. Mezi subjektivní obtíže patří nejčastěji bolest a zhoršení funkce 

kloubu, která omezuje pacientovi denní aktivity. Implantace TEP je indikována vždy až 

potom, kdy byly vyčerpány možnosti konzervativní léčby. Platí, že nejčastější indikací 

k implantaci TEP je pokročilá artróza kolenního kloubu. Dle National Institute of Health 

se dají indikační kritéria shrnout do třech bodů: 1) na RTG jasně zřetelné známky kloubní 

degenerace, 2) trvalá střední až výrazná bolest kloubu, na kterou nezabrala konzervativní 

terapie, 3) klinicky viditelné omezení funkce kloubu, které snižuje kvalitu života (Dungl, 

2014). 

Obrázek č. 3: RTG snímek totální endoprotézy levého kolenního kloubu z antero-

posteriorního a laterálního pohledu (Zdroj: archiv CLPA, poskytnuto ke studijním 

účelům, se souhlasem pacienta M. P.) 
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 Absolutními kontraindikacemi je například právě probíhající infekt v okolí kloubu 

nebo přímo v kloubu, který znemožňuje technické provedení implantace. K operaci jsou 

kontraindikování také pacienti drogově závislí, operaci mohou podstoupit až po jednom 

roce abstinence. Kontraindikace mohou být i celkového charakteru, jakožto vážná 

kardiopulmonální onemocnění, těžká ischemická choroba dolních končetin, těžká 

dysfunkce extenzorového aparátu nebo porucha CNS, která by znemožnila pooperační 

spolupráci (Feng et al., 2018; Dungl, 2014). 

 Za relativní kontraindikace považujeme mladý věk pacienta, jelikož pokud se 

jedná o aktivního jedince, je větší pravděpodobnost, že bude v budoucnosti nutno provést 

reoperaci implantátu. Taková operace je technicky obtížnější a nemá tak dobrou prognózu 

jako operace prvotní (Cho, 2014). Mezi další relativní kontraindikace patří v blízké 

minulosti prodělaný nitrokloubní infekt nebo výskyt ložiska infekce kdekoli jinde 

v organismu (chronické infekce urogenitálního traktu, horních cest dýchacích, 

nesanovaná infekce v dutině ústní nebo recidivující mykózy). Do skupiny relativních 

kontraindikací lze zařadit i velmi vysoký věk nemocného (z důvodu pomalé a složité 

rekonvalescence) a morbidní obezitu, která zvyšuje pravděpodobnost výskytu 

pooperačního infektu (Yusuf, 2016; Dungl, 2014; Price et al., 2018). 

2.3.2 Druhy implantátů 

 Rok 1970 můžeme vnímat jako počátek současné éry endoprotetiky kolenního 

kloubu, neboť toho roku byla v USA implantována první moderní endoprotéza kolenního 

kloubu. Tato náhrada byla a nadále je tříkomponentová – skládá se z femorální, tibiální a 

patelární povrchové náhrady s polyetylenovou artikulační plochou, která je fixována ke 

kosti kostním cementem (Dungl, 2014). Náhrada je tvořena z titanu nebo slitin na bázi 

kobaltu a chrómu, keramiky a odolného plastu polyethylenu. Dle Dungla (2014) 

rozlišujeme různé druhy endoprotéz. 

Typy dle stupně vnitřní stability  

 V tomto případě probíhá rozlišování podle kongruence kloubních ploch. TEP 

kolenního kloubu s minimální vnitřní stabilitou nejvíce napodobuje fyziologickou 

biomechaniku kolenního kloubu, ovšem je přenášen velký tlak na jednotku kontaktní 

plochy. Náhrady s větší tvarovou shodou kloubních ploch, ale stále malou vnitřní 

stabilitou nazýváme „low – constrain“. U obou těchto druhů je nutno zachovat funkci 

zadního zkříženého vazu. Dále máme implantáty s vyšším stupněm stability, u kterých je 
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již velká kongruence mezi tibiální a femorální komponentou. Největší stupeň stability 

vykazují tzv. zamčené systémy, kdy je tibiální a femorální část spojena čepem v jeden 

celek, který v horizontální pozici umožňuje pohyb v kloubu pouze do flexe (Dungl, 

2014). 

Dělení z pohledu rozsahu náhrady 

 Podle tohoto kritéria rozlišujeme totální náhrady a unikompartmální náhrady. U 

unikompartmálních náhrad je vyměněna pouze polovina kloubu, nejčastěji mediální 

distální kondyl femuru a mediální část tibiálního plata. Hlavní výhodou je menší operační 

zákrok, tím pádem i rychlejší rehabilitace, díky menšímu zásahu do biomechaniky 

kloubu. Ovšem tato náhrada může být použita jen v případě, že je zachována funkce obou 

zkřížených vazů, není přítomna patelofemorální artróza a nevyskytuje se fixovaná 

varozita kloubu (Dungl, 2014). 

Dělení z hlediska pohybu tibiálního artikulačního plata 

 Nejstarší implantáty měly tibiální plato nepohyblivé a pevně připevněné k tibiální 

komponentě. S úmyslem zlepšení biomechaniky implantátu bylo zkonstruováno plato 

rotační, které se otáčí kolem středového čepu v tibiální komponentě. Nejnovější možností 

je plato, které umožňuje jak rotační, tak předozadní pohyb (Dungl, 2014). 

Rozdělení z hlediska typu kostní fixace 

 Existují buď implantáty cementované nebo necementované. Výhoda 

cementovaných náhrad tkví v menší technické náročnosti při operaci, protože v případě 

cementované náhrady nemusí implantát přesně korespondovat tvarem s kostí, jelikož 

cement vyplní případné defekty. Zároveň může cement tvořit účinnou bariéru pro 

polyethylenové zbytky, čímž se zabrání osteolýze a uvolnění implantátu. Ze studií také 

vyplývá, že cementované náhrady dosahují stabilnější fixace. U osob s vysokým rizikem 

infekce je cementovaná náhrada lepší volbou z důvodu možnosti dopravit, pomocí 

cementu, přímo do kloubu antibiotika. Cementovaná náhrada je tedy vhodná pro starší 

pacienty, kteří potřebují časnou rehabilitaci a nepředpokládá se u nich výměna implantátu 

(Gandhi et al., 2009; Christensen et al., 2020). 

 Na druhou stranu technika necementovaných náhrad nabízí výhody jako například 

kratší doba operace. Při vysoké kvalitě kostí snese vyšší mechanickou zátěž a umožňuje 

jednodušší případnou výměnu protézy v budoucnu. U necementovaných náhrad je 
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nevýhodou vysoká cena, neboť je zapotřebí necementovanou náhradu složitě povrchově 

upravovat a zároveň na rozdíl od cementované náhrady není možné necementovanou 

náhradu ihned po operaci plně zatížit. Z těchto důvodů je necementovaná náhrada 

doporučována převážně mladším a aktivním jedincům, kteří netrpí osteoporózou (Dungl, 

2014; Gandhi et al., 2009; Christensen et al., 2020). 

 Jedním z hlavních důvodů pro vytváření materiálových modifikací implantátu je 

zmenšení otěru a tím pádem prodloužení životnosti implantátu (ovšem za vyšší 

pořizovací cenu). Důvodem může být i pacientova alergická reakce na klasické 

implantáty. Jedná se o povrchovou úpravu kontaktních ploch femorální komponenty 

například povlakem oxinia, nitridem titanu nebo může být použita celokeramická náhrada 

(Dungl, 2014). 

2.3.3 Možné komplikace operace 

 Všeobecně je mortalita po implantaci TEP kolenního kloubu nižší než 1 %. Toto 

číslo se však zvyšuje s rostoucím věkem pacienta, přidruženými komorbiditami a větší 

pravděpodobnost úmrtí bývá u mužského pohlaví. Pro snížení možnosti úmrtí pacient 

a redukci výskytu závažných pooperačních komplikací je důležité zvážení všech 

rizikových faktorů a důsledné zhodnocení zdravotního stavu pacienta před provedením 

operačního zákroku (Palmer, 2020). 

 Mezi nejčastěji zmiňované pooperační komplikace patří: 

Infekce – Infekcí jsou často ohroženi pacienti trpící revmatoidní artritidou, diabetes 

mellitus nebo pacienti, kteří dlouhodobě užívají cytostatika a kortikoidy. Warren et al. 

(2020) uvádějí, že pacienti, u kterých byla použita spinální anestezie mají méně závažné 

a méně časté pooperační komplikace než pacienti, u kterých byl použit jiný druh 

anestezie. Mezi klinické projevy probíhajícího infektu patří přetrvávající drenáž z rány 

(delší než 72 h), otok kloubu, zvýšená bolestivost, zarudnutí, horečka (Dungl, 2014; 

Simons et al., 2017). 

Neurovaskulární komplikace – Neurální komplikací bývá poškození n. peroneus, 

vyskytuje se ovšem vcelku výjimečně (0,3 – 2 %) (Palmer, 2020; Dungl, 2014). 

K poranění cévních struktur dochází například při odstraňování menisků, při resekci 

zadního zkříženého vazu nebo při uvolňování zadní části kloubního pouzdra (Dungl, 

2014; Palmer, 2020). Dojít může až k akutní arteriální trombóze, kdy je uzavřena tepna 
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trombem, přes který nemůže být přiváděna krev do postižené končetiny. Klinickými 

příznaky je nehmatatelný tep na noze, cyanóza, hypestézie a omezení funkce končetiny. 

Možnou terapií je provedení bypassu nebo trombektomie (Dungl, 2014). 

Tromboembolická nemoc – Výskyt tromboembolické nemoci po implantaci TEP 

kolenního kloubu bez předchozí profylaxe byl objeven u 40-88 % jedinců. Ve většině 

případů se jednalo o trombózu v oblasti lýtka, ale v malém procentu případů se vyskytla 

i akutní plicní embolie. Nezbytnou prevencí je včasná vertikalizace a mobilizace pacienta, 

součástí je i léčba ve formě nízkomolekulárního heparinu, antikolagulancií a žádoucí je 

používání kompresních punčoch a pneumatické komprese (Dungl, 2014; Palmer, 2020). 

Komplikace vycházející z extenzorového aparátu – Pod tento typ komplikací patří 

například: femoropaterální nestabilita, která vzniká jako důsledek příliš velkého napětí 

zevních retinakul a oslabeného mediálního vastu. Dále může dojít k ruptuře šlachy m. 

quadriceps femoris nebo odtržení šlachy patelly. Ojedinělý není ani patella clunk 

syndrom, který označuje uskřinutí vaziva z oblasti šlachy m. quadriceps femoris a 

proximální části patelly v mezikondylickém prostoru implantátu (Palmer, 2020; Dungl, 

2014; Sequeira et al., 2020). 

Pooperační ztuhlost – Pooperační ztuhlost, pokud je způsobena bolestí, odezní po 6-8 

týdnech po operaci. Ovšem příčinou ztuhlosti může být i infekce v kloubu nebo problémy 

mechanických komponent implantátu a vazivových stabilizátorů. K zjištění přesné 

příčiny je nutné rentgenologické vyšetření nebo i vyšetření punktátu. Prevencí pooperační 

ztuhlosti je správná operační technika (Dungl, 2014). 

Periprotetické zlomeniny – Periprotetickými zlomeninami jsou nazývány zlomeniny 

vzniklé kolem kloubních náhrad. Periprotetické zlomeniny jsou nejčastější u starších 

pacientů z důvodu zhoršené kvality kostí (Nozaka et al., 2020; Rabin, 2021). 

Pravděpodobnost zlomeniny se zvyšuje u pacientů s osteoporózou, revmatoidní 

artritidou, také u pacientů s neurologickými poruchami nebo u pacientů, kteří podstoupili 

již revizní operaci téhož kloubu (Palmer, 2020). 

Artrofibróza – Artrofibróza je další komplikací pooperačního stavu po implantaci TEP. 

Jedná se o nadměrnou produkci fibrózní jizvy v operovaném kloubu. Objevuje se 

palpační bolest, omezení rozsahu pohybu, kloub je horký a oteklý. Pokud se artrofibróza 

u pacienta vyvine je nezbytná důsledná rehabilitace pro udržení a zvětšení rozsahu 

pohybu, ovlivnění zánětu, otoku a bolesti postiženého kloubu (Cheuy et al., 2017). 
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Dle Jerosch a Aldawoudy (2007) je ovšem konzervativní léčba neefektivní a doporučují 

artroskopické ošetření, které uvolní zjizvenou tkáň. 

Aseptické uvolnění implantátu – Závažnou komplikací může bývá i aseptické uvolnění 

implantátu. Etiologie tohoto problému není stále objasněna, ale udává se, že nejspíše 

souvisí s polyethylenovými úlomky, které způsobují zánětlivou reakci a osteoklastickou 

kostní resorpci. V případě, že se implantát uvolní, je mechanicky nestabilní, musí 

následovat reoperace. Nejčastěji bývá tento případ léčen kostním štěpem (Palmer, 2020; 

Wooley a Schwarz, 2004). 

2.4 Rehabilitace 

 Rehabilitační péče o pacienta podstupující implantaci TEP kolenního kloubu se 

skládá z předoperační fáze a pooperační fáze. Mezi hlavní cíle rehabilitace patří zlepšení 

nebo alespoň udržení celkové kondice pacienta, nácvik sebeobsluhy, vytrénování 

optimálního svalového aparátu bez přetěžování operovaného kloubu a odstranění 

patologických pohybových stereotypů (Kolář, 2009). 

2.4.1 Předoperační péče 

 Předoperační péče má vliv na pooperační průběh rehabilitace a má tak potenciál 

zkracovat délku hospitalizace pacienta (Dungl, 2014). Tato fáze rehabilitace se zaměřuje 

především na relaxaci hypertonického svalstva, uvolnění kontraktur, protažení 

zkrácených svalů (adduktory kyčelního kloubu a flexory kolenního kloubu). Dále je nutné 

posílení oslabených svalových skupin (převážně m. quadriceps femoris). Důležité je 

udržování pasivního i aktivního rozsahu v kloubu. Nedílnou součástí je též nácvik chůze 

v odlehčení postižené končetiny s oporou o dvě francouzské hole, jak po rovině, tak na 

schodech. Zapomenout by se nemělo ani na dechová a kondiční cvičení, která jsou 

prevencí tromboembolické choroby. Pacient by měl být též informován o průběhu 

pooperační péče a o potřebě aktivního přístupu k samotné rehabilitaci (Dungl, 2014; 

Kolář, 2009). 

 Ačkoli je předoperační rehabilitace doporučována, je zatím předloženo minimum 

důkazů, že je předoperační fyzioterapie účinnější než žádná fyzioterapie nebo obvyklá 

předoperační péče (Chesham a Shanmugam, 2016). Dle Jordan et al. (2014) by mohlo 

spojení předoperační edukace pacienta a léčby fyzioterapeutem snížit léčebné náklady 
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spojené s chirurgickým zákrokem, ale pro potvrzení této myšlenky je potřeba dalších 

rozsáhlých studií. 

2.4.2 Pooperační péče 

 Cílem rehabilitace je co nejrychleji vrátit pacienta do běžného denního života, bez 

bolestí a s funkčním kolenním kloubem. Velmi důležitou položkou rehabilitace je 

obnovení plné extenze, která je nedílnou součástí stoje a chůze. Nutné je také obnovení a 

procvičení jak aktivní, tak pasivní flexe, neboť pro chůzi ze schodů je potřeba minimálně 

devadesáti stupňové flexe a ke vstávání ze sedu až devadesáti tří stupňové flexe (Dungl, 

2014). Úkolem fyzioterapeuta je tedy úprava svalových dysbalancí – posílení oslabených 

svalů, uvolnění hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů. V návaznosti na to 

i upravení vadných pohybových stereotypů (Kolář, 2009). 

