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Abstrakt 

Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou levostranné nadkolenní 

amputace. 

Cíle práce: 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků a rehabilitační péče 

o pacienta s touto diagnózou, také zpracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou.  

Metodika práce: 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje funkční 

anatomii dolní končetiny, teoretické informace o ischemické chorobě dolních končetin, 

o amputacích, možnosti rehabilitace po amputaci a možnosti protézování. Dále zahrnuje 

zhodnocení efektů terapeutických postupů. Praktická část obsahuje kazuistiku pacientky 

po levostranné nadkolenní amputaci. Tato část zahrnuje vstupní vyšetření, průběh 

terapie, výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie.  

Výsledek:  

Proběhlá terapie popsaná v praktické části práce dokázala pacientku vertikalizovat 

a zvládnout chůzi s protézou o francouzských holích. Celkově terapie vedla ke zlepšení 

stavu pacienty.  

Klíčová slova: 

Amputace, Dolní končetina, Ischemická choroba dolních končetin, Fyzioterapie, 

Protetika 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

Title: 

A Case Study of Physiotherapeutic Treatment of a Patient with Diagnosis of Left-Sided 

Above-Knee Amputation. 

Aim: 

The aim of this bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge 

and rehabilitation care of a patient with this diagnosis, as well as a case study 

of a patient with this diagnosis. 

Method: 

This study is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains 

the lower limb functional anatomy, theoretical information about lower limb ischemic 

disease, about amputations, rehabilitation options after amputation and options 

of prosthesis. It also includes an evaluation of the effects of therapeutic procedures. 

The practical part contains a case study of a patient after left-sided above-knee 

amputation. This part includes the entrance examination, the course of therapy, the final 

examination and the evaluation of the effect of therapy.  

Results: 

The therapy described in the practical part of this study was able to verticalize 

the pacient and manage to walk with prosthesis on a french crutches. Overall, 

the therapy has led to an improvement of patient’s condition. 

Key words: 

Amputation, Lower limbs, Lower limb ischemic disease, Physiotherapy, Prosthetics 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce vznikla ve zdravotnickém zařízení Vršovická 

zdravotní a. s. pod odborným dohledem Hany Bidrmanové, DiS. Během měsíční 

souvislé odborné praxe mi byla vybrána pacientka po levostranné nadkolenní amputaci 

k vypracování kazuistiky. Naše spolupráce trvala v době od 21.1. do 3.2. 2022. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky 

po levostranné nadkolenní amputaci. Dále teoretické přiblížení této problematiky, 

možnosti léčby, rehabilitace a protetiky.  

V teoretické části se zabývám funkční anatomií dolní končetiny, přes oblast 

kyčle až po oblast nohy. Dále ischemickou chorobou dolních končetin, jejími 

rizikovými faktory, epidemiologií, klinickým obrazem až ke klinickému vyšetření této 

nemoci a možnou terapií a léčbou. Jedna z možností léčby je také, bohužel, amputace, 

které v této práci také věnuji pozornost. Po amputaci následuje nutná rehabilitace. 

Uvádím zde vyšetřovací metody prováděné fyzioterapeutem, fyzioterapeutické metody 

a postupy, využití fyzikální terapie, ergoterapie a v neposlední řadě uvádím prognózu 

jedinců po amputaci dolní končetiny. Na konci teoretické části se dočtete zhodnocení 

efektů terapeutických postupů při této diagnóze. 

Praktická část obsahuje vlastní kazuistiku pacientky po levostranné nadkolenní 

amputaci. Je zde zahrnuta anamnéza, vstupní vyšetření, dále cíle a plány terapeutických 

jednotek, průběh terapie, výstupní vyšetření a na závěr zhodnocení efektu proběhlé 

terapie.   
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2 Teoretická část 

2.1 Funkční anatomie dolní končetiny 

Funkcí dolních končetin není jen lokomoce, ale také opora při bipedálním, 

vzpřímeném stoji. Analogicky k horní končetině, má dolní končetina stejné základní 

články, ale je celkově mohutnější a s omezenějším rozsahem pohyblivých kloubů. Díky 

tomu je ale tělu poskytována větší stabilita právě ve vzpřímeném stoji (Dylevský, 

2009a). Další významnou funkcí je manipulace – v případě výpadku horních končetin 

je mohou nahradit dolní končetiny (Véle, 2006). 

Dle základních článků lze pohyb dolních končetin rozdělit do tří částí: oblast 

kyčle, kolena a nohy (Véle, 2006). 

2.1.1 Oblast kyčle  

Takzvaná kořenová oblast končetiny je tvořena pletencem dolní končetiny 

a kyčlí. Pasivní část tvoří párová kost pánevní a nepárová kost křížová s jejich spoji. 

Aktivní částí jsou svaly volné dolní končetiny a kyčelního kloubu. Kost pánevní 

se skládá ze tří kostí –kyčelní, sedací, stydká (Dylevský, 2009a). Tyto pánevní kosti 

osifikují v acetabulu neboli v jamce kyčelního kloubu, což je místo, kde se pánev 

spojuje s dolní končetinou. Celý skelet pánve a spoje tedy vytvářejí pevný a zároveň 

poměrně pružný prstenec, podpíraný hlavicemi stehenních kostí, přes který se přenáší 

váha těla na dolní končetiny. Sklon pánve velmi ovlivňuje vzpřímený stoj, pánev 

bychom měli vnímat jako mezičlánkem mezi páteří a spíše ji řadit k dolní končetině, 

nežli jako součást páteře (Dylevský, 2009b). Podle sklonu pánve se odvíjí bederní 

lordóza a také hrudní kyfóza. Normální sklon je od 50° do 60°, přední částí směrem 

dolů a dozadu. Čím menší sklon, tím menší bederní lordóza a naopak (Hochschild, 

2015). Dalším parametrem je sklon kyčle, který bývá 40° a měří se mezi spojnicí spina 

iliaca superior a symfýzou (Dylevský, 2009b).  

Spojení acetabula s hlavicí kosti stehenní tvoří kulovitý nosný balanční kyčelní 

kloub, který je omezený nejen hlubokou jamkou, pohyby se zastavují o její okraje 

(Čihák, 2011). Omezení vycházejí také z mohutnosti a průběhu vazů kloubního 

pouzdra. Navzdory omezení pohyblivosti, mohou být pohyby vykonávány ve všech 

rovinách – flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a zevní rotace (Dylevský, 2009b). 
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2.1.2 Oblast kolena 

Kolenní kloub dokáže měnit vzdálenost trupu od země, tzn. že přizpůsobuje 

délku končetiny tak, jak je nutné k lokomoci. Byť má tak důležitou funkci, svaly a jejich 

uspořádání kolem kolenního kloubu, je jednodušší než kolem kyčle. Funkčně je však 

koleno složitější (Véle, 2006). Protože vzniká spojením více kostí, a to femuru, tibie 

a pately, tím je kolenní kloub složený. Mezi styčné plochy femuru a tibie jsou navíc 

vloženy kloubní menisky (Čihák, 2011). 

Kloubní menisky vyrovnávají nerovnosti styčných povrchů femuru a tibie, které 

jsou složitě zakřiveny, stranově nejsou kondyly symetrické, a ani tvarem či velikostí 

si kosti nevyhovují. Dalšími stabilizátory jsou zesilující vazy, postranní (lig. colaterale 

mediale et laterale) a zkřížené (lig. cruciatum anterius et posterius). Nejsilnějším vazem 

je zadní zkřížený vaz (Dylevský, 2009a). 

Ligamentózní aparát má tedy zpevňující funkci. Postranní vazy omezují extenzi 

–napínají se, uvolněná jsou při flexi v koleni. Zkřížené vazy omezují jak extenzi, 

tak flexi a vnitřní rotaci v kolenním kloubu (Véle, 2006). 

Patela nejen že zpevňuje a chrání přední plochu kolenního pouzdra, ale také 

funguje jako kladka v extenzorovém aparátu, kde dochází ke změně směru tahu 

m. quadriceps (Dylevský, 2009a). Kromě extenze, se koleno pohybuje do flexe, vnitřní 

a zevní rotace. Na těchto pohybech se podílejí samozřejmě svaly, které bychom mohli 

charakterizovat jako dynamické stabilizátory kolenního kloubu (Dylevský, 2009b). 

Svaly fungují ve vzájemných synergiích, například Lombardův paradox, 

kde při například zvedání se ze sedu, se koleno extenduje pomocí m. rectus femoris 

a mm. vasti, ale zároveň se aktivují i flexory kolenního kloubu, které tedy nepodléhají 

reciproční inervaci jakožto antagonisté. Neruší se jejich funkce navzájem, ale koaktivují 

a dochází ke vzpřímení. Tyto kokontrakce jsou podstatným stabilizačním 

mechanismem, bez něhož by se podlamovala kolena (Véle, 2006). 

2.1.3 Oblast nohy  

Noha má funkci opornou, stabilizační, také zajišťuje bipedální lokomoci. 

Tím se stala více stabilizačním orgánem nežli uchopovacím, ve smyslu náhrady horní 

končetiny. Naopak je způsobilá k aktivnímu uchopování terénu a vyrovnávání 

nerovností (Véle, 2006). Ve stavbě nohy a ruky jsou značné jak stavební, tak funkční 
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rozdíly, i když základní uspořádání je stejné. Pro nohu je charakteristické zkrácení 

prstů, zmohutnění zánártních kostí a mezi jednotlivými články menší pohyblivost 

(Dylevský, 2009a). 

Talokrurální kloub je složený kloub ze zánártních kostí a obou bércových kostí. 

Bývá charakterizovaný jako kladkový kloub, díky nasedajícím kloubním plochám. 

Kloubní pouzdro je zesíleno postranními vazy – vnitřní postranní vaz, který 

má povrchovou a hlubokou vrstvu a zevní postranní vazivový komplex. Pohyby 

v hlezenním kloubu nejsou čisté, to znamená že plantární flexe je doprovázena inverzí 

nohy a dorzální flexe everzí nohy, to vše kvůli nepravidelným kloubním plochám 

(Dylevský, 2009a). 

Noha má tři opěrné body – hlavičku pátého metatarzu, hlavičku prvního 

metatarzu, hrbol kosti patní. Těžiště je mezi těmito třemi body. Mezi jsou také dvě 

klenby, a to podélná a příčná (Dylevský, 2009b). Jejich funkcí je ochrana měkké části 

chodidla a podpora pružnosti nohy. Podélná klenba je vyšší na vnitřní, tibiální straně 

a nižší na zevní, fibulární straně. Příčná klenba je nejvyšší v oblasti ossa cuneiformia 

a os cuboideum. Jejich udržení závisí na stavu vazů a svalů planty a také na tvaru kostí 

nohy (Kolář, 2012). 

2.2 ICHDK 

2.2.1 Definice 

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění, při kterém obecně dochází 

k horšímu prokrvení dolních končetin (Chochola, 2009). Je jedním ze symptomů 

aterosklerózy, kde je vnitřek cév zužován nebo uzavírán aterosklerotickými pláty 

(Musil, 2007). To vede k bolestem a bohužel až k nekrózám končetin (Cetkovská et al., 

2010). 

2.2.2 Epidemiologie a rizikové faktory 

Incidence nemoci stoupá s věkem, a to u všech forem. U lidí nad 50 let věku 

je v rozmezí 3 – 10 %, nad 70 let věku stoupá na 15 – 20 % populace, většina 

s asymptomatickou formou (Karetová et al., 2011). 2 – 3 % mužů a 1 – 2 % žen 

nad 60 let věku trpí klaudikacemi. U malého procenta populace, necelé 1 % ročně, 
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se pak rozvinou těžké komplikace nemoci jako je progrese klaudikačních bolestí, 

kritická ischemie, amputace dolní končetiny (Musil, 2007). 

Během 10 let 

• Méně než 1/3 pacientů s klaudikačními bolestmi progreduje do stadia 

klidových bolestí, 

• Méně než 20 % pacientů bude ošetřováno cévním chirurgem, 

• Méně než 10 % pacientům bude amputována končetina (Musil, 2007). 

Protože ICHDK často souvisí s aterosklerózou, může se manifestovat do dalších 

částí cévního řečiště, například srdeční nebo mozkové. Tyto formy nemoci mají velkou 

mortalitu a bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost symptomů je u takto nemocných 

lidí větší riziko akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a dřívějšího úmrtí 

(Musil, 2007). 

Neovlivnitelnými rizikovými faktory jsou dědičnost, mužské pohlaví, věk, ženy 

po menopauze, etnický původ, typ osobnosti. Těmi ovlivnitelnými jsou životní styl 

(kouření, stres, vysoký kalorický příjem, vysoký příjem alkoholu, nesprávné složení 

stravy, nedostatek fyzické aktivity, …), arteriální hypertenze, dyslipidémie, diabetes 

mellitus, inzulinorezistence, hyperfibrinogenémie, hyperhomocysteinémie, přítomnost 

lipoproteinu, hyperkoagulační stavy (Chochola, 2009). 

2.2.3 Etiopatogeneze 

Onemocnění lze dle rychlosti vzniku ischemie rozdělit na chronické a akutní 

příčiny. Při akutním uzávěru tepen dochází k okamžitému zastavení toku krve, 

končetina je ihned v ohrožení. Je jimi embolie, trombóza, disekce, iatrogenní postižení 

nebo trauma. Při chronickém uzávěru se tok krve končetinou zhoršuje postupně, 

symptomy se také objevují postupně. Nejčastější je již zmíněná ateroskleróza, dále 

vaskulitida, vrozené anomálie, trauma či iatrogenní postižení (Chochola, 2009; 

Šafránková a Nejedlá, 2006). 