Rehabilitace časná 

 Rehabilitace by měla začít nejlépe hned poté, kdy pacient opustí operační sál. 

Začínáme polohováním operovaného kloubu do flexe a extenze. První a druhý den by 

flexe neměla překročit 40° z důvodu zvětšení pravděpodobnosti krvácení z rány. V časné 

fázi se zabýváme především prevencí tromboembolické nemoci a dekubitů – dechové 

cvičení se souhybem horních končetin, aktivní pohyby v hlezenních kloubech do 

plantární a dorzální flexe, aktivní pohyb operovaného kloubu do flexe a polohování. 

Nezbytný je i nácvik pohybu na lůžku, jakožto přetočení na bok nebo přesun do sedu a 

stoje. Již pár hodin po operaci je možno začít s kryoterapií pro redukci otoku (Kolář, 

2009; Dungl, 2014; Sosna et al., 2001). 

 Druhý pooperační den můžeme začít s pasivními pohyby na motorové dlaze, 

kterými se zlepšuje prokrvení periartikulární tkáně a tím se urychlují regenerační procesy. 

Stále se ale snažíme o maximální zapojení aktivního pohybu pacienta. Po odeznění 

anestezie provádíme izometrické posilování m. quadripces femoris a hýžďových svalů 

(Kolář, 2009; Dungl, 2014; Sosna et al., 2001). 

 Po zvládnutí přesunu do sedu a stabilního stoje zahajujeme nácvik chůze o dvou 

francouzských holích, kdy pacient jde třídobou chůzí a odlehčuje operovanou končetinu. 

Míru odlehčení určuje operatér. Později přidáváme i nácvik chůze po schodech. 

Operovanou končetinu je třeba částečně zatěžovat po dobu 4-6 týdnů, dále je možné 

zatěžovat plně (Kolář, 2009; Dungl, 2014; Sosna et al., 2001). 
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 Dle práce Pearse et al. (2007) včasná mobilizace signifikantně ovlivňuje vznik 

hluboké žilní trombózy a zároveň pozitivně ovlivňuje kvalitu chůze. Výzkum porovnával 

pacienty, kteří začali chodit do 24 hodin po operaci (skupina časné mobilizace) a pacienty, 

kteří s chůzi začali déle než 24 hodin po operačním výkonu (kontrolní skupina). Výskyt 

hluboké žilní trombózy se zmenšil z 27,6 % u kontrolní skupiny na 1.0 % u časně 

mobilizovaných pacientů. 

Rehabilitace následná 

 Následná rehabilitace se zaměřuje na aktivní posílení pohybu do flexe a extenze, 

například s pomocí overballu. Protahování zkrácených svalů a uvolňování svalů 

hypertonických. Nedílnou součástí rehabilitace je také nácvik správných pohybových 

stereotypů. Od čtvrtého operačního dne přidáváme cvičení na posílení extenzorů 

kyčelního kloubu a cviky na posílení aktivní flexe v kolenním kloubu v poloze na břiše. 

Po odstranění všech stehů zahajujeme péči o jizvu a přilehlé měkké tkáně. Cvičení 

probíhá nejlépe dvakrát denně, kdy jsou všechny cviky prováděny pomalu a s plnou 

pozorností (Dungl, 2014; Kolář, 2009; Zanasi, 2011). 

 Během pobytu v nemocnici je pacient zaučen pro domácí cvičení. Měl by 

odcházet se sestavou cviků, které je schopen sám doma vykonávat a udržovat tak 

požadovaný rozsah pohybu v kloubu, dostačující svalovou sílu a celkovou kondici. 

Pacient by měl odcházet ze zdravotnického zařízení ve stabilizovaném stavu a s takovým 

rozsahem pohybu, který ho nebude omezovat v běžných denních činnostech. Pacienti 

jsou také obeznámeni s tím, že by se měli vyhnout klekům, hlubokým dřepům a 

poskokům (Kolář, 2009). 

Lázeňská péče 

 Komplexní lázeňská péče je indikována pacientům po aloplastice kloubu do 

jednoho roku od provedení výkonu. Tuto terapii může předepsat ortoped, rehabilitační 

lékař nebo revmatolog. Dle Dungla (2014) je komplexní lázeňská léčba užitečná pouze 

pokud má pacient postiženou kontralaterální končetinu anebo u jedinců, kteří mají silně 

fixované špatné pohybové stereotypy. 
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2.5 Fyzioterapeutické a rehabilitační přístupy  

2.5.1 Léčebná tělesná výchova 

 Léčebná tělesná výchova (LTV) je základním pilířem pro léčebnou rehabilitaci. 

Jejím záměrem je za pomocí nejrůznějších pohybových prvků dosáhnout co nejlepší 

funkce organismu jako celku. Včas započatý rehabilitační program v pooperačním 

období může mít výrazný dopad na efekt operačního výkonu (Chaloupka, 2001). 

Respirační fyzioterapie 

 Způsob, jakým člověk dýchá, je významný pohybový stereotyp. Z tohoto důvodu 

ho nemůžeme oddělit od ostatních pohybových aktivit, a naopak se snažíme, aby s nimi 

byl koordinován. Jednou z metod respirační fyzioterapie je dechová gymnastika, která 

má za cíl dosáhnout co nejoptimálnější ekonomiky dechu (Kolář, 2009; Chaloupka, 

2001). 

 Dechovou gymnastiku můžeme dále dělit na: statickou, dynamickou, mobilizační, 

kondiční a rekondiční. Jak název napovídá, statická dechová gymnastika je prováděna 

bez souhybu končetin, naopak dynamickou dechovou gymnastiku realizujeme s přidáním 

pohybů končetin a trupu. Mobilizační technika je nazývána také jako lokalizované 

dýchání, kdy pacient vědomě prohlubuje dech na místech, kde se ho terapeut dotýká. 

Kondiční dýchání navyšuje dechovou kondici a rekondiční dýchání obnovuje dechové 

exkurze a obnovuje dechovou kondici (Chaloupka, 2001). 

Kondiční cvičení 

 Kondiční cvičení si klade za cíl udržení nebo zlepšení fyzické kondice pacienta. 

Zaměřuje se především na prevenci vzniku komplikací (například atrofie svalů, omezení 

kloubního rozsahu apod.), na zrychlení regeneračních a reparačních procesů, přispívá 

ke zvýšení látkové výměny, a zároveň pomáhá zmírnění psychických traumat, které se 

často vyskytují u těžších onemocnění a úrazů (Chaloupka, 2001; Haladová, 2007). 

 Přesto, že je kondiční cvičení velmi prospěšné, nemůžeme ho provádět, pokud se 

výrazně zhorší stav pacienta, při velkých ztrátách krve, zvýšené teplotě, výrazné bolesti 

při pohybu, šokovém stavu nebo nebezpečí vzniku embolie (Haladová, 2007; Chaloupka, 

2001). 
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 Jednotlivé cviky provádíme v opakování 10 – 12x a pozorujeme pacientovy 

reakce. Dle stavu pacienta případně upravujeme rytmus i počet opakování cviků. 

V ideálním případě cvičíme dvakrát denně po dobu přibližně 30 minut (Chaloupka, 

2001). 

Nácvik chůze o berlích 

 Pacient by měl být seznámen s chůzí o berlích již v předoperačním období. Než 

začneme berle plně používat, je třeba zvolit správnou délku holí, a to ve vzpřímeném 

stoji. Poté pacienta učíme správnému stoji s berlemi, otáčení, dále posouvání berlí 

dopředu, dozadu a do stran, kdy se nemocný učí přenášet váhu směrem k berlím (Kolář, 

2009; Koudela et al., 2016). 

 Fyzioterapeut se pacienta snaží naučit chůzi třídobou s odlehčením nemocné dolní 

končetiny dle doporučení operatéra. Postup třídobé chůze je následující: berle, operovaná 

končetina mezi berle a přísun zdravé končetiny. Důležité je také nacvičit chůzi po 

schodech, hlavně v případě, musí-li pacient schody používat ve svém bytě. Při chůzi do 

schodů jde nejdříve neoperovaná končetina, poté operovaná přísunem a jako poslední 

berle. Ze schodů je proces opačný (berle, operovaná, neoperovaná). Při nácviku dbáme 

na dodržování stejné délky kroku obou končetin, na odvíjení chodidla (nášlapná, opěrná 

a odrazová fáze kroku), opravujeme též případné vytáčení chodidel zevně i vnitřně a 

případnou cirkumdukci. Nezapomínáme ani na korekci celkové postury při chůzi – 

pacient by měl mít napřímený trup, dívat se před sebe, neelevovat ramena (Koudela et al., 

2016; Kolář, 2009; Haladová, 2007). 

Analytické posilování 

 Oslabené svaly můžeme analyticky posílit na základě pomocné vyšetřovací 

metody Svalového testu dle Jandy (2004), který určuje sílu svalu nebo svalových skupin. 

Při analytickém posilování vycházíme pouze ze směru kontrakce svalu od začátku 

k úponu a nahlížíme tak na sval jako na samostatnou anatomickou jednotku.  K zvýšení 

intenzity cvičení můžeme použít zvýšený odpor, například za pomocí závaží, či odporové 

gumy (Kolář, 2009). 

2.5.2 Techniky měkkých tkání 

 Mezi měkké krycí tkáně patří kůže, podkoží a fascie. Jedná se o významné 

struktury, které mají úzký vztah k pohybové soustavě. Tyto tkáně by měly být 
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protažitelné a současně klást přiměřený odpor protažení, to stejné platí i u posunlivosti. 

Změny protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání jsou sekundárními změnami ve 

vztahu ke kloubním a svalovým poruchám a jsou proto označovány jako změny 

„reflexní“. Jako se při pohybu musí optimálně pohybovat svaly a klouby, tak se musí 

pohybovat i kůže s podkožím a fascií. Každé poškození měkkých tkání má tedy vliv na 

změnu kvality a kvantity pohybu (Lewit, 2003; Kolář, 2009). 

 Protažení kůže je vhodné při léčbě hyperalgických zón (HAZ), které vznikají při 

poruchách svalů, skeletu nebo vnitřních orgánů. Vyšetřujeme zde fenomén bariéry, která 

je buď fyziologická nebo patologická. V případě nálezu patologické bariéry můžeme 

kožní část protahovat mezi špičkami prstů, palců nebo mezi celými dlaněmi a čekáme na 

fenomén uvolnění (tání) (Lewit, 2003; Lewit a Liebenson, 1993). 

 Podkožní vrstvy protahujeme převážně u zkrácených svalů a pokud se vyskytují 

jizvy. Opět vytváříme řasu mezi prsty nebo dlaněmi, ale tentokrát používáme větší tlak 

než u protažení kůže (Lewit, 2003; Kolář, 2009). 

 Léčba fascií funguje stejně jako u kůže a podkoží na základě bariéry 

v pohyblivosti a posunlivosti tkáně, ale dostáváme se ještě hlouběji. Po dosažení bariéry 

protahujeme zkrácenou část fascie a využíváme fenoménu tání (Lewit, 2003; Liebenson, 

2007; Kolář, 2009). 

 Součástí péče o měkké tkáně je i péče o jizvy, neboť ty procházejí všemi jejich 

vrstvami. Při nesprávném hojení jizvy se mohou vytvářet adheze a porušení tkání ve 

všech vrstvách. Palpací v jejich okolí zjišťujeme bolestivost, rezistenci a patologickou 

bariéru. Při ovlivnění mobility jizvy také používáme mechanismus dosažení předpětí a 

následného pružení do směru omezení. Pokud nelze pružit, působíme jemným tlakem a 

čekáme na fenomén tání, kdy se patologická bariéra uvolní a tím uvolní i pohyb jizvy 

(Kolář, 2009; Lewit, 2003). 

 Dalším způsobem pro ovlivnění posunlivosti a pohyblivosti měkkých tkání je 

technika míčkování. Při této technice používá terapeut molitanového míčku, kterým 

vytváří mírný tlak na měkké tkáně a tvoří kožní řasu, kterou pomalu pohybuje do směru 

omezení. Dochází tak k protažení a uvolnění příslušných svalových skupin (Jebavá, 

1997). 
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2.5.3 Postizometrická relaxace (PIR) 

 Metoda PIR je zaměřena na svalové spazmy, především na spoušťové body ve 

svalech. Jejím hlavním principem je svalová relaxace, která se dostavuje po deseti 

sekundové mírné izometrické kontrakci svalu, který je potřeba uvolnit. Tento výkon 

opakujeme 3-5x podle efektu (Lewit, 2003). 

2.5.4 Mobilizace kloubů  

 Mobilizací se nazývá postupné, nenásilné obnovení pohybu v kloubu, který byl 

omezen funkční poruchou. Hlavním cílem manipulační léčby je obnovení normální 

pohyblivosti v kloubech současně s optimalizací kloubní vůle (joint play). Kloubní vůle 

neboli joint play jsou pohyby kloubu, které mohou být vykonány jen pasivně. Jedná se o 

vzájemné posuny kloubních plošek, které jsou základním předpokladem pohybu 

v kloubu. Před počátkem samotné mobilizace je nutné dosáhnout tzv. předpětí, dosažení 

bariéry. Po naprosté relaxaci pacienta je mobilizace prováděna rytmickými repetitivními 

pohyby ve směru kloubní blokády, kdy pohyby opakujeme 10 - 15x. Často může být 

mobilizace provedena i pouhou výdrží při minimálním tlaku v předpětí v kloubu. 

Důležité je se nevracet do středního postavení (Lewit, 2003; 2009; Hájková et al., 2019). 

2.5.5 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Základem této metody je usnadnění pohybu pomocí signalizace 

z proprioreceptivních orgánů. Pohyb je prováděn v několika rovinách a několika 

kloubech současně, kdy se ho účastní celé svalové komplexy. Všechny facilitační vzorce 

PNF vycházejí z přirozeného pohybového projevu zdravého člověka. Pohyb začíná 

z maximálního protažení, dále se zapojuje rotace a následně ostatní složky pohybu od 

distálních částí k proximálním. Facilitační vzorce mohou být prováděny jako pasivní 

pohyby, aktivní pohyby s dopomocí nebo aktivní pohyby proti odporu. Zapojit facilitační 

vzorec můžeme jak v plném rozsahu, tak v rozsahu omezeném. Cílem je ovšem provést 

pohyb v plném rozsahu a v normálním časovém sledu. Jen tak bude celkový pohyb 

plynulý a koordinovaný (Holubářová a Pavlů, 2017; Haladová, 2007). 

2.5.6 Senzomotorická stimulace (SMS) 

 Primárním záměrem SMS je dosažení rychlé reflexní automatické aktivace 

požadovaných svalů, kdy pohyby nebudou vyžadovat vysokou volní (kortikálně řízenou) 

kontrolu. Pomocí SMS můžeme ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka, mezi 

které patří sed, stoj a chůze. Tato technika obsahuje sestavu balančních cviků, které jsou 
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prováděny v různých posturálních polohách, ze kterých je nejdůležitější vertikální 

poloha. Hlavní důraz je kladen na facilitaci pohybu z chodidla. Mezi hlavní cíle SMS 

patří: zlepšení svalové koordinace, urychlení nástupu svalové kontrakce za pomocí 

proprioceptivní aktivace, která byla vyvolána změnou postavení v kloubu, obnovení 

propriocepce u neurologických poruch, optimalizace rovnováhy, zlepšení postury ve stoji 

i při chůzi (Kolář, 2009; Haladová, 2007). 

2.5.7 Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapií rozumíme cíleně mířené působení fyzikální energie na lidský 

organismus s terapeutickým cílem. Optimálního výsledku dosahuje fyzikální terapie 

u poruch pohybové soustavy, pokud je vhodně kombinována s prostředky fyzioterapie 

jako jsou techniky měkkých tkání a cvičení. Hlavním záměrem fyzikální terapie je 

nastartování autoreparačních procesů, které jsou z důvodu funkční nebo strukturální 

poruchy narušeny. V případě stavu po implantaci TEP se primárně snažíme o snížení 

bolestivosti kloubu, redukci otoku a urychlení hojení jizvy (Poděbradský a Poděbradská, 

2009). 

 Od časného pooperačního období je indikována kryoterapie, která napomáhá 

snížení bolestivosti i redukci otoku. Běžně je první kryoterapie doporučena do 48 hodin 

po operačním výkonu. Kryoterapii nejčastěji aplikujeme lokálně na otok pomocí 

kryosáčků. Důležité je mezi kryosáček a kůži vložit několik vrstev bavlněné látky. Sáčky 

se přikládají na dobu 10–15 minut nejčastěji dvakrát denně, kdy mezi jednotlivými 

aplikacemi musí být pauza alespoň dvakrát delší byla než samotná aplikace (Poděbradský 

a Poděbradská, 2009; Barry et al., 2003; Kolář, 2009). 

 Z hydroterapie jsou nejčastěji aplikovány vířivé koupele dolních končetin, které 

masážními účinky napomáhají odstranění otoku a pomáhají relaxovat svaly kolem 

operovaného kloubu. V následné péči se často využívá hydrokinezioterapie (LTV ve 

vodním prostředí), díky které je umožněno rozcvičování kloubu s odlehčením ve vodním 

prostředí. Je potřeba mít na paměti, že procedury v rámci vodoléčby jsou indikovány až 

po dokonalém zhojení jizvy (Kolář, 2009; Poděbradský a Poděbradská, 2009). 

 Pro urychlení hojení jizvy je používána aplikace laseru nebo osvitu 

polarizovaným světlem za pomocí biolampy. Pro akutní jizvu se používá He-Ne laser, 

políčkovou metodou, se vzdáleností sondy 5 mm a energetickou hustotou 2-4 J/cm2. Step 
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je 0,5 J/cm2, pět procedur s frekvencí jedna za den (Kolář, 2009; Poděbradský a 

Poděbradská, 2009). 

 Další volbou pro urychlení hojení, snížení bolesti a redukci otoku může být 

magnetoterapie, konkrétně působení nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole 

(Kolář, 2009; Poděbradský a Poděbradská, 2009). 

 Pro prevenci atrofie a urychlení aktivace čtyřhlavého svalu se používá také 

neuromuskulární elektrické stimulace, která aktivuje jednotlivé svalové jednotky. 

Důkazy o použití a účinku jsou ovšem nejasné a je zapotřebí provést více studií 

zabývajících se touto problematikou (Logan et al., 2017; Koudela et al., 2016). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

 Tato bakalářská práce je výstupem souvislé odborné praxe v CLPA s.r.o., která 

probíhala od 31. 5. 2021 do 25. 6. 2021 pod vedením magistry Jany Sohrové. Práce byla 

sepsána s informovaným souhlasem pacienta a projekt práce byl schválen Etickou komisí 

UK FTVS pod jednacím číslem 207/2021. 

 Speciální část se zabývá kazuistikou pacienta, který podstoupil dne 31. 5. 2021 

operaci implantace totální endoprotézy kolenního kloubu. Pacient byl hospitalizovaný po 

dobu tří týdnů. První týden byl na ortopedickém oddělení, poté dva týdny na oddělení 

lůžkovém. Pod dohledem fyzioterapeutky Anny Křížové jsem docházela na ortopedické 

oddělení pacienta vertikalizovat a cvičit s ním základní cviky pro prevenci 

tromboembolické nemoci. Po přesunu pacienta na lůžkové oddělení jsem provedla 

vstupní kineziologický rozbor, na jehož základě byl sestaven krátkodobý a dlouhodobý 

fyzioterapeutický plán. V průběhu následujících dvou týdnů pacient na lůžkovém 

oddělení absolvoval celkem 8 terapeutických jednotek. Všechny terapeutické jednotky, 

kromě poslední, probíhaly 30 minut jedenkrát denně. 

 Jako doplňkovou léčbu měl pacient indikovanou terapii pasivními pohyby na 

motodlaze, která probíhala vždy v ranních hodinách 30 minut, dále kryoterapii pomocí 

kryosáčků dle potřeby a odpoledne pacient docházel na skupinové cvičení v tělocvičně 

pod vedením fyzioterapeutů z CLPA.  

 Pro vyšetření aktuálního stavu pacienta jsem využila poznatky osvojené v rámci 

bakalářského studia fyzioterapie na FTVS UK. V rámci kineziologického rozboru jsem 

použila vyšetření stoje, palpační vyšetření pánve, vyšetření chůze, palpační vyšetření 

kůže, podkoží, fascií a svalů, antropometrické vyšetření dle Haladové, vyšetření 

základních pohybových vzorů dle Jandy, goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů, 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření svalové síly dle Jandy, neurologické 

vyšetření, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření ADL.  

 Pro terapie jsem využila neinvazivní fyzioterapeutické metody a postupy 

v rozsahu dovedností bakalářského studia fyzioterapie na FTVS UK. Mezi zmíněné 

metody a postupy patří: techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace a mobilizace 

dle Lewita, analytické posilování svalů na základě svalového testu dle Jandy, 



44 

 

postizometrická relaxace s protažením taktéž dle Jandy, míčkování dle Jebavé, kondiční 

cvičení, dechová gymnastika, lokalizované dýchání, nácvik chůze o dvou francouzských 

holích (po rovině i na schodech). 

 Během vstupního i výstupního vyšetření byly použity tyto pomůcky: krejčovský 

metr, dvouramenný plastový goniometr, neurologické kladívko. Při terapii jsem 

využívala: overball, gymball, theraband, pevný popruh, molitanový míček, pytlík se 

závažím 1 kg a kryosáček. Všechny pomůcky byly dostupné na pracovišti. 

 Na konci terapií byl proveden výstupní kineziologický rozbor, jehož výsledky 

byly porovnány se vstupním rozborem a byl sepsán závěr vyšetření a efekt terapie.  
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: pan M. P.  Ročník: 1952 

Diagnóza: M171 – Jiná primární gonartroza, St. p. TEP gen. I. sin. 31.5. 2021 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí unaveně, bolest operovaného kolenního kloubu v klidu 

hodnotí na stupni 5/10 dle NRS, při vertikalizaci a chůzi uvádí bolest na stupni 6/10 dle 

NRS. 

Objektivně: Váha: 105 kg, Výška: 183 cm, BMI: 31,35  

Pacient je 8. den po operaci na lůžkovém oddělení. Operace proběhla bez komplikací. 

Leží na lůžku, bandážované obě DKK, operovanou DK má polohovanou v semiflexi. 

Jizva je sterilně krytá, bez sekretu, spojena kovovými svorkami, palpačně bolestivá. 

Vidíme zřetelný otok operovaného kloubu. Extrakce kovových svorek je plánovaná na 

10. den po operaci. Pacient je orientován osobou, časem i místem, spolupracuje, 

komunikuje.  

NO: Stav po plánované implantaci TEP levého kolenního kloubu pro gonartrózu dne 

31.5. 2021 na ortopedickém oddělení v CLPA. 

RA: matka + Ca prsu ve 42 letech, otec má bypass 

OA:  

Onemocnění: od 2.4. 2019 primární hypertenze, od 1996 hyperlipidemie, 2004 refluxní 

ezofagitida v distálním jícnu, 2011 radiální epikondylitida, 2005 léčen pro LS syndrom, 

RHB i infusní léčba, dle CT mediální protruze disku L3/L4 (3 mm), L4/L5 (5 mm), L5/S1 

(3 mm), znaky spondyloartrozy, od 2006 opakovaně léčen pro CB syndrom s kořenovou 

iritací C8 vlevo, syndrom karpálního tunelu, dle MR stenóza páteřního kanálu při C4/C5 

na 11 mm, C6-Th1 a pokročilé degenerativní změny – léčeno konzervativně, bez většího 

efektu 

Operace: 1980 operován sakrální dermoid, 1982 exstirpace neurinomu na krku vpravo, 

1983 a 1996 operace hydrokély bilaterálně, 2010 dekomprese n. medianus vlevo na 

neurochirurgii, 3/2015 AS pravého kolene z důvodu léze mediálního menisku, 5/2021 

TEP levého kolene  

Úrazy: 5/2012 kontuze 5. prstu pravé nohy, 7/2013 distorze MTP kloubů levé nohy  
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Abusus: pije 3-4 kávy denně, alkohol a cigarety příležitostně 

FA: Prestarium, Anopyrin, Omeprazol, Diclofenac 

PA: celý život práce vestoje – soustružník/zámečník 

SA: v mládí lední hokej, nyní rekreačně jízda na kole, procházky, běžky, sjezdové lyže, 

rybaření 

AA: neguje 

Předchozí RHB: Po operaci menisku neproběhla žádná rehabilitace, rehabilitace pro CB 

syndrom, LS syndrom léčen na ortopedii v Písku 

Indikace k RHB: st. p. TEP levého kolenního kloubu 

Výpis ze zdravotní dokumentace: informace o průběhu operace nebyly k dispozici 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Datum vyšetření: 8.6. 2021 (8. den po operaci) 

Vyšetření aspekcí:  

Stoj (vyšetřeno ve stoji o 2 FH s odlehčením operované DK na 10 % zátěže – odlehčení 

indikováno operatérem): 

Zezadu – stabilní stoj, větší zatížení na PDK, paty kulovitého tvaru, stoj o úzké bazi, 

varózní tvar Achillových šlach, pravý lýtkový sval je značně hypotrofický, levá 

popliteální rýha málo zřetelná z důvodu otoku, oba kolenní klouby jsou varózního 

postavení, m. gluteus maximus hypotrofický oboustranně, pravá SIPS je mírně výš než 

levá, celý trup mírné ukloněn doprava, hlava ukloněna doleva, ramena a hlava v protrakci, 

pravé rameno výše postavené 

Zepředu – obě špičky výrazně vytočené zevně, propadlá příčná klenba nožní bilaterálně, 

hallux valgus bilaterálně, na levém bérci je viditelný žluto-zelený hematom, na levém 

kolenním kloubu zřetelný otok, v pravém dolním rohu patelly je zřetelný hematom, obě 

patelly směřují spíše laterálně, jizva sterilně zakrytá, vastus medialis i lateralis 

hypotrofický na LDK, ochablá břišní stěna, převážně její dolní porce, hrudník 

v nádechovém postavení, výrazná prominence processus xiphoideus ventrálně, levá 

klíční kost níže postavená, ramena v elevaci 
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Zboku (L strana) – stoj na levé noze v odlehčení, váha je přesunuta více na přední část 

nohy, koleno v semiflexi, celý trup nakloněn dopředu, oploštěná bederní lordóza, 

dominuje kyfotické postavení hrudní páteře s vrcholem v Th6, hyperlordóza Cp, ramena 

v protrakci, hlava v protrakci 

Zboku (P strana) – noha zatížena rovnoměrně, koleno v mírné semiflexi, celý trup 

v předklonu, ramena a hlava v protrakci, oploštělá bederní lordóza, dominuje kyfotické 

postavení hrudní páteře s vrcholem v Th6, hyperlordóza Cp  

Speciální testy stoje (na jedné noze, Rhomberg, Trendelenburg): 

Vyšetření bylo provedeno pouze ve stoji na zdravé noze a pouze s oporou. Stoj na zdravé 

končetině pacient provede, pokud se podpírá o berle, ve stoji vydrží víc než 10 sekund. 

Trendelenburgova zkouška nebyla provedena z důvodu, že pacient nezaujme výchozí 

polohu. Rhombergova zkouška byla provedena s odlehčením levé dolní končetiny, 

výsledek je Rhomberg III. negativní. Výsledek testu dle Véleho je B (lehce porušená 

stabilita, prstce přitisknuty na podložce). Pacient s oporou o dvě francouzské zvládne stoj 

na patách i na špičkách. 

Chůze:  

Chůze s odlehčením na 10 % zátěže levé dolní končetiny s pomocí dvou francouzských 

holí (10,5 kg na LDK). Pacient se pohybuje třídobou chůzí, berle klade příliš blízko 

k sobě, čímž chůze není dostatečně stabilní. Snaží se operovanou končetinu pokrčovat 

v kolenním kloubu, ale pokud se na chůzi nesoustředí, nastává lehká cirkumdukce 

v kyčelním kloubu a kolenní kloub jde do malého rozsahu flexe. Obě chodidla míří 

výrazně zevně. Při chůzi jsou ramena v elevaci, trup v mírném předklonu.  

Palpační vyšetření pánve: 

Cristae iliacae – pravá leží výš 

SIAS – pravá je výše oproti levé 

SIPS – pravá je výše oproti levé 

SIAS je vůči SIPS níže  

Spine sign – negativní bilaterálně 
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Vyšetření reflexních změn palpací: 

Vyšetření kůže: Pro přítomnost svorek bylo vyšetřeno pouze okolí jizvy. Jizva je sterilně 

krytá a bolestivá při pohybu. Viditelný je otok kolem jizvy a celého kolenního kloubu. 

V pravém dolním rohu jizvy je palpačně nebolestivý hematom. Na levém bérci je zřetelný 

žluto-zelený hematom, který je i v klidu bolestivý. Kůže kolem jizvy je horká na dotek. 

Protažitelnost a posunlivost kůže na levé DK je snížená v oblasti distálního stehna, 

proximálního bérce a v okolí jizvy. Posunlivost a protažitelnost kůže na pravé DK je dle 

fyziologické normy.  

Vyšetření podkoží: Küblerovu řasu bylo obtížné nabrat v distální části stehna, v okolí 

jizvy a pod kolenním kloubem operované DK. Protažitelnost a posunlivost podkoží 

směrem latero-laterálním i proximodistálním je snížena na levé DK v oblasti distálního 

stehna a okolí jizvy. Podkoží na PDK je volně posunlivé i protažitelné ve všech 

segmentech.  

Vyšetření fascií: Na levé DK je snížená posunlivost a protažitelnost fascia lata v distální 

části a snížená je i posunlivost a protažitelnost fascia cruris v proximální části, a to jak 

směrem proximálním, distálním, tak laterálním. Na pravé DK nebyla nalezena 

patologická bariéra. 