2.2.4 Klinický obraz  

Jedním z příznaků jsou intermitentní klaudikace, jedná se o křeče, únavu, 

bolestivost či ztuhlost. Tyto bolesti mizí v klidové fázi, objevují se při zátěži, při které 

svalovina nemá dostatek krevního zásobení. Klaudikace se objevují v závislosti 
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na zátěži, rychlosti a vzdálenosti chůze, také dle typu terénu. Bolest se nedá překonat, 

pokud člověk pokračuje i přes klaudikační obtíže, bolest se velmi zhorší a dotyčného 

donutí zastavit. Když bude pacient tyto bolesti překonávat, odeznívání bude znatelně 

pomalejší (Musil, 2007). 

ICHDK můžeme rozdělit do čtyř stádií (dle Fontaina z roku 1954): 

• I. stadium: Forma nemoci je asymptomatická, změny na tepnách nepůsobí 

větší obtíže, krevní zásobení je dostatečné i při tělesné aktivitě.  

• II. stadium: Přítomny intermitentní klaudikace. 

o II. stadium by se dalo rozdělit dále na dva mezistupně. První –

klaudikační bolest se objeví až po 200 m a více. Druhé – klaudikační 

bolest se objeví do 200 m chůze. 

• III. stadium: Přítomna klidová ischemická bolest. 

• IV stadium: Dochází k trofickým defektům, nekrózy, gangrény, hrozí ztráta 

končetiny  

(Chochola, 2009). 

2.2.5 Klinické vyšetření  

Vyšetření začínáme důkladnou anamnézou a inspekcí, porovnáváme barvu 

a teplotu končetin, sledujeme jizvy po prodělaných revaskularizačních zákrocích. Dále 

hodnotíme kvalitu a posunlivost kůže. Ozřejmování pulzace a šelestů, v neposlední řadě 

popsání defektů (lokalizace, velikost, …). Test chůze, jímž určíme klaudikační 

vzdálenost. Eventuálně další vyšetření nebo zobrazovací metody. Je nutné vyšetřit 

pacienta celkově, nejen v oblasti postižené končetiny, je třeba změřit krevní tlak, 

poslech karotických tepen, vyšetřit srdce, šelesti v průběhu aorty či dalších tepen 

(Karetová et al., 2011; Chochola, 2009). Také se vyšetřuje takzvaný index ABI (Ankle 

Brachial Index), velmi užitečný k utvrzení onemocnění periferních tepen. Určí 

se poměrem systolického tlaku na periferní tepně dolní končetiny a systolického tlaku 

na horní končetině, a to v klidu a po zátěži. U zdravého jedince by měla být hodnota 

mezi 0,9 – 1,29 (Stoner et al., 2016).  

Pro objasnění ischemie se provádí polohový test – pacient při zvednuté dolní 

končetině (45 – 60 ° v kyčelním kloubu) provádí dorzální a plantární flexi v hlezenním 

kloubu po dobu dvou minut. Sledujeme barvu chodidla, v případě ischemie by bledlo, 
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porovnáváme s druhostranným chodidlem. Také sledujeme klaudikační bolesti. 

Po uplynutí dvou minut se dotyčný posadí s dolními končetinami k zemi, zde sledujeme 

naplnění podkožních žil, norma prokrvení je 5 – 10 sekund. Pokud je končetina zdravá, 

naplní se do maximální hyperémie během 15 sekund. Končetina poukazuje na ischemii, 

pokud přetrvává bledost nohy, případně se objevuje skvrnitá cyanóza (Karetová et al., 

2011; Chochola, 2009). 

2.2.6 Terapie, léčba 

Léčba ICHDK závisí na stadiu onemocnění, první volbou pro I. a II. stadium 

je konzervativní přístup, kdy se snažíme snížit riziko výskytu kardiovaskulárních 

a cerebrovaskulárních příhod. Nutnost je včasná diagnostika onemocnění, snaha 

o ovlivnění rizikových faktorů (přestat kouřit), symptomů, celkově zpomalit průběh 

nemoci. Pacient by měl pravidelně cvičit, chodit. Ke konzervativnímu přístupu 

se přidává medikace – antiagregancia nebo reologika u I. stadia. Vazodilatancia, 

prostaglandiny, antikoagulancia, trombolytika u II. stadia. Krvácivé stavy nebo aktivní 

vředová choroba jsou kontraindikací pro užívání antiagregancií, antikoagulancií 

a trombolytik (Šafránková a Nejedlá, 2006; Musil, 2007). 

Pokud selže konzervativní přístup, nemoc postoupila do III. a IV. stadia, 

snažíme se snížit riziko amputace končetiny. Endovaskulární léčba perkutánní 

transluminální angioplastikou (PTA), jejíž cílem je zatlačení aterosklerotického plátu 

do stěny cévní pomocí zavedeného katétru. Pokud PTA selže nebo je potřeba zvýšit 

účinnost PTA, zavádí se kovové stenty, jako výztuha stěny. Velmi častý je chirurgický 

zákrok – aortofemorální bypass, aortobiiliakální bypass, ileofemorální bypass, 

femoropopliteální bypass nebo profundoplastika. Při akutním tepenném uzávěru 

lze využít trombolýzu, mechanickou trombektomii nebo perkutánní aspirační 

tromboembolektomii (PAT). Uvedené výkony by měly být doplněny o cvičení formou 

pomalé chůze. Pacienta musíme edukovat, co se týče režimu a motivovat ho k jeho 

dodržování (Šafránková a Nejedlá, 2006; Musil, 2007). 

Poslední fází, při selhání výše uvedených výkonů, je amputace zasažené 

končetiny (Chochola, 2009). 
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2.2.7 Amputace 

„Jako amputaci definujeme odstranění periferní části těla včetně krytu měkkých 

tkání s přerušením skeletu, která vede k funkční anebo kosmetické změně s možností 

dalšího protetického ošetření“ (Dungl et al., 2014, str. 117).  

2.2.7.1 Indikace  

Indikace jsou shrnuté v následujících šesti skupinách: 

1. Trauma  

V dnešní době se častěji využívá mikrochirurgie a cévní chirurgie. 

Až na posledním místě se volí amputace končetiny. 

2. Infekt 

Amputace se provádí, pokud je infekt dlouhodobý, lokální, nevyléčený. Dalším 

důvodem může být akutní sepse způsobená infekcí, v tomto případě jde o život. 

3. Nekróza 

Vedle gangrény se také jedná o popáleniny, omrzliny nebo poranění elektrickým 

proudem. 

4. Tumory  

Při pokročilých nebo recidivujících maligních tumorech. 

5. Afunkce 

Například vrozené vady, následky různých zranění či operací.  

6. Poškození kožního krytu, defekt měkkých tkání  

 V současné době se spíše využívají zákroky mikrochirurgické a plastické 

chirurgie. 

(Dungl et al., 2014) 

2.2.7.2 Typy amputací u DK 

Gilotinová 

Starší variantou je gilotinová neboli cirkulární amputace. Provádí se otevřeně 

a několika řezy, tím prvním je skrz kůži. Za podvazu cév, ošetření nervů a odtažení 
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kůže se přeruší svaly. Po jejich retrakci se ve stejné a nejproximálnější linii přeruší také 

skelet. Dle stavu pahýlu se provádí konečná úprava pro možnost oprotézování. 

Posledním krokem je náplasťovaná kožní trakce. Pokud je správně aplikovaná, není 

nutná revize a sutura pahýlu (Dungl et al., 2014). 

Laloková  

Novějším a modernějším typem je laloková amputace. Na rozdíl od gilotinové, 

se laloková amputace může provádět jak otevřeně, tak uzavřeně. Při uzavřené amputaci 

se klade důraz na přišití šlach přerušených svalů k okolní tkáni, pro budoucí zlepšení 

funkce a tvaru pahýlu. Při otevřené amputaci je kvitována technika invertovaných 

kožních laloků – jsou založeny delší, buď symetricky nebo asymetricky. Poté jsou 

překlopeny a dočasně přišity přeloženou plochou k sobě. Pahýl je kryt mastným tylem 

a je aplikována náplasťová kožní trakce. Po cca dvou týdnech je vytvořena granulační 

plocha a je možné provést suturu po uvolnění dočasných laloků.  

Při tom by se měl brát ohled na pozdější oprotézování – minimální délku 

objímky a kloubní mechanismy protézy. Je nutné, aby laloky poskytovaly dostatečné 

krytí kosti měkkými tkáněmi. Dalším cílem je vymodelování pahýlu do kónického tvaru 

a zachování motoriky pahýlu.  

(Dungl et al., 2014) 

2.2.7.3 Výška amputace 

Rozhodnout se, jak vysoká amputace se bude provádět, ovlivňuje hned několik 

kritérií:  

Jedním z nich je rozhodnutí chirurga, který výkon bude provádět. Většinou 

se jedná o začínající chirurgy, kteří mají výkon spíše pro praxi, musí znát pravidla 

muskuloskeletální chirurgie. Pokud se chirurg snaží zachránit co největší část 

končetiny, velmi často následuje horší hojení. Když se operatér nestará o další 

následnou péči, jen by chtěl mít bezproblémový výkon a následné hojení, zkrátí 

končetinu příliš vysoko (Baumgartner a Botta, 2008). 

Samozřejmostí je vyšetření a posouzení celkového fyzického stavu, psychického 

stavu, kognice (Baumgartner a Botta, 2008). Kromě rozsahu postižení musíme brát 

ohled na stav jednotlivých tkání:  
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1. Kožní kryt – Chirurgové mohou spolupracovat i s plastickými chirurgy. 

Možnostmi jsou laloky, tkáňové expandery nebo štěpy. 

2. Svaly – Neboli obal kosti. Je žádoucí zachovat co největší vitalitu svalstva. 

Během operace se o tom přesvědčuje dle zásady 4C, což je z angličtiny 

contractility, color, capilary bleeding, consistency.  

3. Nervy – Individuálně dle stavu nervstva. 

4. Cévní zásobení – Patří velmi často k indikacím amputace. Může vzniknout 

chronickou žilní insuficiencí, akutní nebo chronickou ischémií či kombinací 

obou. 

(Dungl et al., 2014) 

Úroveň amputace se musí konzultovat i s protetikem, kvůli možnosti 

optimálního oprotézování (Baumgartner a Botta, 2008). Pro pacienta je samozřejmě 

nejlepší, co možno nejdelší pahýl, jednak z psychického hlediska, ale také z energetické 

náročnosti při chůzi. Protetik má v nynější době více méně stejné přání jako pacient 

(Dungl et al., 2014). 

Neméně důležité je kritérium zahrnující péči rodiny, která by se měla zapojit 

do problému a zamýšleného postupu hned na začátku (Baumgartner a Botta, 2008). 

2.2.7.4 Komplikace 

Specifickou komplikací pro amputační chirurgii je hematom, v rámci prevence 

se provádí drenáž rány. Dalším nežádoucím procesem je nekróza laloku nebo infekce 

(Guest et al., 2018). Komplikací vyžadující revizi, nekrektomii, drenáž a resuturu 

je rozestup operační rány. Gangréna pahýlu zase vyžaduje reamputaci ještě výše. 

Kloubní kontraktuře pahýlu se dá předejít správně provedenou myoplastikou 

a myodézou, dále polohováním a včasným cvičením. Pokud to situace vyžaduje, může 

se aplikovat redresní sádrování. Další kapitolou jsou fantomové bolesti, které mohou 

být pro pacienta stále přítomnými až je nakonec přijme jako jeho součást nebo bolesti 

postupně ustupují za pomoci farmakologické léčby, fyzikální terapie, případně 

neurochirurgické revize nervstva na pahýlu. V některých případech je žádoucí vedle 

spolupráce s fyzioterapeutem a protetikem také s psychology (Dungl et al., 2014).  

Obecnou prevencí je správná, rychlá a šetrná operační technika a také správné 

rozhodnutí o výši amputace (Dungl et al., 2014). 
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2.2.7.5 Amputace v oblasti stehna 

Provádí se lalokovým typem amputace. Vytvoří se dva laloky ve frontální 

rovině, kdy přední lalok je tvořen svaly m. quadriceps a zadní lalok je tvořen adduktory 

kyčelního kloubu a „hamstringy“. Nejspolehlivější jsou laloky, které mají přibližně 

stejnou šířku jako délku. Stehenní kost by měla být cirka o 2 cm kratší než spodina 

kožního laloku (Baumgartner a Botta, 2008). 

U amputace prováděné ve stehně, se musí brát v potaz následné protézování 

a také flekční kontraktury případně krátkého pahýlu. Proto je cílem dostatečně dlouhý 

pahýl, aby fungoval jako páka pro lokomoci a zároveň umožňoval vůli kolena 

pro kloubové protézy. Optimální je vést řez 15 cm nad tibiální plateau nebo 25 cm 

pod trochanterem major femoris. Při odstranění méně než 10 cm stehenní kosti, bude 

problém s připevněním kloubové protézy. Nejkratší doporučený pahýl by měl mít 

15 cm, měřeno od trochanter major femoris k úrovni řezu (Guest et al., 2018; Dungl 

et al., 2014).  