Vyšetření svalového tonu:  

LDK: 

m. quadratus femoris – hypotonus (nejvíce m. vastus medialis) 

ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) – 

hypertonus (zejména m. biceps femoris) 

m. tensor fascie latae – hypertonus 

m. triceps surae – normotonus, TrPs v mediální i laterální hlavě cca v polovině délky 

svalu 

m. gluteus maximus – hypotonus 

m. pectineus – hypertonus 

m. adductor longus – hypertonus 

m. adductor brevis – hypertonus 

m. adductor magnus – hypertonus 
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m. gracilis – hypertonus 

PDK:  

m. quadratus femoris – normotonus 

ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) – 

hypertonus 

m. tensor fascie latae – hypertonus 

m. triceps surae – normotonus 

m. gluteus maximus – hypotonus  

m. pectineus – hypertonus 

m. adductor longus – hypertonus 

m. adductor brevis – hypertonus 

m. adductor magnus – hypertonus 

m. gracilis – hypertonus 
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Antropometrické vyšetření DKK dle Haladové (Haladová a Nechvátalová 2010): 

Měření bylo provedeno navíjecím krejčovským metrem, měřeno bylo přes sterilní krytí 

jizvy, což ovlivnilo obvodové rozměry přes patellu ve smyslu zvýšení obvodu cca o 1 cm 

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření dle Haladové (cm): 

Délka (cm) P L 

Anatomická délka 86,5 85 

Funkční délka 93 92 

Stehno 42 41 

Bérec 41 38,5 

Noha 26 27 

Obvod (cm) P L 

Stehno (15 cm) 52 58 

Nad patellou (10 cm) 46 55 

Přes patellu 42 45 

Lýtko-tuberositas tibiae 36 40 

Lýtko-nejširší část 38 42 

Nárt a pata 34 36 

Přes hlavičky metakarpů 24 26 

 

Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

VP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK podél těla, DKK v nulovém postavení 

v kyčelním i kolenním kloubu, chodidla jsou přes okraj stolu – zanožujeme extendovanou 

DK 

PDK – přestavba – jako první je vidět aktivita ischiokrurálních svalů, poté následuje 

zapojení m. gluteus maximus. Dále se aktivují svaly na kontralaterální straně bederní 

páteře zároveň s homolaterálními paravertebrálními svaly, svaly pletence ramenního jsou 

lehce zapojeny v poslední fázi pohybu. 

LDK – přestavba – stejný vzorec jako u PDK. Ale přidává se lehké naklonění na zdravou 

stranu. 
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Abdukce v kyčelním kloubu: 

VP: leh na boku netestované DK, spodní DK v semiflexi v KYK i KOK, spodní HK pod 

hlavou, vrchní HK před tělem udržuje stabilitu přidržováním se za okraj lehátka. 

PDK – přestavba – při abdukci dochází k mírné flexi v kyčelním kloubu (převaha m. 

iliopsoas) a je viditelný jak tensorový, tak kvadrátový mechanismus, pacient zvedá nohu 

směrem za špičkou. 

LDK – přestavba – stejné jako u PDK (pohyb je proveden v menším rozsahu a s větším 

úsilím) 

Vyšetření dechového stereotypu: 

V poloze vleže na zádech dominuje horní hrudní dýchání, hrudník zůstává v nádechovém 

postavení, viditelná hyperaktivita pomocných nádechových svalů. Dech je pravidelný, ale 

mělký.  

Goniometrické vyšetření DKK dle Jandy a Pavlů (1993): 

U goniometrického vyšetření aktivních a pasivních pohybů dolních končetin byl použit 

dvouramenný plastový goniometr. Naměřené hodnoty jsou zapsané metodou SFTR, 

jednotkou je úhlový stupeň.  

Tabulka č. 2: Vstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

 PDK LDK 

 aktivně pasivně aktivně pasivně 

Kyčelní kloub S: 10–0–80 S: 30–0–100 S: 5–0–70 S: 15–0–95 

 F: 35–0–20 F: 40–0–25 F: 10–0–10 F: 30–0–10 

 R: 35–0–30 R: 35–0–30 R: X R: X 

Kolenní kloub S: 0–0–110 S: 0–0–120 S: 0–10–30 S: 0–10–50 

Hlezenní kloub S: 20–0–20 S: 25–0–30 S: 20–0–30 S: 25–0–30 

 R: 30–0–15 R: 30–0–20 R: 25–0–10 R: 30–0–20 

Legenda: - S: sagitální rovina – F: frontální rovina – R: rovina rotací – X: nevyšetřeno z důvodu bolesti 

nebo nemožnosti zaujmout výchozí polohu 
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Vyšetření vybraných zkrácených svalových skupin DKK dle Jandy (2004): 

Tabulka č. 3: Vstupní vyšetření zkrácených svalů DKK dle Jandy 

Svalová skupina/ sval P L 

m. triceps surae – m. gastrocnemius i m. soleus 0 0 

m. triceps surae – m.  soleus 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas X X 

m. rectus femoris X X 

m. tensor fasciae latae X X 

flexory kolenního kloubu – m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 

2 2 

adduktory kyčelního kloubu 

dvoukloubové adduktory 1 1 

jednokloubové adduktory 0 0 

zevní rotátor 

m. piriformis 2 2 

Škála 0 – nezkráceno, 1 – mírně zkráceno, 2 – výrazně zkráceno 

X – vyšetření nebylo provedeno z důvodu nemožnosti zaujmout výchozí polohu pro vyšetření 
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Vyšetření svalové síly vybraných svalů DKK dle Jandy (2004) 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno na základě svalového testu dle Jandy. Avšak 

z důvodu bolesti operovaného kloubu některé pohyby nebyly provedeny nebo byly 

provedeny v modifikované poloze.  

Tabulka č. 4: Vstupní vyšetření svalové síly DKK dle Jandy 

 Pravá Levá 

Flexory kolenního kloubu 5 **3 

Extenzory kolenního kloubu X X 

*Flexory kyčelního kloubu   5 X 

Extenzory kyčelního kloubu 4 

3 

3 

3 Extenzory kyčelního kloubu se zaměřením převážně na m. gluteus 

maximus 

Adduktory kyčelního kloubu 3 2 

Abduktory kyčelního kloubu  3 2 

Vnitřní rotátory kyčelního kloubu X X 

Vnější rotátory kyčelního kloubu X X 

St. 5 – normální svalová síla, st. 4 – dobrá svalová síla, st. 3 – slabá svalová síla, st. 2 – velmi slabá svalová 

síla, st. 1 – záškub svalu, st. 0 – nejsou známky záškubu, X – nevyšetřeno z důvodu nemožnosti zaujmout 

výchozí polohu z důvodu bolesti operovaného kolenního kloubu, *provedeno v modifikované poloze – obě 

končetiny extendované v koleni, leží na podložce, pacient krčí vyšetřovanou DK v koleni a flektuje nohu 

v kyčelním kloubu, ** není možno provést v plném rozsahu pohybu 
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Neurologické vyšetření na DKK: 

Čití povrchové: 

taktilní – v normě bilaterálně, pacient udává stejnou citlivost na obou DKK 

v dermatomech L2, L3, L4, L5, S1, S2 

algické – v normě bilaterálně, reakce na štípnutí stejná na obou DKK, provedeno na 

laterální straně lýtka 

Čití hluboké: 

Pohybocit na DKK– V normě bilaterálně 

Polohocit na DKK – Snížený bilaterálně. 

Šlachookostickové reflexy: 

Patellární (L2 – L4) – na PDK normoreflexie, na LDK nevyšetřeno z důvodu otoku a 

bolestivosti jizvy 

Achillovy šlachy (L5 – S2) – výbavný na obou DKK, na LDK lehce snížená výbavnost 

Medioplantární (L2 – S2) – výbavný na obou DKK, na LDK taktéž lehce snížená 

výbavnost 

Pyramidové jevy zánikové:  

Jev Mingazzini – bez patologického nálezu bilaterálně 

Příznak Barrého – bez patologického nálezu bilaterálně 

Pyramidové jevy spastické/iritační: 

Příznak Babinski – bez patologického nálezu bilat. 

Příznak Vítek – bez patologického nálezu bilat.  

Jev Chadock – bez patologického nálezu bilat. 

Jev Oppenheim – bez patologického nálezu bilat. 

Jev Žukovskij-Kornilov – bez patologického nálezu bilat. 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe na DKK – bez patologického nálezu bilaterálně 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (2003): 

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Segment  Pravá Levá 

Lisfrankův kloub: 

Dorzální posun 

Plantární posun  

Rotace  

 

BO 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

BO 

Choppartův kloub: 

Ventrální posun 

Posun laterolaterálně 

 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

Talokrurální skloubení 

Dorzální posun  

 

O 

 

O 

Hlavička fibuly 

Ventrální posun 

Dorzální posun  

 

BO 

BO 

 

O 

O 

Patella 

Kraniální posun 

Kaudální posun 

Laterolaterální posun 

 

BO 

BO 

BO 

 

X 

X 

X 

X – nevyšetřeno z důvodu bolestivosti, BO – bez omezení, O-omezení kloubní vůle 

Vyšetření ADL:  

Testování ADL – Barthel Index 

1. jídlo, pití – 10 

2. oblékání – 5 

3. koupání – 5 

4. osobní hygiena – 5 

5. kontinence moči – 10 

6. kontinence stolice – 10 

7. použití WC – 10 

8. přesun lůžko-židle – 15 
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9. chůze po rovině – 15 

10. chůze po schodech – 5 

Hodnocení: 90/100– lehká závislost 

Závěr vyšetření:  

Chůze i stoj pacienta jsou možné s odlehčením 10 % levé dolní končetiny, 

s využitím dvou francouzských holí. Stoj je o velmi úzké bazi. Ve stoji jsou obě kolena 

v semiflexi, trup nakloněn dopředu, ramena v elevaci a protrakci, hlava v protrakci. Celý 

trup ukloněn mírně doprava.  

Chůze je téměř plynulá, používán je třídobý mechanismus. Obě špičky míří hodně 

zevně, při chůzi jsou ramena v elevaci a protrakci. Pacient se snaží obě kolena flektovat 

a pokládat plosku nohy od paty až na špičku. 

Jizva je sterilně krytá a spojená svorkami, i přes to je ale zjevný otok v oblasti 

celého kolenního kloubu. Kloub je na pohmat horký. V pravém dolním rohu jizvy je 

palpačně nebolestivý hematom. Na levém bérci je zřetelný žluto-zelený hematom, který 

je i v klidu bolestivý. Protažitelnost podkoží i facie je zhoršená v okolí jizvy a pod 

kolenním kloubem operované nohy. Výrazně bolestivé triggerpointy se nacházejí v 

mediální a laterální hlavě lýtkového svalu. Hypertonus m. tensor fascie latae bilaterálně, 

nebolestivý. Hypotonus m. gluteus maximus bilaterálně a m. vastus medialis na levé dolní 

končetině. 

 Antropometrické vyšetření obvodů ukázalo zjevný otok při měření na levém 

stehně (6 cm rozdíl), přes patellu (3 cm) i na lýtku (4 cm). Při měření délek byla zjištěna 

větší hodnota anatomické délky PDK o 1,5 cm a funkční délky PDK o 1 cm. U LDK byla 

naměřena vyšší hodnota u délky chodidla o 1 cm. 

 U stereotypu extenze v kyčelním kloubu nalézáme téměř stejnou přestavbu na 

obou DKK. Na LDK je výraznější navalení se na zdravou stranu. Pohyb je zahajován 

ischiokrurálními svaly, dále aktivitou m. gluteus maximus, paravertebrálními svaly, na 

konci pohybu se zapojí lehce i svaly pletence ramenního. Při stereotypu abdukce 

v kyčelním kloubu vidíme u obou DKK tensorový i kvadrátový mechanismus, ukazuje se 

i převaha m. iliopsoas, protože je viditelná lehká flexe v kyčelním kloubu. Z vyšetření 

dechového stereotypu vidíme dominující horní hrudní dýchání, kdy hrudník zůstává 

v nádechovém postavení. 
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  Goniometrické vyšetření ukázalo výrazné snížení aktivního rozsahu pohybu 

v kyčelním kloubu, a to do flexe PDK i LDK, ovšem u LDK je omezena výrazně i 

extenze. Aktivní pohyb je omezen i do abdukce a addukce, výrazněji u LDK, a to je 

převážně způsobeno nedostatečnou svalovou silou. Operovaný kolenní kloub není možné 

plně extendovat, zbývá cca 10 stupňů do plné extenze. Pohyb do flexe je omezen při 

aktivním pohybu do 30 stupňů, při pasivním pohybu dosáhneme 50 stupňů.  

 Vyšetřením zkrácených svalů jsme zjistili, že výrazně zkrácené (st. 2) jsou flexory 

kolenního kloubu oboustranně a m. piriformis taktéž oboustranně. Mírně zkráceny (st. 1) 

jsou dvoukloubové adduktory oboustranně. Vyšetření svalové síly ukázalo na LDK 

oslabení flexorů kolenního kloubu, extenzorů kyčelního kloubu (st. 3) a velké oslabení 

adduktorů a abduktorů operovaného dolní končetiny (st. 2). U PDK jsou oslabeny 

extenzory kyčelního kloubu (st. 4, se zaměřením na m. gluteus maximus – st. 3) a výrazně 

i adduktory, abduktory (st. 3).  

 Neurologické vyšetření ukázalo patologie v hlubokém čití, kdy je sníženo vnímání 

polohocitu. Čití povrchové je dle fyziologické normy. Patellární reflex na LDK nebyl 

vyšetřen kvůli jizvě, na PDK je výbavnost reflexu lehce snížena. Reflex Achillovy šlachy 

a medioplantární reflex byl na LDK výbavný, ale s menší odezvou než na PDK.  

Vyšetření kloubní vůle patelly bylo provedeno pouze na PDK a pohyb nebyl 

omezený. Na LDK provedeno nebylo z důvodu velké bolestivosti jizvy. U operované 

končetiny je omezen dorzální i ventrální posun caput fibulae. Omezenou kloubní vůli 

jsme našli i v talokrurálním skloubení bilaterálně. Na PDK je joint play v normě ve všech 

kloubech a do všech směrů. 

 Podle výsledku z Barthel Indexu je pacient lehce závislý. Chůze do schodů a ze 

schodů je zatím prováděna jen s pomocí fyzioterapeuta. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán terapie 

• Redukce otoku operovaného kloubu 

• Zmírnění bolestivosti kolenního kloubu operované končetiny 

• Edukace režimových opatření 

• Prevence tromboembolické nemoci 

• Nácvik chůze o 2 FH 

• Zlepšení posunlivosti a protažitelnost fascií v okolí kolenního kloubu 

• Uvolnění hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů 

• Posílení oslabených svalů kolenního i kyčelního kloubu 

• Zvětšení aktivního rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu do plné extenze a 

flexe alespoň 90° 

• Navýšení rozsahu pohybu do flexe v kyčelním kloubu 

• Obnovení kloubní vůle v talokrurálním kloubu bilaterálně a na operované 

končetině joint play caput fibulae 

• Získání jistoty chůze o 2 FH po rovině i po schodech nahoru a dolu a postupně 

operovanou končetinu začít zatěžovat 

• Zlepšení celkové postury při chůzi s 2 FH 

3.4.2 Dlouhodobý plán terapie 

• Péče o jizvu 

• Zlepšení stability kolenního kloubu a zlepšení propriocepce 

• Zlepšení a udržení celkové kondice pacienta 

• Udržení rozsahu pohybu v kolenním kloubu 

• Získání jistoty chůze o 2 FH po rovině i po schodech nahoru i dolu a postupně 

operovanou končetinu začít zatěžovat 

• Zlepšení celkové postury při chůzi s 2 FH 

• Následně nácvik chůze bez pomůcek. Získání jistoty v chůzi bez 2 FH. 

• Návrat pacienta do každodenního aktivního života 
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3.5 Průběh terapie (8.6. 2021–16.6. 2021) 

1. Terapeutická jednotka  

Datum: 8.6. 2021 (8. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí velmi unavený, uvádí, že v noci (v klidu) operovaný 

kloub velmi bolel i přesto, že byly podány léky na bolest. Bolest operovaného kolenního 

kloubu v klidu hodnotí na stupni 5/10 dle NRS. Při vertikalizaci a chůzi je bolest 6/10 dle 

NRS. 