Kontraindikací u vaskulárních příčin amputace je tenzní myoplastika, z důvodu 

velkého svalového napětí, což by mohlo způsobit horší prokrvení svalu (Dungl et al., 

2014). 

V důsledku amputace ztrácejí svaly svůj funkční potenciál. Aby mohly svaly 

nadále fungovat, využíváme buď myoplastiky, kdy se navzájem spojí antagonisté přes 

kostěný konec pahýlu (flexorové a extenzorové svalové skupiny) nebo se provede 

myodéza, kdy se sval fixuje ke kosti, tím se vytvoří nový úpon. Myodéza také funguje 

jako prevence kontraktur, především se tento postup provádí u adduktorů kyčelního 

kloubu (Baumgartner a Botta, 2008).  

2.3 RHB po amputaci DK 

2.3.1 Vyšetřovací metody prováděné fyzioterapeutem 

U pacienta s amputovanou dolní končetinou je vstupní vyšetření nutné nejen 

z hlediska objektivního či subjektivního zhodnocení pacientova stavu, ale také k určení 

prognózy, respektive odhadnutí možností pacienta pro budoucí rehabilitaci a vybavení 

vhodnými pomůckami (Vařeka et al., 2014). 
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Zprvu nás zajímá anamnéza, a to nynější onemocnění, anamnéza osobní, 

rodinná, pracovní a sociální, dále případně gynekologická, farmakologická, 

alergologická, rehabilitační a také sportovní anamnéza. Sociální anamnéza je velmi 

podstatná, abychom věděli, kam se bude pacient po naší péči vracet a mohli 

ho na domácí podmínky připravit.  

Dále orientační neurologické vyšetření společně s celkovou mentální úrovní, 

také zdali je pacient schopný spolupráce, úroveň kognitivních funkcí, výskyt 

fantomových vjemů nebo bolestí. Také bolesti nebo citlivost pahýlu. 

Důležité je zhodnocení postury, aspekcí – zepředu, zezadu, zboku. Hodnotíme 

vzájemné postavení jednotlivých segmentů těla, proporce těla, trofiku a tonus svalstva, 

držení těla, případné asymetrie či například viditelné kontraktury. Pokud není možné 

vyšetřit posturu ve stoje, můžeme přidat chodítko či provést vyšetření v sedě. 

Pahýl vyšetřujeme jak aspekcí – tvar, barva, postavení, jizva, trofika měkkých 

tkání, případný edém. Tak palpací – posunlivost a protažitelnost jizvy a ostatních 

měkkých tkání. Změření ještě obvodu a délky pahýlu. 

Rozsahy pohybu hlavně dolních končetin, může se přidat také trup a hlava. 

Výsledky mohou ovlivnit svalová zkrácení, kontraktury.  

Proto měříme i svalová zkrácení, a to pasivním pohybem. Ozřejmění přítomnosti 

kontraktur.  

Dále svalová síla jak dolních končetin, tak horních končetin, neboť je pacient 

potřebuje při mobilitě – na lůžku, na invalidním vozíku, při chůzi o holích. Svalovou 

sílu vyšetřujeme dle svalového testu dle Jandy.  

Velmi důležitou složkou jsou schopnosti pacienta. Schopnost mobility na lůžku, 

udržení stability vsedě i stoji, přesuny vozík – židle – toaleta – postel, schopnost chůze 

a s jakými pomůckami, ADL. Používaným dotazníkem je například Barthel index.  

V neposlední řadě vyšetření dalších komorbidit, měření krevního tlaku, tepové 

a dechové frekvence.  

(UNIFY ČR, 2015) 

Z obecných testů chůze a stability můžeme použít například Berg Balance Scale, 

který je sestaven ze čtrnácti balančních testů. Každým dalším se zvyšuje obtížnost 

od sedu ke stoji na jedné noze.  
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Nebo Timed Up and Go test, kdy pacient má za úkol vstát ze sedu, ujít 3 metry, 

otočit se, vrátit se 3 metry a posadit se zpátky do výchozí pozice. Čas měříme od sedu 

do sedu.  

Ze speciálních testů pro pacienty s amputací dolní končetiny využíváme 

například Amputee Mobility Predictor Assesment Tool, který posuzuje funkční úroveň 

jedince. Jedná se o predikci budoucí schopnosti chůze. Test obsahuje 21 úkolů, 

ve kterých se hodnotí stabilita sedu, schopnost mobility, schopnost vstávání či chůze 

a chůze po schodech. Hodnotí se body od nuly do dvou, dle aktuálních schopností 

pacienta.  

(Vařeka et al., 2014) 

2.3.2 Fyzioterapeutické metody a postupy 

Terapie probíhá každý den, s přihlédnutím na stav pacienta (UNIFY ČR, 2015).  

2.3.2.1 Předoperační péče 

U této diagnózy se naráží na limity, protože nácvik chůze na jedné noze ještě 

před amputací není možná. Prioritou se tedy stává předoperační objasnění, zhodnocení 

nálezů, prevence trombózy a embolie, léčba dalších komorbidit. Důležitý je tedy 

rozhovor s pacientem a jeho rodinou, připravit je na průběh rehabilitace, podle výkonu 

pacienta ukázat reálné možnosti oprotézování a cíle rehabilitace (Baumgartner a Botta, 

2008). 

Zjišťujeme tedy celkový psychický a fyzický stav. Jak moc je pacient aktivní 

před amputací a dále ho motivovat k další spolupráci (UNIFY ČR, 2015). 

2.3.2.2 Časná rehabilitace – pooperační  

Fyzioterapeut a případně i ergoterapeut by měli být informováni o použité 

technice amputace, průběhu operace nebo dalších případných komplikacích. 

Rehabilitace bez protézy musí být zahájena co nejdříve, neboť s každým dnem 

imobilizace se snižuje šance na rehabilitaci a zvyšuje se riziko komplikací 

(Baumgartner a Botta, 2008). 

Prevence 

Běžný postup začíná polohováním, respirační fyzioterapií, cévní gymnastikou 

jako prevence pneumonie, trombózy, kontraktur a dekubitů. Prevencí komplikací 
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jako jsou kontraktury je časné oprotézování. Čím déle pacient sedí, tím se zvyšuje riziko 

flekčních kontraktur. Čím dříve pacient obdrží protézu, tím dříve bude moci nacvičovat 

chůzi s protézou. Pozdní protézování se potom provádí již na zhojeném pahýlu 

(Dosbaba, 2021). 

Při polohování u stehenních amputací se snažíme zabránit flexi, abdukci a zevní 

rotaci v kyčelním kloubu (UNIFY ČR, 2015). V leže na zádech zatěžujeme pahýl 

sáčkem s pískem s hmotností 1-2 kg. V leže na břiše se pokládá sáček na hýždě. 

Aplikujeme několikrát denně po kratších úsecích a postupně prodlužujeme (Pejšková 

a Mareček, 2010). 

Kompresivní terapie 

K zabránění nebo zmírnění otoku se používá kompresivní terapie. Také 

ji používáme k tvarování pahýlu do kónického tvaru nebo udržení sterilního prostředí 

pro hojení rány. Ke kompresi lze využít elastickou bandáž nebo elastický návlek. Dobu 

aplikace návleku stupňujeme s časem – první den jednu hodinu dopoledne, jednu 

odpoledne a další dny čas přidávat. Maximální doba aplikace čtyři hodiny. 

Pro elastickou bandáž toto omezení neplatí. Kontraindikacemi pro kompresivní terapii 

jsou demence, nekomunikace, bolest či ischemie pahýlu (UNIFY ČR, 2015). 

Péče o pahýl  

Před oprotézováním pahýl bandážujeme, a to od prvního pooperačního dne. 

První tah elastickým obinadlem v proximální oblasti stehna, kolem dokola. Další tah 

dvou až tří mírně elastických krátkotažných obinadel. První obinadlo položíme 

ventrálně do poloviny délky pahýlu, táhnout dolů a dorzálně přes jizvu. Dalším krokem 

je obinadlo obrátit a pokračovat diagonálně směrem dolů na ventrální straně. Následně 

ovinout dorzální stranu konce pahýlu a pokračovat diagonálně směrem nahoru opět 

na ventrální straně (Heyen, 2006). Další péčí o pahýl je otužování – hlazení, masáž, 

kartáčování, zatěžování pahýlu (UNIFY ČR, 2015). Otužování provádíme 2-3 krát 

denně, 10-20 minut. Neopomíjet jizvu a péči o ni, například tlakovou masáží, využití 

fenoménu tání, S a C hmaty (Pejšková a Mareček, 2010).  

Kinezioterapie 

Dle vyšetření fyzioterapeutem se využívají cvičení od analytických posilování 

dle svalového testu dle Jandy, izometrické kontrakce ke komplexním metodám jako 

jsou PNF dle Kabata či Bobath koncept. Naopak relaxovat hypertonické svaly s PIR 
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dle Lewita a protáhnout zkrácené svaly s PIR s protažením dle Jandy. Hlavním úkolem 

je zapojit jak dolní končetinu, pahýl, tak horní končetiny a trup (UNIFY ČR, 2015). 

Pro amputovaného je důležité, aby byl mobilní, udržel rovnováhu a byl schopný 

reagovat – balanční cvičení. Lépe pak zvládne každodenní život. Funkční trénink, 

zaměřený na chůzi, pomáhá předcházet sekundárním poškozením, udržovat funkce 

a kvality života a optimalizovat kvality chůze s protézou (Baumgartner a Botta, 2008). 

Vertikalizace 

Se souhlasem operatéra, od 5.–7. dne po operaci (UNIFY ČR, 2015). Nejprve 

se přechází z lehu do sedu a nacvičuje se rovnováha. Minimálním cílem je dosáhnout 

soběstačnosti ve stravování a vyprazdňování. Vertikalizaci do sedu zahajujeme lehem 

na neoperovaném boku, čelem tam, kam si bude sedat, flektované koleno, ruce v aktivní 

opoře. Za pomoci horních končetin se pacient odstrčí od lůžka a zdravou dolní 

končetinu pomalu sesune dolů, postupně si sedá. Ploska zachovalé dolní končetiny 

by se měla opírat celou svou plochou o zem. Postupem času se může naučit 

i posazování přes operovaný bok, ale je to náročné na udržení stability.  

Po osvojení si sedání již bez dopomoci, se může pacient naučit vertikalizaci 

do stoje. Opora opět o celé chodidlo zachovalé DK. Trénink vertikalizace může 

probíhat často po kratších intervalech. Na začátcích se využívá pultové chodítko později 

se může přejít i na nízké chodítko, případně vertikalizace bez pomůcek.  

(Dosbaba, 2021). 

Kondiční cvičení  

Pro zlepšení kardiovaskulární výkonnosti se zaměřovat na aerobní trénink 

se zapojením horních končetin (UNIFY ČR, 2015). 

Fantómové bolesti 

Stav, kdy končetina chybí, ale pacient ji stále cítí. Může vnímat i volní pohyby 

či reflexy. S těmito vjemy pracujeme s použitím cvičení v představě – fantomová 

gymnastika. Léčba bolestí je však náročná. Dalšími možnostmi je zrcadlová terapie, 

používání protézy a elastického návleku, farmakologická léčba či chirurgická léčba. 

(Pejšková a Mareček, 2010). 
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Psychologická péče 

Pacient může být depresivní, nejistý, agresivní nebo ztrácet motivaci. Psycholog 

je tu pro něj, měl by mu pomoci znovu nalézt motivaci a dále pokračovat 

v rehabilitacích, ukázat mu možné cíle a plány do budoucna (Pejšková a Mareček, 

2010). 

Edukace pacienta 

Do kompletní terapie patří i edukace pacienta. Učíme ho pahýl polohovat, 

pečovat o jizvu, používání kompresního návleku (UNIFY ČR, 2015). 

2.3.2.3 Následná rehabilitace 

V této fázi přichází protetické vybavení (UNIFY ČR, 2015). 

Škola chůze probíhá postupně ve správném stoji – přenášení váhy, úkroky 

do stran a dozadu, nákrok vpřed – nácvik stojné fáze, přenést váhu do protézy. Dalším 

krokem je nácvik chůze v bradlech nebo s oporou o madla a jednu francouzskou hůl, 

po rovině s dvěma francouzskými holemi. Vyšší náročnost chůze po schodech 

a v různorodém terénu (Pejšková a Mareček, 2010). 

Plnohodnotná metodická řada je ještě poněkud podrobnější – Nácvik stojné fáze 

v protéze, nácvik švihové fáze, nácvik délky kroku a kontroly protézy, kroky do stran, 

nácvik chůze s vedeným pohybem, chůze s manuálním odporem, rotace trupu a pohyb 

paží, chůze bez pomoci, nácvik chůze po schodech a v terénu. Pokračuje se i v terapii 

bez protézy (UNIFY ČR, 2015). 

2.3.3 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie využijeme především k péči o pahýl, konkrétně jizvu. 

Použijeme pro to laser, který má biostimulační účinky. Dokáže urychlit reparační 

mechanismy, aktivuje tvorbu kolagenu, novotvorby cév, regeneraci zasažených tkání 

a zrání epitelu. Zároveň má účinek protizánětlivý a analgetický. Aplikace laseru může 

být bodová či plošná. 