Objektivně: Pacient ležící na lůžku, rozespalý, operovanou DK má v semiflexi 

podloženou pod KOK. Je orientován osobou, místem i časem. Na výzvy adekvátně 

reaguje a s mírnou neochotou jde cvičit. Jizva je stále sterilně krytá, kolenní kloub je 

viditelně oteklý a teplý. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Prevence TEN, vertikalizace – zlepšení prokrvení 

dolních končetin. Redukce otoku operované DK, uvolnění měkkých tkání v okolí jizvy, 

zvětšení rozsahu pohybu do flexe i extenze v kolenním kloubu. Zvýšení svalové síly 

extenzorů a flexorů kolenního kloubu. Instrukce o autoterapii. 

Návrh terapie: Aktivní pohyby aker a DKK pro prevenci TEN. Vertikalizace a chůze do 

15 m s 2 FH. Techniky měkkých tkání dle Lewita na okolí jizvy. Míčkování dle Jebavé 

pro snížení otoku a zlepšení pohyblivosti měkkých tkání v okolí jizvy. LTV na lůžku s 

využitím overballu. Instruování o autoterapii. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Prevence TEN – aktivní pohyby aker a DKK. Vleže na zádech, DKK extendované 

v KYK i KOK, provádíme pohyby v hlezenních kloubech. Krouživé pohyby na 

obě strany, střídání plantární a dorzální flexe. 

● Vertikalizace a chůze o 2 FH do 15 m, bez dopomoci.  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita– protažení kůže, podkoží, 

protažení distální části fascia lata a proximální části fascia cruris, a to jak směrem 

proximální, distálním, tak laterálním bilaterálně  

● Míčkování dle Jebavé na okolí KOK pro redukci otoku distoproximálním směrem 

vedle sterilního krytí. 
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● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK. 

1) Aktivní pohyby do flexe a extenze KOK sunutím paty po podložce s využitím 

overballu, vleže na zádech. 

2) Analytické posilování m. quadriceps femoris a m. biceps femoris, m. 

semitendinosus a m. semimebranosus s využitím overballu, vleže na zádech.  

● Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s využitím overballu, vleže na 

zádech. 

● Edukace autoterapie – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce.  

● Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 50° flexe, 0° extenze. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Pacient uvádí, že je velmi unaven a kolenní kloub je bolestivý stejně jako na začátku 

terapie, je ale spokojen s rozsahem pohybu kolenního kloubu. Aktivní flexi pacient 

zvládne do 30°, pasivně se dostaneme na 50°.  

Poznámka: Pacient uváděl, že operovaný kloub hodně bolí, cvičební jednotka byla proto 

mírně zkrácena. 

2. Terapeutická jednotka 

Datum: 9.6. 2021 (9. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí stále unavený a uvádí, že kolenní kloub po minulém 

cvičení bolel i v klidu. Také cítí výrazný tah pod operovaným kolenním kloubem. Špatně 

se vyspal z důvodu cvičného poplachu v nemocnici. Dospával tedy velkou část 

dopoledne. Bolest hodnotí na stupni 5/10 dle NRS. Při vertikalizaci a chůzi je bolest 6/10 

dle NRS. 

Objektivně: Pacient ležící na lůžku, vypadá unaveně. Je orientován osobou, 

místem i časem. Na výzvy adekvátně reaguje. Leží na zádech a kolenní kloub má mírně 

podložený do flexe skrz polohovací lůžko. Kolenní kloub je výrazně hypertermní a je 

zřetelný otok. Jizva stále sterilně krytá. 
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Cíle dnešní terapeutické jednotky: Prevence TEN. Uvolnění měkkých tkání v okolí 

jizvy a snížení otoku. Zvýšení rozsahu pohybu do flexe i extenze v kolenním kloubu. 

Uvolnění hypertonických svalů. Posílení oslabených svalů. Protažení zkrácených svalů. 

Mobilizace talokrurálního skloubení. Instrukce o autoterapii. 

Návrh terapie: Aktivní pohyby aker a DKK pro prevenci TEN. Vertikalizace a chůze 

o 2 FH. Techniky měkkých tkání na okolí jizvy pro zlepšení pohyblivosti měkkých tkání 

v okolí jizvy dle Lewita. Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku. LTV na lůžku s pomocí 

overballu. PIR na adduktory KYK dle Lewita. Izometrické posilování extenzorů KOK, 

adduktorů a extenzorů KYK. Statický stretching flexorů kolenního kloubu za pomocí 

pevného popruhu. Mobilizace talokrurálního skloubení dle Lewita. Instrukce k 

autoterapii. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Prevence TEN – Vleže na zádech, DKK extendované v KYK i KOK, provádíme 

pohyby v hlezenních kloubech. Krouživé pohyby na obě strany, střídání plantární 

a dorzální flexe. 

● Vertikalizace a chůze o 2 FH do 15 m, bez dopomoci.  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita– Protažení kůže, podkoží, 

protažení distální části fascia lata a proximální části fascia cruris, směrem 

proximální, distálním a laterálním, bilaterálně. 

● Míčkování dle Jebavé na okolí KOK pro redukci otoku, distoproximálním směrem 

vedle sterilního krytí. 

● Mobilizace talokrurálního kloubu směrem dorzálním dle Lewita, bilaterálně. 

● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK. 

1) Aktivní pohyby do flexe a extenze KOK sunutím po podložce s využitím 

overballu, vleže na zádech.  

2) Analytické posilování m. quadriceps femoris a m. biceps femoris, m. 

semitendinosus a m. semimebranosus s využitím overballu, vleže na zádech.  

● Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s využitím overballu, vleže na 

zádech. 

● Izometrická kontrakce adduktorů KYK s využitím overballu vleže na zádech 

s extendovanými kolenními klouby. 
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● Izometrická kontrakce mm. glutei, vleže na zádech. 

● PIR dle Lewita na adduktory KYK, bilaterálně.  

● Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, s využitím nepružného 

popruhu, který si pacient sám přidržuje, a to provést na obou DKK, výdrž 10-15 s 

● Edukace autoterapie – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Přidali jsme 

cvik na aktivaci gluteálních svalů – stahování hýždí, výdrž 10 s, relaxace. 

● Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 55° flexe, 0° extenze. 

● Po konci cvičební jednotky byl aplikován pytlíček chladícího gelu. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Cíle terapeutické jednotky byly splněny. Pacient uvádí bolesti při provádění extenze 

v KOK, s rozsahem do flexe je spokojen. Otok se zmenšil. Aktivní flexi pacient zvládne 

45°, pasivně se dostaneme na 55°. 

3. Terapeutická jednotka 

Datum: 10. 6. 2021 (10. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient uvádí, že se po dlouhé době dobře vyspal. Požádal o silnější 

analgetika na noc a je spokojen. Uvádí, že se dnes těší na cvičení. Bolest operovaného 

kolenního kloubu v klidu hodnotí na stupni 2/10 dle NRS. Při vertikalizaci a chůzi je 

bolest 3/10 dle NRS. 

Objektivně: Pacient ležící na lůžku na neoperovaném boku, LDK má v semiflexi. 

Je v lepší náladě než posledně. Jizva stále sterilně krytá, kolenní kloub méně horký. Otok 

menší než předchozí den.  

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Dovyšetření zkrácených flexorů kyčelního kloubu 

a kloubní vůle patelly na LDK. Vertikalizace a chůze o 2 FH. Uvolnění měkkých tkání 

v okolí jizvy. Redukce otoku. Zvětšení rozsahu pohybu do flexe i extenze v kolenním 

kloubu. Obnovení kloubní vůle caput fibulae LDK. Uvolnění hypertonických svalů. 

Protažení flexorů i extensorů KOK. Posílení oslabených flexorů, extensorů, adduktorů 

KOK a extensorů KYK. Edukace chůze na schodech. Zopakování autoterapie. 



63 

 

Návrh terapie: Vyšetření zkrácení flexorů kyčelního kloubu dle Jandy 

v modifikovaných polohách z důvodu bolestivosti operovaného kloubu. Vyšetření 

kloubní vůle patelly na LDK dle Lewita. Vertikalizace a chůze o 2 FH. Techniky 

měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita. Míčkování dle Jebavé. Mobilizace caput fibulae 

dle Lewita. LTV na lůžku s využitím overballu a gymballu. Protažení flexorů KOK 

s pomocí nepružného popruhu. PIR dle Lewita na adduktory KYK. PIR s protažením na 

extenzory KOK dle Jandy. Edukace chůze na schodech. Instruování o autoterapii. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

• Vyšetření zkrácení flexorů kyčelního kloubu dle Jandy v modifikovaných 

polohách z důvodu bolestivosti operovaného kloubu. Na levé operované 

končetině je stupeň zkrácení flexorů KYK na stupni 2, na pravé končetině je 

stupeň zkrácení 1.  

• Vyšetření kloubní vůle patelly dle Lewita ukázalo omezení pohybu do všech 

směrů 

● Vertikalizace a chůze o 2 FH do vzdálenosti 20 m, bez dopomoci.  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – Protažení kůže, podkoží, 

distální části fascia lata a fascia cruris v proximální části, směrem proximální, 

distálním, tak laterálním bilaterálně. 

● Míčkování dle Jebavé na okolí KOK pro redukci otoku, distoproximálním směrem 

vedle sterilního krytí. 

● Mobilizace caput fibulae dorzálně a ventrálně dle Lewita na LDK. 

● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK. 

1) Aktivní pohyby do flexe a extenze KOK s využitím overballu a gymballu. Jak 

vleže zádech, tak vleže na břiše. 

2) Analytické posilování m. quadriceps femoris a m. biceps femoris, m. 

semitendinosus a m. semimebranosus s využitím overballu, vleže na zádech.  

3) Analytické posilování extenzorů KYK, vleže na břiše. 

● Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s využitím overballu, vleže na 

zádech. 

● Izometrická kontrakce adduktorů KYK s využitím overballu a gymballu, vleže na 

zádech z flektovanými kolenními klouby. 

● PIR dle Lewita na adduktory KYK 
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● Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, s využitím nepružného 

popruhu, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s, bilaterálně.  

● PIR s protažením na extenzory KOK dle Jandy – v modifikované poloze na břiše 

● PIR s protažením na flexory KYK dle Jandy – v modifikované poloze vleže na 

břiše, flektuje KOK a extenduje kyčelní kloub 

● Nácvik chůze do schodů a ze schodů 

● Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10 s aktivace, relaxace. 

● Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 65° flexe, 0° extenze. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Pacient uvádí, že se cítí dobře, ale kolenní kloub je stále bolestivý při propínání do 

extenze, do flexe jen u konce pohybu. Pacient je nadšen z nových cviků s gymballem. 

Chůze po schodech proběhla v pořádku, zvládne 20 schodů nahoru i dolu. Aktivní flexi 

pacient zvládne 55°, pasivně se dostaneme na 65°.  

4. Terapeutická jednotka 

Datum: 11. 6. 2021 (11. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient uvádí, že se těší na terapii, kolenní kloub je přes den už méně 

bolestivý, na noc stále užívá silná analgetika. Bolest operovaného kolenního kloubu 

v klidu hodnotí na stupni 2/10 dle NRS. Při vertikalizaci a chůzi je bolest 3/10 dle NRS. 

Objektivně: Pacient leží na lůžku na zádech a čte si. V dobrém rozpoložení, ptá se 

na otázky, spolupracuje a těší se na cvičení. Kolenní kloub už není téměř horký ani oteklý. 

Jizva sterilně krytá. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Vertikalizace a chůze o 2 FH. Zlepšení posunlivosti 

a protažitelnosti měkkých tkání v okolí jizvy. Zvětšení rozsahu pohybu do flexe i extenze 

v KOK. Uvolnění hypertonických adduktorů a m. tensor fascie latae. Obnovení kloubní 

vůle patelly. Protažení extensorů KOK i flexorů KOK. Posílení flexorů KOK, extensorů 

KYK i KOK, abduktorů i adduktorů KYK. Chůze po schodech.  
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Návrh terapie: Vertikalizace a chůze o 2 FH. Techniky měkkých tkání na okolí jizvy 

dle Lewita. LTV na lůžku za využití gymballu, overballu a therabandu. Protažení 

flexorů KOK v leže na zádech. PIR dle Lewita na adduktory KYK a na m. tensor fascie 

latae. Mobilizace patelly kraniálně, kaudálně a laterolaterálně dle Lewita. PIR 

s protažením na extensory KOK vleže na břiše dle Jandy. Zopakování autoterapie. 

Nácvik chůze po schodech. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Vertikalizace a chůze o 2 FH do vzdálenosti 20 m, bez dopomoci. 

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – Protažení kůže, podkoží, 

distální části fascia lata a proximální části fascia cruris, směrem proximálním, 

distálním a laterálním bilaterálně. 

● Mobilizace patelly dle Lewita kaudálním, kraniálním i laterolaterálním směrem 

na LDK 

● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK. 

1)  Aktivní pohyby do flexe a extenze KOK s využitím gymballu, vleže na 

zádech. 

2) Aktivní pohyb KOK do extenze a současné protažení svalů zadní strany 

stehen, vleže na břiše.  

3) Analytické posilování flexorů KOK s pomocí gymballu, vleže na zádech. 

4) Analytické posilování flexorů KOK s pomocí overballu, vleže na břiše. 

5) Analytické posilování extenzorů KYK, vleže na břiše.  

● Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris s pomocí overballu, vleže na 

zádech. 

● Izometrická kontrakce adduktorů a abduktorů KYK vleže na zádech s pomocí 

gymballu, overballu a therbandu s flektovanými kolenními klouby. 

● Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, s pomocí nepružného 

popruhu, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s, a to na obou DKK. 

● PIR dle Lewita na adduktory KYK. 

● PIR dle Lewita na m. tensor fascie latae 

● PIR s protažením na extenzory KOK dle Jandy – v modifikované poloze na břiše 

● Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 
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podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10 s aktivace, relaxace. Poučení o zlepšení postury při chůzi. Zopakování 

chůze po schodech. 

● Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 70° flexe, 0° extenze. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Pacient uvádí, že se cítí dobře, kolenní kloub už je téměř nebolestivý při flexi, citlivé je 

stále propínání do extenze a jako nepříjemné uvádí protahování zadní strany stehen a PIR 

na extensory KOK. Chůzi po schodech zvládá. Aktivní flexi pacient zvládne 65°, pasivně 

se dostaneme na 70°.  

5. Terapeutická jednotka 

Datum: 14. 6. 2021 (14. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient uvádí, že se těší na terapii, kolenní kloub je přes den už méně 

bolestivý, na noc už neužívá silná analgetika. Uvádí, že o víkendu pečlivě cvičil 

autoterapii a měl návštěvu, se kterou se krátce prošel. Pacient uvádí, že bylo dnes paní 

primářkou doporučeno mírnější cvičení a poučit pacienta o jízdě na rotopedu. Bolest 

v klidu uvádí 1/10 dle NRS, v pohybu při krajních polohách 2/10. 

Objektivně: Pacient je po extrakci kovových svorek z KOK. Leží na lůžku na 

neoperovaném boku a povídá si se spolubydlícím na pokoji. V dobrém rozpoložení, 

vtipkuje, spolupracuje a těší se na cvičení. Kolenní kloub je dnes výrazně hypertermní a 

oteklý, nejspíše z důvodu, že dnes ráno byly vytáhnuty svorky z jizvy. Jizva zakryta 

dezinfekcí, už bez sterilního krytí. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění okolí jizvy a redukce otoku KOK. 