Nejnižší účinná hodnota se udává 0,05 J.cm-2, nejvyšší doporučovaná 

pak 6 J.cm-2. Pro akutní jizvy nastavovat 2,0 – 4,0 J.cm-2. Pro chronické jizvy 10,0 –

15,0 J.cm-2. 

(Poděbradský a Poděbradská, 2009). 
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2.3.4 Ergoterapie 

V úzkém vztahu spolupracuje s fyzioterapeuty a dalšími členy týmu 

také ergoterapeut. Pacient s ním nacvičuje navlékání protézy, nácvik samoobsluhy 

a soběstačnosti v každodenních aktivitách. Dále s ním nacvičuje jízdu na invalidním 

vozíku, přesuny z vozíku na lůžko a naopak. Dle potřeb pacienta další nácviky, 

například při zhoršené stabilitě nácvik stability a manipulace s horními končetinami, 

jako nácvik běžných denních manuálních úkonů (Pejšková a Mareček, 2010). 

2.3.5 Prognóza  

Velmi závisí na příčině amputace. Pokud amputace proběhla v důsledku nemoci 

či traumatu, dosahují mladší lidé velkých úspěchů. Lépe se zařazují do běžného života, 

jak profesního, tak osobního. Mnohdy dosahují výborných sportovních výsledků. 

U starších lidí je začlenění a celková rehabilitace s menší úspěšností. Šance na obnovení 

schopnosti chůze se snižuje (Baumgartner a Botta, 2008). 

Další průběh po amputaci závisí také na věku, dalších komorbiditách 

a sociálním zázemí. Dle studie jen 44 % pacientů je nakonec mobilních s protézou, 

18 % je mobilních na invalidním vozíku, 9 % je úplně imobilních (Bulejčík, 2009). 

Dle úrovně aktivity uživatele, jsou pacienti rozděleni do pěti skupin (0 – 4), 

které nám už předem objasní, co bude s pacientem dál. Stupeň určuje jak fyzické, 

tak psychické předpoklady uživatele protézy, profesi, uživatelský prostor a míru 

schopností pacienta k ADL (Pejšková a Mareček, 2010). 

• Úroveň aktivity 0 – pacient není schopen chůze, přesunů s protézou, proto 

se zhotovuje nejjednodušší kosmetická protéza. Pro pacienta se stává cílem 

pohyb na vozíku, nacvičit přesuny, ADL, péče o pahýl a ránu, udržení 

stability. 

• Úroveň aktivity 1 – takzvaný interiérový typ uživatele. Takový pacient 

je schopen pomalé chůze po rovině, délka chůze je omezena. Cílem pacienta 

je stoj v protéze, chůze s protézou v interiéru.  

• Úroveň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele. Je schopen chůze 

v exteriéru, ale překoná jen malé terénní nerovnosti a schody. Chůze 

je pomalá, krátká vzdálenost. Cílem je chůze uvnitř i venku.  
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• Úroveň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Chodí vyšší 

rychlostí, dokáže překonat terénní nerovnosti, bariéry, schody, zvládá 

pohybové aktivity, pracovní zatížení. Doba chůze je minimálně limitována. 

Může být požadována zvýšená stabilita protézy. Cílem je využívání protézy 

téměř bez omezení.  

• Úroveň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

požadavky. Dotyčný velmi zatěžuje protézu, jsou to děti, sportovci, velmi 

aktivní lidé. Doba chůze není limitována. Cílem je využívání protézy 

bez omezení.  

(UNIFY ČR, 2015; Pejšková a Mareček, 2010). 

2.3.6 Protetika dolní končetiny 

Protéza se skládá z individuálního pahýlového lůžka, to spojuje pacienta 

s vlastní protézou. Vytváří se unikátní kombinací komponent neboli modulárních dílců. 

K tělu uživatele se pak zajišťuje několika způsoby – použitím závěsného pahýlového 

lůžka, upínacího pahýlového lůžka, podtlakového pahýlového lůžka, lineru se zámkem, 

lineru s pasivním podtlakem, lineru s aktivním podtlakem.   

Modulární dílce dolní končetiny – chodidla, spojovací a funkční transtibiální 

díly, kolenní klouby, spojovací a funkční transfemorální díly, kyčelní klouby.  

(Šolc, 2022) 

Stehenní protéza se skládá z:  

• Liner, návlek na pahýl, který chrání kůži od tvrdého pahýlového lůžka, 

zároveň zamezuje tření a nežádoucí pohyb pahýlu v lůžku. 

• Pahýlové lůžko, spojení pahýlu s protézou, specifický pro každého pacienta 

dle pahýlu, nejdůležitější část. 

• Spojovací adaptér, komponenta pro spojení lůžka s kolenním kloubem. 

• Kolenní kloub, může být jednodušší i se složitějším mechanickým řízením, 

musí být vybrán dle stupně aktivity pacienta, protože má vliv na bezpečnou 

chůzi. 

• Trubkový adaptér, z kovového materiálu, spojuje koleno s nohou. 
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• Protézové chodidlo s kosmetickým krytem, existují různá provedení 

od jednoduchých ke složitějším, závisí na stupni aktivity pacienta, lehčí 

a jednodušší chodidlo je vhodné pro nižší stupně aktivity. 

(Otto Bock ČR s. r. o.) 

Pro stupeň aktivity 0 a 1 je vhodné uzamykatelné koleno. Těmto pacientům 

poskytne dostatečnou stabilitu, protože je uzamčené během celého krokového cyklu. 

Na druhou stranu švihová fáze nebude tak plynulá, ale stabilita je přednější.  

Pro stupeň aktivity 2 a výše se doporučuje „odemčené“ koleno. Existují různé 

mechanismy: 

• Jednoosý kloub s konstantním třením – úroveň aktivity 2 a více, koleno 

stabilizováno umístěním vůči zátěžné ose, převažuje aktivita extenzorů kyčle. 

• Kloub se zátěžovou brzdou – vhodné pro aktivitu 1 – 2, pro pacienty 

s krátkým pahýlem, oslabenými extenzory kyčle nebo flekční kontrakturou 

flexorů kyčle, koleno stabilizováno brzdovým mechanismem, který 

se aktivuje během stojné fáze krokového cyklu.  

• Polycentrický 4osý kloub – vhodné pro aktivitu 1 – 2, pro aktivní pacienty 

s dlouhým pahýlem, mění se střed rotace kolena, lepší stabilizace kolena 

v extenzi.  

• Polycentrický 7osý kloub – pro stupeň aktivity 3 a více, stabilizace kolena 

geometrickým zámkem, který se aktivuje na konci švihové fáze krokového 

cyklu. 

• Hydraulický kloub – Pro velmi aktivní uživatele, kloub umí měnit rychlost 

chůze, stabilizace kolena zajištěna odporem hydrauliky, bezpečné 

překonávání překážek, schodů, terénních nerovností.  