Zvětšení aktivního pohybu kolenního kloubu do flexe. Protažení flexorů kolenního 

kloubu a odstranění triggerpointů z m. triceps surae. Posílení flexorů, abduktorů, 

adduktorů KOK. Protažení m. piriformis. Posílení extenzorů KYK. Zlepšení dechového 

stereotypu. Edukace jízdy na rotopedu.  

Návrh terapie: TMT na okolí jizvy dle Lewita a míčkování kolenního kloubu dle Jebavé. 

Protažení flexorů KOK vleže na zádech. PIR s protažením na extensory KOK vleže na 

břiše dle Jandy. Odstranění TrPs z m. triceps surae na LDK presurou. PIR s protažením 

na m. piriformis dle Jandy. LTV na lůžku s pomocí gymballu, overballu a therabandu. 
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Nácvik správného dechového stereotypu a bráničního dýchání. Instruktáž pro jízdu na 

rotopedu. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – protažení kůže, podkoží, 

protažení distální části fascia lata a proximální části fascia cruris, směrem 

proximální, distálním, tak laterálním bilaterálně. Masáž jizvy do písmena „C“ a 

„S“ – v oblasti cca 1-2 cm od jizvy, vytvoření kožní řasy, dosáhnutí předpětí, doba 

tlaku 20 s, v celém průběhu jizvy a v obou směrech. Vše s použitím mírného tlaku. 

● Míčkování dle Jebavé v okolí jizvy distoproximálním směrem. Vleže na zádech, 

operovaný kloub podložen míčkem.  

● Uvolnění TrPs – presura TrPs v m. triceps surae LDK v mediální i laterální hlavě. 

● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK. 

1) Analytické posilování extenzorů KOK, vsedě na kraji lehátka. 

2) Aktivní pohyby KOK do flexe a extenze s pomocí gymballu, vleže na zádech. 

3) Aktivní pohyby KOK do flexe a extenze vleže na břiše s pomocí overballu 

4) Posilování extenzorů KYK – bridging se současnou izometrickou kontrakcí 

mm. glutei 

5) Analytické posilování extenzorů KYK vleže na břiše s flektovanými KOK. 

6) Aktivní pohyb KOK do extenze a současné protažení svalů zadní strany 

stehen, vleže na břiše.  

• Izometrická kontrakce mm. glutei, vleže na zádech 

• Izometrická kontrakce adduktorů a abduktorů KYK vleže na zádech s pomocí 

overballu, gymballu a therabandu. 

• Izometrická kontrakce flexorů KOK s pomocí gymballu, vleže na zádech 

• Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, pod ploskou nohy nepružný 

popruh, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s. Prováděn na obou DKK.  

● PIR s protažením na extenzory KOK dle Jandy – v modifikované poloze na břiše 

● PIR s protažením na m. piriformis dle Jandy  

● Lokalizované dýchání a brániční dýchání – vleže na zádech, s pomocí gymballu, 

lokalizované dýchání pod terapeutovi dlaně.  

● Instruktáž pro jízdu na rotopedu 
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● Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10 s aktivace, relaxace. Poučení o zlepšení postury při chůzi. Pacient 

instruován k bráničnímu dýchání. 

● Po terapii byl aplikován chladivý sáček na 20 min. 

● Motodlaha na operovanou DK – 30 min, 90° flexe, 0° extenze. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Pacient uvádí, že se cítí dobře, kolenní kloub už je téměř nebolestivý při flexi, citlivé je 

stále propínání do extenze a jako nepříjemné uvádí protahování zadní strany stehen a PIR 

na extensory KOK. Aktivní flexi pacient zvládne 80°, pasivně se dostaneme na 90°. Na 

rotopedu se snaží protočit šlapky, ze začátku to ale nejde, hlavně asi kvůli maximální 

aktivní flexi 80°. Kolenní kloub je stále hypertermní a okolí jizvy mírně oteklé. 

Motodlaha indikována stále jednou denně + je přidána jízda na rotopedu 5 min/3x denně. 

6. Terapeutická jednotka 

Datum: 15. 6. 2021 (15. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient uvádí, že po včerejším dni byl operovaný kloub večer velmi 

oteklý a bolavý. Po aplikaci chladivého gelu se otok a bolest zmírnil. Na noc si pacient 

vzal silnější léky na bolest. Kvůli bolesti špatně spal. Dnes pacient prosí, abychom cvičili 

velmi zvolna. Rád by pokračoval v dechové gymnastice a v jízdě na rotopedu. Uvádí, že 

hned ráno už byl sám na rotopedu jezdit na 3 min a 2x protočil šlapky, ale musel si pomoci 

rukou. 

Objektivně: Pacient leží na neoperovaném boku a podřimuje. Kolenní kloub je 

mírně oteklý a hypertermní. Jizva zakryta dezinfekcí. Obvod přes patellu je 46 cm, 15 cm 

na patellou je obvod 52 cm, 10 cm na patellou je 50 cm obvod, a přes tibii je 39,5 cm. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění MT v okolí jizvy. Redukce otoku. 

Protažení flexorů kolenního kloubu. Zmírnění hypertonu a odstranění TrPs v m. triceps 

surae. Zlepšení dechového stereotypu. Jízda na rotopedu 3 min/3x denně. Přidat nové 

cvičení do autoterapie. 
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Návrh terapie: TMT na okolí jizvy dle Lewita. Míčkování dle Jebavé v okolí jizvy. 

Protažení flexorů KOK v leže na zádech pomocí pevného popruhu. Presura na TrPs 

v m. triceps surae. PIR na m. triceps surae dle Lewita. Nácvik správného dechového 

stereotypu, posílení bráničního dýchání. Instruování k autoterapii. Jízda na rotopedu. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – protažení kůže, podkoží, 

protažení distální části fascia lata a proximální části fascia cruris, směrem 

proximální, distálním a laterálním bilaterálně. Masáž jizvy do písmene „C“ 

a „S“ – v oblasti cca 1-2 cm od jizvy, vytvoření kožní řasy, dosáhnutí předpětí, 

doba tlaku 20 s, v celém průběhu jizvy a v obou směrech. 

● Míčkování dle Jebavé v okolí jizvy distoproximálním směrem.  

● Uvolnění TrPs – presura TrPs v m. triceps surae LDK v mediální a laterální hlavě. 

● PIR dle Lewita na m. triceps surae LDK 

● Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, pod ploskou nohy nepružný 

popruh, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s, na obou DKK.  

● Lokalizované dýchání a brániční dýchání – vleže na zádech, s pomocí gymballu., 

lokalizované dýchání pod terapeutovi dlaně. 

● Zvětšení ROM v KOK – Vsedě na okraji lehátka, bérce volně visí dolů z lehátka, 

kolmo k zemi, stehna podepřena na lůžku. Pacient volně „vyvěšuje“ bérce, snaží 

se KOK pokrčovat pod lehátko. 

● Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10s aktivace, relaxace. Poučení o zlepšení postury při chůzi. Pacient 

instruován k bráničnímu dýchání, slibuje, že si bude během dne několikrát 

trénovat lokalizované dýchání pod vlastní dlaně. Pacientovi doporučeno cvičení 

vsedě, stehna podložena ještě na podložce, bérce svisle dolů, pohupovat nohama, 

pokrčovat v KOK pod podložku. Připomenutí cvičení, kdy má aktivně pokrčovat 

KOK, vleže na zádech na lůžku sunutím po podložce.  

● Po terapii byl aplikován chladivý sáček na 20 min. 

● Rotoped 90° flexe, 0° extenze 5 min/3x denně. 
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Výsledek terapeutické jednotky: 

Aktivní flexi KOK dnes pacient zvládnul jen 75° a to s velkou bolestí, pasivně se 

dostaneme stále na 90°. Na rotopedu se snaží protočit šlapky, ale stále se nedaří, hlavně 

asi kvůli nižšímu rozsahu v aktivní flexi. Kolenní kloub je po cvičení hypertermní, ale 

méně oteklý. 

7. Terapeutická jednotka 

Datum: 16. 6. 2021 (16. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient říká, že se dnes cítí skvěle, operovaný kloub v klidu nebolí. 

Uvádí, že si včera během dne cvičil lokalizované dýchání a že se těší, až zkontrolujeme, 

jestli to provádí správně. Pacient byl ráno na rotopedu 5 min, uvádí, že 5x protočil kolo, 

ale stále s dopomocí rukou. Na noc si bral slabší léky na bolest. Bolest uvádí v klidu 0/10 

dle NRS, v pohybu 2/10 dle NRS.  

Objektivně: Pacient leží na neoperovaném boku. Jizva je v horní části klidná, 

suchá, bez strupů, uzavřená a dobře pohyblivá. V prostřední části je mírně nadzvednutá, 

ale také suchá, nečervená. V dolní části ještě krytá dezinfekcí, ale přes dezinfekci je vidět, 

že nebude vystouplá. Mírný otok. Obvod přes patellu je 45 cm, 15 cm nad patellou je 

obvod 50 cm, 10 cm na patellou je 49 cm obvod, a přes tibii je 39 cm. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění jizvy a jejího okolí. Snížení otoku. 

Zvětšení rozsahu pohybu v KOK do flexe i extenze. Protažení flexorů kolenního kloubu. 

Protažení m. piriformis. Posílení abduktorů, adduktorů, extensorů KYK. Posílení 

extenzorů i flexorů KOK. Zlepšení dechového stereotypu. Jízda na rotopedu 5 min/3x 

denně. Přidat nové cvičení do autoterapie a poučit pacienta o péči o jizvu. 

Návrh terapie: TMT na okolí jizvy dle Lewita a míčkování dle Jebavé. Protažení flexorů 

KOK v leže na zádech pomocí pevného popruhu. PIR s protažením na m. piriformis dle 

Jandy. LTV na lůžku za využití overballu a 1 kg závaží. Nácvik správného dechového 

stereotypu a bráničního dýchání. Instruování k autoterapii a terapii jizvy. Jízda na 

rotopedu. 

Popis dnešní terapeutické jednotky:  

● Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – Vleže na zádech, operovaný 

kloub podložen overballem. Masáž jizvy do písmena „C“ a „S“ – v oblasti cca 1-
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2 cm od jizvy, vytvoření kožní řasy, dosáhnutí předpětí, doba tlaku 20 s, v celém 

průběhu jizvy a v obou směrech. Poučení k domácí terapii jizvy. 

● Míčkování dle Jebavé na okolí jizvy distoproximálím směrem bilaterálně. 

● Zvětšení ROM v KOK do flexe – Vsedě, stehna podložena na lehátku, bérce visí 

volně kolmo k zemi, pacient pohupuje nohami, zkouší maximální flexi pod 

lehátko. 

● LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, bilaterálně. 

1) Posilování extenzorů KYK – bridging se současnou izometrickou 

kontrakcí adduktorů KYK 

2) Aktivní pohyb KOK do extenze a současné protažení svalů zadní strany 

stehen, vleže na břiše.  

3) Analytické posilování flexorů KOK vleže na břiše s pomocí overballu 

mezi kotníky. 

4) Analytické posilování extenzorů KOK vsedě na kraji lehátka za využití 

1 kg závaží. 

● Izometrická kontrakce adduktorů a abduktorů KYK za pomocí overballu a 

therabandu, vleže na zádech. 

● Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, pod ploskou nohy nepružný 

popruh, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s na obě strany.  

● PIR s protažením na m. piriformis dle Jandy. 

● Lokalizované dýchání a brániční dýchání – vleže na zádech, s pomocí gymballu., 

lokalizované dýchání pod terapeutovi dlaně.  

● Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10s aktivace, relaxace. Poučení o zlepšení postury při chůzi. Pacient 

instruován k bráničnímu dýchání, slibuje, že si bude během dne několikrát 

trénovat lokalizované dýchání pod vlastní dlaně. Pacientovi doporučeno cvičení 

vsedě, stehna podložena ještě na podložce, bérce svisle dolů, pohupovat nohama, 

pokrčovat v KOK pod podložku. Pacient edukován v péči o jizvu. 

● Po terapii byl aplikován chladivý sáček na 20 min. 

● Rotoped 90° flexe, 0° extenze 5 min/3x denně. 
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Výsledek terapeutické jednotky: 

Aktivní flexi KOK dnes pacient zvládnul 80°, pasivně se dostaneme na 90°. Otok se 

zmírnil. Na rotopedu se podařilo protočit šlapky, ráno ještě s dopomocí rukou.  

8. Terapeutická jednotka 

Datum: 16. 6. 2021 (odpoledne) (16. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Po obědě se cítí pacient lehce unavený, ale chce cvičit. Uvádí, že se 

moc těší domů, kde bude pracovat na zahradě. Bolest uvádí v klidu 0/10 a při pohybu 

1/10 dle NRS. 

Objektivně: Jizva je v horní části klidná, suchá, bez strupů, uzavřená a dobře 

pohyblivá. V prostřední části je mírně nadzvednutá, ale také suchá, nezarudlá. V dolní 

části ještě krytá dezinfekcí, ale přes dezinfekci je vidět, že nebude vystouplá. Obvod přes 

patellu je 45 cm, 15 cm na patellou je obvod 50 cm, 10 cm na patellou je 49 cm obvod, a 

přes tibii je 39 cm. 

Cíle dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění okolí jizvy a aktivní zapojení pacienta do 

péče o jizvu. Protažení flexorů kolenního kloubu a zmírnění hypertonu m. triceps surae. 

Protažení extenzorů KOK, zvětšení aktivního i pasivního rozsahu KOK do flexe. 

Protažení m. piriformis. Posílení flexorů i extenzorů KOK. Korekce dechového 

stereotypu. Zopakování autoterapie na doma.  

Návrh terapie: TMT na jizvu a její okolí dle Lewita. Edukace péče o jizvu. Protažení 

flexorů KOK v leže na zádech pomocí pevného popruhu. Presura triggerpointů 

v m. triceps surae. PIR s protažením na extenzory KOK dle Jandy. PIR s protažením na 

m. piriformis dle Jandy. LTV na lůžku s pomocí overballu a 1 kg závaží. Nácvik 

správného dechového stereotypu a posílení bráničního dýchání. Zopakování autoterapie 

a procvičení cviků, které je pacient schopen si cvičit v domácím prostředí. 
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Popis dnešní terapeutické jednotky:  

• Techniky měkkých tkání na okolí jizvy dle Lewita – Vleže na zádech, operovaný 

kloub podložen overballem. Masáž jizvy do písmena „C“ a „S“ – v oblasti cca 1-

2 cm od jizvy, vytvoření kožní řasy, dosáhnutí předpětí, doba tlaku 20 s, v celém 

průběhu jizvy a v obou směrech. Pacient si sám zkouší dané pohyby s jizvou 

provádět.  

• LTV na lůžku – Všechny cviky provádíme s opakováním 10 - 15x po dvou sériích, 

podle únavy pacienta a bolestivosti operovaného kloubu, a to na obou DKK.  

1) Aktivní pohyby do flexe KOK vsedě na lehátku s pomocí overballu.  

2) Aktivní pohyby do flexe KOK vleže na břiše s využitím overballu. 

3) Analytické posilování extenzorů KOK vsedě na lehátku s využitím 1 kg 

závaží připevněného nad kotník. 

• Statický stretching flexorů KOK – Vleže na zádech, pod ploskou nohy nepružný 

popruh, který si pacient sám přidržuje. Výdrž 10-15 s, na obou DKK.  

• Uvolnění TrPs – presura triggerpointů v laterální a mediální hlavě m. triceps surae 

na LDK. 

• PIR s protažením na extenzory KOK dle Jandy – v modifikované poloze na břiše 

• PIR s protažením na m. piriformis dle Jandy. 

• Lokalizované dýchání a brániční dýchání – vleže na zádech, s pomocí gymballu., 

lokalizované dýchání pod terapeutovi dlaně.  

• Instrukce k autoterapii – pacient poučen o tom, že pohyby aker může provádět 

několikrát denně na lůžku, stejně tak se snažit jemně koleno protlačovat do 

podložky, a naopak koleno jemně flektovat tažením paty po podložce. Stahování 

hýždí, 10s aktivace, relaxace. Pacientovi doporučeno cvičení vsedě, stehna 

podložena ještě na podložce, bérce svisle dolů, pohupovat nohama, pokrčovat 

v KOK pod podložku. Cviky s overballem vleže na zádech – posílení extenzorů 

KOK, adduktorů KYK, zvedání pánve nad podložku. Cviky vleže na břiše, kdy 

pacient aktivně flektuje oba KOK do plného možného rozsahu, cvik na 

extendování KOK. Poučení o zlepšení postury při chůzi. Pacient instruován 

k bráničnímu dýchání, slibuje, že si bude během dne několikrát trénovat 

lokalizované dýchání pod vlastní dlaně. Pacientovi doporučeno cvičení vsedě, 

stehna podložena ještě na podložce, bérce svisle dolů, pohupovat nohama, 

pokrčovat v KOK pod podložku. Cviky vleže na břiše, kdy pacient aktivně 
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flektuje oba KOK do plného možného rozsahu. Pacient byl poučen, jakými 

pohyby může uvolňovat jizvu, zatím stále jen v okolí jizvy, až zmizí strupy a 

dezinfekce, bude moci začít i s tlakovou masáží na jizvě. 

• Rotoped 90° flexe, 0° extenze, 5 min/3x denně. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

Aktivní flexi KOK dnes pacient zvládnul 80°, pasivně se dostaneme na 90°. Otok je 

minimální. Na rotopedu se podařilo protočit šlapky, ráno ještě s dopomocí rukou, po 

obědě se již podařilo 3x protočit bez dopomoci. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum vyšetření: 17.6. 2021 (17. den po operaci) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient udává, že se dnes cítí skvěle, hodně se těší domů, až bude moct 

znovu pracovat na zahradě. Říká, že je moc spokojený s veškerou péčí v CLPA a cítí, že 

s každou terapií se zlepšoval jeho stav. Nyní udává, že se cítí o sto procent lépe. Bolest 

v klidu uvádí 0/10 dle NRS, při pohybu 1/10 dle NRS.  

Objektivně: Váha: 101 kg, Výška: 183 cm, BMI: 30,83 

Pacient leží klidně na operovaném boku, podřimuje po obědě. Více informací o jizvě a 

otoku je ve výstupním vyšetření. 

Vyšetření aspekcí:  

Stoj (vyšetřeno ve stoji o 2 FH s odlehčením operované DK 10 %): 

Zezadu – stabilní stoj, paty kulovitého tvaru, stoj o úzké bazi a špičky vytočené zevně, 

varózní tvar Achillových šlach, lýtkový sval se zdá symetrický, popliteální rýhy téměř 

symetrické – levá je o kousek kratší, oba kolenní klouby jsou varózního postavení, m. 

gluteus maximus hypotrofický oboustranně, pravá SIPS je mírně výš než levá, hlava 

ukloněna doleva. 

Zepředu – obě špičky vytočené zevně, propadlá příčná klenba nožní bilaterálně, hallux 

valgus bilaterálně, obě patelly směřují spíše laterálně, vastus medialis a lateralis m. 

quadriceps femoris hypotrofický na LDK, ochablá břišní stěna, převážně její dolní porce, 

hrudník v nádechovém postavení, výrazná prominence processus xiphoideus ventrálně, 

levá klíční kost níže postavená, ramena v rovině. 

Zboku (L strana) – stoj na levé noze v odlehčení, planta zatížena symetricky, kolenní 

kloub v nulovém postavení, oploštěná bederní lordóza, krční páteř ve značné lordóze, 

páteř více napřímena, ale stále mírné kyfotické postavení hrudní páteře s vrcholem v Th6, 

ramena a hlava v protrakci. 

Zboku (P strana) – noha zatížena rovnoměrně, koleno v nulovém postavení, oploštěná 

bederní lordóza, krční páteř ve značné lordóze, páteř více napřímena, ale stále mírné 

kyfotické postavení hrudní páteře s vrcholem v Th6, ramena a hlava v protrakci. 
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Speciální testy stoje (na jedné noze, Rhomberg, Trendelenburg): 

Stoj na zdravé končetina pacient provede, pokud se podpírá o berle, ve stoji vydrží víc 

než 10 sekund. Trendelenburgova zkouška měla negativní výsledek při zkoušce na zdravé 

noze. Rhombergova zkouška byla provedena s odlehčením levé dolní končetiny, výsledek 

je Rhomberg III negativní. Výsledek testu dle Véleho je B (lehce porušená stabilita, prstce 

přitisknuty na podložce). Pacient s oporou o dvě francouzské zvládne stoj na patách i na 

špičkách. 

Chůze:  

Chůze s odlehčením 10% levé dolní končetiny s pomocí dvou francouzských holí (10,5 

kg na LDK). Pacient používá třídobý chůzový mechanismus, berle klade od sebe na šířku 

pánve, chůze je tedy stabilnější, pacient se také cítí jistěji, obě nohy klade postupně přes 

patu, celou plosku až po odraz ze špičky, obě špičky míří mírně zevně, trup při chůzi 

napřímen, pacient se snaží o celkovou korekci postury. Pacient zvládá samostatně i chůzi 

po schodech. 

Palpační vyšetření pánve: 

Cristae iliacae – pravá leží výš 

SIAS – pravá je výše oproti levé 

SIPS – pravá je výše oproti levé 

SIAS je vůči SIPS níže  

Spine sign – negativní bilaterálně 

Vyšetření reflexních změn palpací: 

Vyšetření kůže: Jizva je dlouhá 20 cm, okraje a konce jizvy pevně definované, klidná, 

nemokvá, světle růžové barvy, v dolní půlce jsou stále zbytky dezinfekce. Protažitelnost 

a posunlivost je zhoršená jen v dolní části jizvy, a to do písmene C. Longitudinální 

protažitelnost a posunlivost je v normě. Nevyskytuje se přenesená bolest. Kůže v okolí 

jizvy je klidná, nezarudlá U pravé DK nenalezena patologická bariéra.  

Vyšetření podkoží: Küblerova řasa uchopitelná, snížená posunlivost v nejbližším okolí 

jizvy. Protažitelnost mírně zhoršená v dolní části jizvy ve směru latero-laterálním. 

Proximodistální posunlivost je v normě. U pravé DK v normě. 
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Vyšetření fascií: Protažitelnost fascia cruris je zhoršena už jen v nejbližším okolí jizvy, a 

to ve směru latero-laterálním u dolní části jizvy. Na pravé DK nebyla nalezena 

patologická bariéra.  

Vyšetření svalového tonu:  

LDK: 

m. quadratus femoris – hypotonus (nejvíce m. vastus medialis) 

ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) – 

normotonus  

m. tensor fascie latae – hypertonus 

m. triceps surae – normotonus, TrPs na laterální hlavě cca v polovině délky svalu 

mm. gluteii – hypotonus 

m. pectineus – normotonus 

m. adductor longus – normotonus 

m. adductor brevis – normotonus 

m. adductor magnus – normotonus 

m. gracilis – normotonus 

PDK:  

m. quadratus femoris – normotonus 

ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) – 

normotonus 

m. tensor fascie latae – hypertonus 

m. triceps surae – normotonus 

mm. gluteii – hypotonus  

m. pectineus – normotonus 

m. adductor longus – normotonus 

m. adductor brevis – normotonus 

m. adductor magnus – normotonus 
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m. gracilis – normotonus 

Antropometrické vyšetření DKK dle Haladové (Haladová a Nechvátalová, 2010): 

Měření bylo provedeno navíjecím krejčovským metrem. 

Tabulka č. 6: Výstupní antropometrické vyšetření dle Haladové (cm) 

Délka (cm) P L 

Anatomická délka 86,5 85 

Funkční délka 93 92 

Stehno 42 41 

Bérec 41 38,5 

Noha 26 27 

Obvod (cm) P L 

Stehno (15 cm) 50 53 

Nad patellou (10 cm) 45 50 

Přes patellu 41 43 

Lýtko-tuberositas tibiae 36 37 

Lýtko-nejširší část 38 38 

Nárt a pata 34 36 

Přes hlavičky metakarpů 24 24 
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Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

VP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK podél těla, DKK v nulovém postavení 

v kyčelním i kolenním kloubu, chodidla jsou přes okraj stolu – zanožujeme extendovanou 

DK 

PDK – přestavba – jako první je vidět aktivita gluteálních svalů, poté následuje zapojení 

ischiokrurálních svalů. Současně se aktivují svaly na kontralaterální straně bederní páteře 

současně s homolaterálními paravertebrálními svaly.  

LDK – přestavba – stejný vzorec jako u PDK. Pacient se již nenaklání na zdravou stranu.  

Abdukce v kyčelním kloubu: 

VP: leh na boku netestované DK, spodní DK v semiflexi v KYK i KOK, spodní HK pod 

hlavou, vrchní HK před tělem udržuje stabilitu přidržováním se za okraj lehátka. 

PDK – přestavba – při abdukce dochází k mírné flexi v kyčelním kloubu (převaha m. 

iliopsoas) a je viditelný kvadrátový mechanismus, pacient zvedá nohu směrem za patou. 

Při abdukce je viditelný mírný záklon trupu. 

LDK – přestavba – stejné jako u PDK. 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Vyšetřeno vleže na zádech. U pacienta stále dominuje horní hrudní dýchání, ale zapojuje 

se již i dolní hrudní dýchání, hrudník zůstává v nádechovém postavení. Dech je 

pravidelný. 
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Goniometrické vyšetření DKK dle Jandy a Pavlů (1993): 

U goniometrického vyšetření aktivních a pasivních pohybů dolních končetin byl použit 

dvouramenný plastový goniometr. Naměřené hodnoty jsou zapsané metodou SFTR, 

jednotkou je úhlový stupeň. 

Tabulka č. 7: Výstupní goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

 PDK LDK  

 aktivně pasivně aktivně pasivně  

Kyčelní kloub S: 20–0–90 S: 30–0–110 S: 15–0–75 S: 15–0–100  

 F: 40–0–20 F: 45–0–25 F: 40–0–10 F: 45–0–15  

 R: 35–0–30 R: 35–0–30 R: 35–0–30 R: 30–0–30  

Kolenní kloub S: 0–0–115 S: 0–0–120 S: 0–0–80 S: 0–0–90  

Hlezenní kloub S: 20–0–30 S: 30–0–30 S: 20–0–30 S: 30–0–30  

 R: 30–0–15 R: 30–0–20 R: 30–0–10 R: 30–0–20  

Legenda: - S: sagitální rovina – F: frontální rovina – R: rovina rotací – X: nevyšetřeno z důvodu bolesti 

nebo nemožnosti zaujmout výchozí polohu 
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Vyšetření vybraných zkrácených svalových skupin DKK dle Jandy (2004): 

Tabulka č. 8: Výstupní vyšetření zkrácených svalů DKK dle Jandy 

Svalová skupina/ sval P L 

m. triceps surae – m. gastrocnemius i m. soleus 0 0 

m. triceps surae – m.  soleus 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 0 0 

flexory kolenního kloubu 1 1 

adduktory kyčelního kloubu 

dvoukloubové adduktory 0 0 

jednokloubové adduktory 0 0 

zevní rotátor   

m. piriformis 1 1 

Škála 0 – nezkráceno, 1 – mírně zkráceno, 2 – výrazně zkráceno 
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Vyšetření svalové síly vybraných svalů DKK dle Jandy (2004): 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno na základě svalového testu dle Jandy.  

Tabulka č. 9: Výstupní vyšetření svalové síly DKK dle Jandy 

 Pravá Levá 

Flexory kolenního kloubu 5 4 

Extenzory kolenního kloubu 5 4 

Flexory kyčelního kloubu   5 4 

Extenzory kyčelního kloubu 5 

5 

5 

5 Extenzory kyčelního kloubu se zaměřením převážně na m. gluteus 

maximus 

Adduktory kyčelního kloubu 4 3 

Abduktory kyčelního kloubu  4 3 

Vnitřní rotátory kyčelního kloubu 4 4 

Zevní rotátory kyčelního kloubu 4 4 

St. 5 – normální svalová síla, st. 4 – dobrá svalová síla, st. 3 – slabá svalová síla, st. 2 – velmi slabá svalová 

síla, st. 1 – záškub svalu, st. 0 – nejsou známky záškubu 

 

Neurologické vyšetření na DKK 

Čití povrchové: 

taktilní – v normě bilaterálně, pacient udává stejnou citlivost na obou DKK 

v dermatomech L2, L3, L4, L5, S1, S2 

algické – v normě bilaterálně, reakce na štípnutí stejná na obou DKK, provedeno na 

laterální straně lýtka 

Čití hluboké: 

Pohybocit na DKK: V normě bilaterálně.  

Polohocit na DKK: Snížený bilaterálně.  
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Šlachookosticové reflexy: 

Patellární (L2-L4) – na PDK normoreflexie, na LDK nevyšetřeno z důvodu bolestivosti 

jizvy 

Achillovy šlachy (L5-S2) – výbavný na obou DKK, na LDK hyporeflexie 

Medioplantární (L2-S2) – výbavný na obou DKK, na LDK taktéž hyporeflexie 

Pyramidové jevy zánikové:  

Jev Mingazzini – bez patologického nálezu bilaterálně 

Příznak Barrého – bez patologického nálezu bilaterálně 

Pyramidové jevy spastické/iritační: 

Příznak Babinski – bez patologického nálezu bilaterálně  

Příznak Vítek – bez patologického nálezu bilaterálně 

Jev Chadock – bez patologického nálezu bilaterálně 

Jev Oppenheim – bez patologického nálezu bilaterálně 

Jev Žukovskij-Kornilov – bez patologického nálezu bilaterálně 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe na DKK– bez patologického nálezu bilaterálně 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit 2003): 

Tabulka č. 10: Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Segment  Pravá Levá 

Lisfrankův kloub: 

Dorzální posun 

Plantární posun  

Rotace  

 

BO 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

BO 

Choppartův kloub: 

Ventrální posun 

Posun laterolaterálně 

 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

Talokrurální skloubení 

Dorzální posun  

 

BO 

 

BO 

Hlavička fibuly 

Ventrální posun 

Dorzální posun  

 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

Patella 

Kraniální posun 

Kaudální posun 

Laterolaterální posun 

 

BO 

BO 

BO 

 

BO 

BO 

BO 

X – nevyšetřeno z důvodu bolestivosti, BO – bez omezení, O-omezení kloubní vůle 

Vyšetření ADL:  

Testování ADL – Barthel Index 

1. jídlo, pití – 10 

2. oblékání – 10 

3. koupání – 5 

4. osobní hygiena – 5 

5. kontinence moči – 10 

6. kontinence stolice – 10 

7. použití WC – 10 

8. přesun lůžko-židle – 15 
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9. chůze po rovině – 15 

10. chůze po schodech – 5 

Hodnocení: 100/100 – nezávislý 

Závěr vyšetření:  

Jizva je v dolní části zakrytá dezinfekcí. Jizva je na pohmat lehce bolestivá, ale 

není zarudlá. Okraje a konce jizvy jsou pevně definované. Jizva je klidná, nemokvá, světle 

růžové barvy. Protažitelnost je zhoršená jen v dolní části jizvy, a to při protažení do tvaru 

písmene C. Protažitelnost podkoží i facie je zhoršená jen v nejbližším okolí jizvy. 

Triggerpointy se nacházejí už jen na laterální hlavě m. triceps surae LDK. Hypotonus m. 

gluteus maximus bilaterálně a m. vastus medialis na LDK přetrvává. U ischiokrurálních 

svalů vnímáme bilaterálně normotonus. 

 Antropometrické vyšetření obvodů ukázalo, že otok na operované končetině se 

zmenšil o 5 cm při měření 15 cm i 10 cm nad patellou, obvod přes patellu se zmenšil 

o 1 cm. Obvod nohy se zmenšil v oblasti tuberositas tibiae o 1 cm. Přes hlavičky 

metakarpů se obvod zmenšil až o 2 cm, předchozí míra byla vyšší pravděpodobně proto, 

že otok z KOK se dostal gravitací až na oblast metakarpů. Jelikož pacient při pobytu 

v CLPA zhubl 4 kg, liší se i obvody u neoperované končetiny. Konkrétně jsme 

zaznamenali zmenšení obvodu na stehenním svalu o 2 cm při měření 15 cm nad patellou 

a o 1 cm při měření 10 cm na patellou. Přes patellu se obvod zmenšil o 1 cm. Při měření 

délek nebyla naměřena změna oproti vstupnímu vyšetření. 

 U stereotypu extenze v kyčelním kloubu jsme nalezli téměř stejnou přestavbu na 

obou DKK. Pohyb je zahajován aktivitou m. gluteus maximus, poté aktivitou 

ischiokrurálních svalů. Aktivují se svaly na kontralaterální straně bederní páteře současně 

s homolaterálními paravertebrálními svaly.  

 Při stereotypu abdukce v kyčelním kloubu vidíme u obou DKK kvadrátový 

mechanismus, ukazuje se i převaha m. iliopsoas, protože je viditelná lehká flexe 

v kyčelním kloubu. Pacient se mírně zaklání v trupu. Z vyšetření dechového stereotypu 

vidíme zapojení horního i spodního hrudního dýchání, kdy hrudník stále zůstává 

v nádechovém postavení. 

  Výstupní goniometrické vyšetření ukázalo zlepšení rozsahu pohybu do flexe i 

extenze v KYK bilaterálně. Největší posun vidíme v aktivní extenzi obou DKK v KYK a 
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to o 10°. Tím, že se zvýšila svalová síla abduktorů a adduktorů zvětšil se i aktivní rozsah 

KYK do abdukce (5° u PDK, o 30° u LDK). Aktivní pohyb v KOK je stále omezen do 

flexe u LDK, pacient aktivním pohybem dosáhne jen 80°, ale při jízdě na rotopedu 

zvládne 90° (nejspíše díky rozdílnému výchozímu postavení v kyčelního kloubu) a 

protočí tak šlapku v plném rozsahu. Operovaný kolenní kloub je již možné plně 

extendovat. Pasivní pohyb se nejvýrazněji zvětšil do flexe KOK na 90° za pomocí 

motodlahy. Již bylo možné vyšetřit zevní a vnitřní rotaci i na operované končetiny a 

dosáhli jsme téměř identických hodnot na obou DKK.  

 Flexory kolenního kloubu již nejsou zkráceny na stupni 2, ale na stupni 1. 

Adduktory již neukazují známky zkrácení. Svalový test ukázal, že zesílily jak flexory 

KOK, tak extenzory KOK. Největší pokrok jsme zaznamenali s extenzory KYK. Velký 

posun jsme zaznamenali i u abduktorů a adduktorů KYK, kdy se síla zvětšila tak, tak že 

je pacient schopen vykonat pohyb proti gravitaci na LDK a proti odporu na PDK. Zevní 

i vnitřní rotátory nemůžeme porovnat.  

 Neurologickým vyšetřením jsme odhalili, že je stále přítomna patologie 

hlubokého čití, kdy je sníženo vnímání polohocitu. Čití povrchové je dle fyziologické 

normy. Patellární reflex na LDK nebyl vyšetřen z důvodu bolestivosti jizvy. U PDK je 

normoreflexie. Reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex byl na LDK výbavný, ale 

s menší odezvou než na PDK.  

 Vyšetření kloubní vůle patelly a caput fibulae bilaterálně ukázalo, že pohyb již 

není omezen. V talokrurálním skloubení se obnovila kloubní vůle také bilaterálně. 

 Podle výsledku z Barthel Indexu je pacient nezávislý (výsledek 100/100). Chůzi 

do schodů i ze schodů zvládá bez pomoci. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Jizva na kolenním kloubu je nyní klidná, bez strupů, v dolní části ještě kryta 

dezinfekcí. Díky aplikaci technik měkkých tkání se zlepšila posunlivost i protažitelnost 

kůže, podkoží i fascií téměř v celé délce jizvy. Protažitelnost fascia cruris je snížena už 

jen v nejbližším okolí jizvy, a to ve směru latero-laterálním u dolní části jizvy. Mírný 

odpor stále cítíme v dolní části jizvy ve směru do písmene C. 

 Díky pravidelnému opakování si je pacient jistý chůzí o dvou FH jak po rovině, 

tak na schodech. Zlepšila se i celková postura při chůzi s berlemi.  

 Pomocí technik PIR se nám podařilo snížit hypertonus ischiokrurálních svalů 

bilaterálně, také hypertonus adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně. Presurou jsme 

odstranily triggerpointy z mediální hlavy m. triceps surae.  

 Antropometrické měření nám ukázalo několik změn v obvodových mírách (viz 

Tabulka č. 11), přičemž změny byly znatelné na pravé i levé dolní končetině, protože 

pacient v průběhu pobytu zhubnul 4 kg. Největší rozdíl jsme však zaznamenali při měření 

15 a 10 cm nad patellou, kdy byly míry menší o 5 cm než při vstupní vyšetření. Naopak 

rozdíl míry přes patellu byl jen 1 cm. Jelikož otok pravděpodobně sahal do nižších 

segmentů, rozdíl jsme nalezli i při měření přes tuberositas tibiae, u levé dolní končetiny 

o 3 cm, před nejširší část lýtka o 4 cm, přes metakarpy byl rozdíl 2 cm. 

Tabulka č. 11: Porovnání antropometrických hodnot dle Haladové (Haladová a 

Nechvátalová, 2010) 

 PDK LDK 

Obvod (cm) Vstupní/výstupní Vstupní/výstupní 

Stehno (15 cm) 52/50 58/53 

Nad patellou (10 cm) 46/45 55/50 

Přes patellu 42/41 45*/43 

Lýtko-tuberositas tibiae 36/36 40/37 

Lýtko-nejširší část 38/38 42/38 

Nárt a pata 34/34 36/36 

Přes hlavičky metakarpů 24/24 26/24 

*při vstupním vyšetření měřeno přes sterilní krytí (+ 1 cm) 

 Z hlediska stereotypů dle Jandy jsme nezaznamenali výrazný posun. Stále se 

v obou případech objevuje přestavba stereotypu. 



88 

 

 Naopak nejvýznamnější změny jsme shledali u rozsahů pohybu kolenního i 

kyčelního kloubu obou dolních končetin. Aktivní rozsah pohybu u kyčelního kloubu 

pravé DK se zvětšil o 10° do flexe i do extenze, u levé DK to bylo o 5° do flexe a 10° do 

extenze. Velký rozdíl jsme zaznamenali také v rozsahu do abdukce u levé DK, kde se 

rozsah pohybu zvětšil aktivně o 30° a pasivně o 15°. Co se týče operovaného kolenního 

kloubu, spatřujeme velký posun v obou směrech pohybu. Při vstupním vyšetření pacient 

nebyl schopen plně extendovat kolenní kloub, zbývalo 10° do plné extenze. V průběhu 

prvního týdne na ortopedickém oddělení se za použití motodlahy stav zlepšil natolik, že 

první terapii jsme začínali již s plnou extenzí KOK. Největší posun v rozsahu pohybu 

jsme zaznamenali u flexe kolenního kloubu, kdy se pacientův aktivní rozsah pohybu 

zvětšil o 50° a pasivní rozsah o 40° (viz Tabulka č. 12). 

Tabulka č. 12: Porovnání goniometrických hodnot dle Jandy a Pavlů (Janda a Pavlů, 

1993) 

  

 PDK LDK  

 Aktivně  

 Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní  

Kyčelní kloub S: 10-0-80 S: 20-0-90 S: 5–0–70 S: 15-0-75  

 F: 35–0–20 F: 40-0-20 F: 10–0–10 F: 40-0-10  

 R: 35–0–30 R: 35-0-30 R: X R:35-0-30  

Kolenní kloub S: 0–0–110 S: 0–0–115 S: 0–10–30 S: 0-0-80  

Hlezenní kloub S: 20–0–20 S: 20-0-30 S: 20–0–30 S: 20-0-30  

 R: 30–0–15 R: 30-0-15 R: 25–0–10 R: 30-0-10  



89 

 

Tabulka č. 13: Porovnání goniometrických hodnot dle Jandy a Pavlů (Janda a Pavlů, 

1993) 

 PDK LDK 

 Pasivně 

 Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

Kyčelní kloub S: 30–0-100 S: 30-0-110 S: 15–0–95 S: 15-0-100 

 F: 40–0–25 F: 45-0-25 F: 30–0–10 F: 45-0-15 

 R: 35–0–30 R: 35-0-30 R: X R:30-0-30 

Kolenní kloub S: 0–0–120 S: 0-0-120 S: 0–10–50 S: 0-0-90 

Hlezenní kloub S: 25–0–30 S: 30-0-30 S: 25–0–30 S:30-0-30 

 R: 30–0–20 R: 30-0-20 R: 30–0–20 R:30-0-20 

Legenda: - S: sagitální rovina – F: frontální rovina – R: rovina rotací – X: nevyšetřeno z důvodu bolesti 

nebo nemožnosti zaujmout výchozí polohu 
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Podařilo se ovlivnit zkrácení ischiokrurálních svalů, a to ze stupně 2 na stupeň 1 

(mírně zkrácené), bilaterálně, taktéž se stalo u m. piriformis, také bilaterálně. 

U dvoukloubových adduktorů jsme zkrácení eliminovali úplně na obou DKK.  

Tabulka č. 14: Porovnání hodnot zkrácených svalů dle Jandy (2004) 

 PDK LDK 

Svalová skupina/sval Vstupní/výstupní Vstupní/výstupní 

m. triceps surae – m. gastrocnemius i m. 

soleus 

0/0 0/0 

m. triceps surae – m.  soleus 0/0 0/0 

flexory kyčelního kloubu  

m. iliopsoas X/1 X/1 

m. rectus femoris X/1 X/1 

m. tensor fasciae latae X/0 X/0 

flexory kolenního kloubu - m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 

2/1 2/1 

adduktory kyčelního kloubu 

dvoukloubové adduktory 1/0 1/0 

Jednokloubové adduktory 0/0 0/0 

zevní rotátor  

m. piriformis 2/1 2/1 

Škála 0 – nezkráceno, 1 – mírně zkráceno, 2 – výrazně zkráceno 
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 U levé dolní končetiny došlo k zvýšení svalové síly u flexorů kolenního kloubu o 

jeden stupeň. Větší posun pak vidíme při extenzi kyčelního kloubu, kde jsme se na levé 

dolní končetině posunuly o dva stupně a u pravé dolní končetiny o jeden stupeň nahoru. 

Posun vidíme i u m. gluteus maximus, kdy se nám síla zvětšila o dva stupně na obou 

DKK. Stejně tomu bylo i u adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu, kdy se svalová síla 

zvětšila taktéž o dva stupně (viz Tabulka č. 14). 

Tabulka č. 15: Porovnání svalové síly DKK dle Jandy (2004) 

 PDK LDK 

 Vstupní/ 

výstupní 

Vstupní/ 

výstupní 

Flexory kolenního kloubu 5/5 3/4 

Extenzory kolenního kloubu X/5 X/4 

*Flexory kyčelního kloubu   5/5 X/4 

Extenzory kyčelního kloubu 4/5 

3/5 

3/5 

3/5 Extenzory kyčelního kloubu se zaměřením převážně na m. 

gluteus maximus 

Adduktory kyčelního kloubu 3/4 2/3 

Abduktory kyčelního kloubu  3/4 2/3 

Vnitřní rotátory kyčelního kloubu X/4 X/4 

Vnější rotátory kyčelního kloubu X/4 X/4 

St. 5 – normální svalová síla, st. 4 – dobrá svalová síla, st. 3 – slabá svalová síla, st. 2 – velmi slabá svalová 

síla, st. 1 – záškub svalu, st. 0 – nejsou známky záškubu 

 Za použití mobilizačních technik jsme plně odstranili omezení kloubní vůle caput 

fibulae, patelly a talokrurálního kloubu do všech směrů pohybu na levé dolní končetině  

 Dle Barthel indexu je nyní pacient plně nezávislý na pomoci okolí.  
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4 ZÁVĚR  

 V této práci byla podrobně rozebrána kazuistika pacienta M. P., který podstoupil 

implantaci totální endoprotézy levého kolenního kloubu z důvodu dlouhodobě se 

rozvíjející gonartrózy. Zároveň je v práci představeno shrnutí teoretických poznatků 

týkajících se problematiky anatomie a kineziologie kolenního kloubu, osteoartrózy, 

operačního řešení implantace totální endoprotézy a následně je větší část věnována 

rehabilitačním přístupům a metodám, z nichž většina byla použita při rehabilitačních 

jednotkách s pacientem M. P. 

 Kazuistika byla zpracována v zařízení CLPA s.r.o. v Praze na lůžkovém oddělení 

pod dohledem Mgr. Jany Sohrové. Spolupráce s pacientem probíhala téměř bez obtíží. 

Z počátku byla rehabilitace prováděna zvolna, neboť pacient pociťoval velké bolesti 

operovaného kloubu při cvičení. Po použití kryoterapie a analgetik se pacientovi cvičilo 

lépe, a tak mohly být další cvičební jednotky provedeny v celém rozsahu (30 minut). 

V rámci terapie byly použity pouze metody, které jsem se naučila v průběhu tříletého 

bakalářského studia fyzioterapie na FTVS UK. Jako podpůrná terapie byla použita 

motodlaha, kryoterapie pomocí chladivých sáčků, autoterapie pacienta a skupinové LTV, 

na které pacient docházel.  

 Krátkodobé cíle rehabilitace byly splněny, pro naplnění dlouhodobých cílů 

rehabilitace by měla péče pokračovat i po návratu pacienta z nemocnice a pacient by měl 

v domácím prostředí pravidelně provádět cviky, které mu byly uloženy v rámci 

autoterapie. Dosavadní spolupráce s pacientem byla efektivní a sám pacient konstatoval, 

že výsledky rehabilitace předčily jeho očekávání.  

 Psaní bakalářské práce pro mě bylo přínosem v mnoha ohledech. Rozšířila jsem 

si své teoretické znalosti v daném tématu, zároveň jsem měla možnost je plně využít při 

praktické spolupráci s pacientem.  
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