(UNIFY ČR, 2015)  

2.4 Efekt terapeutických přístupů 

2.4.1 Zrcadlová terapie u fantomových bolestí 

Během této terapie má pacient možnost cítit imaginární pohyb odstraněné části 

těla, který vypadá jako normální pohyb, protože jej pacient vidí přes zrcadlo u zdravé 

končetiny. Tento obrázek pohybující se končetiny má optimalizovat nesoulad mezi 
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propriocepcí a vizuální zpětnou vazbou. Byla provedena studie, ve které byli pacienti 

rozděleni do tří skupin. Jedna skupina („zrcadlová skupina“) použila při terapii zrcadlo, 

druhá skupina měla zrcadlo zakryté, třetí skupina trénovala mentální vizualizaci. 

Výsledky ukázaly, že zrcadlová terapie u první skupiny snížila fantomové bolesti. 

Zbylým dvěma skupinám terapie bez zrcadla nebo mentální vizualizace od bolesti 

nepomohla (Tian et al., 2014). Druhá studie, která využila podobného principu, navíc 

použila ještě terapii virtuální reality, také potvrzuje zlepšení hlavně při zrcadlové terapii 

(Colmenero et al., 2017). 

2.4.2 Kombinace silového, funkčního a kondičního tréninku 

V této studii pacienti podstoupili funkční trénink, který zahrnuje motorické 

dovednosti jako je trénink rovnováhy, koordinace, chůze, proprioceptivní trénink. 

Dalším tréninkem bylo posilování svalstva, jehož cílem bylo zvýšení svalové síly 

a zároveň prodlužování doby silového tréninku bez únavy. Dále aerobní trénink, 

kardiorespirační trénink prováděný pod anaerobním prahem, a nakonec trénink 

flexibility, ten byl zaměřen na zvětšení rozsahu pohybu. Z těchto jednotlivých tréninků 

byl proveden kombinovaný trénink, kde pacienti prováděli kombinaci alespoň dvou 

tréninků dohromady. Po až deseti týdnech se zhodnotily výsledky, které ukázaly 

pozitivní účinky kombinovaných cvičebních programů na kardiovaskulární zdatnost, 

svalovou zdatnost a úroveň funkčnosti uživatelů protéz dolních končetin. Efekt terapie 

je patrný hlavně u ušlé vzdálenosti (Bouzas et al., 2020).  

2.4.3 PNF dle Kabata 

Studie porovnávala efekt použití PNF metody dle Kabata s tradičním 

protetickým tréninkem. K porovnání použili vstupní časoprostorové vyšetření chůze 

a stejné výstupní vyšetření. Ve výsledku se porovnaly údaje o délce a šířce kroku. 

Hodnoty šířky kroku zůstaly stejné, ale hodnoty porovnávající délku kroku byly u jedné 

terapie lepší. Větší efektivnost co do délky kroku vyšla na PNF dle Kabata (Bae, 2017). 

Další studie však říká, že metodu PNF dle Kabata lze použít u mnoho diagnóz 

jako komplexní rehabilitační koncept, ale účinnost pro specifické diagnózy vyžaduje 

další prozkoumání (Smedes et al., 2016). 
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2.4.4 PIR s protažením dle Jandy 

Studie nezjistila žádné zlepšení v rozsahu pohybu u omezení souvisejícím 

s kontrakturami. Ortopedické kontraktury jsou často výsledkem zkrácení 

nekontraktilních tkání než svalových tkání (Page, 2012). Další článek, zabývající 

se strečinkem, také došel k závěru, že strečink není účinný pro léčbu a prevenci 

kontraktur a nemá ani krátkodobé účinky na kvalitu života a bolest (Harvey et al., 

2017). 

2.4.5 Ovlivnění cvičením  

V této studii byli dotyční vystaveni těmto podmínkám: 

• Chůze s doprovodem, zaměřeno na korekci a kompenzaci chůze. 

• Specifické posilování svalů, izometrické posilování, izokinetický trénink 

při různých rychlostech k posílení flexe a extenze kolenních svalů, stabilizace 

páteře, stabilita a síla břišních svalů. 

• Trénink rovnováhy, přes počítačové hry, ve kterých je nutné přenášet těžiště 

a balancovat.  

• Trénink chůze, rozvoj jednotlivých fází v krokovém cyklu, procvičování 

celého cyklu, přenášení váhy, dynamická rovnováha potřebná pro lokomoci 

(jako je například chůze do schodů). 

• Funkční trénink, koordinační aktivity, ADL, chůze po schodech, překračování 

boxů, žebříků, překážek a nerovného terénu, další funkční aktivity (například 

nošení vody), při různých rychlostech, snaha o emoční uvědomění. 

Tréninky probíhaly od 3 dnů po 14 měsíců, jednotlivé terapie trvaly od 30 minut 

do 90 minut. Měřítkem konečného výsledku byla samovolná rychlost chůze, 

která potvrdila, že chůze s doprovodem, posilování svalů, balanční cvičení, trénink 

chůze a funkční tréninkové programy zlepšili výkonnost chůze u lidí s amputací dolní 

končetiny (Wong et al., 2014). 

2.4.6 Pahýlové lůžko 

Studie porovnávající typy pahýlových lůžek došla k závěru, že nejsou 

k dispozici žádné klinické důkazy, které by naznačovaly, jaký typ transfemorálního 

systému by měl být „standardním“ systémem pro všechny transfemorální amputáty. 



31 
 

Navzdory tomu silikonový liner a dvojitá objímka zlepšily funkci, pohodlí, ochranu 

pokožky, odpružení a kvalitu odpružení na rozdíl od jiných systémů (Gholizadeh et al., 

2014). 

2.4.7 Bandážování 

Ve této studii dostala jedna skupina jedinců polotuhé bandáže sádrou 

bezprostředně po operaci, druhá skupina elastické bandáže. Bylo prokázáno, že skupina, 

která dostala polotuhé obvazy, měla lepší výsledky během rehabilitace, dostala protézu 

a byla propuštěna. Studie také zdůraznila, že mnoho jedinců ze skupiny, která dostala 

elastické bandáže, bylo propuštěno na invalidním vozíku (Vieira et al., 2017). 

Tuto filozofii sdílí i další studie, která říká, že by se na základě nejlepších současných 

dostupných důkazů měly používat tuhé nebo polotuhé obvazy, pokud to odborné 

znalosti, čas a zdroje umožní (Bouch et al., 2012).  
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3 Praktická část  

3.1 Metodika práce  

Praktická část mé bakalářské práce vznikla během souvislé odborné praxe 

ve zdravotnickém zařízení Vršovická zdravotní a.s., kde jsem s pacientkou pracovala 

po dobu dvou týdnů ve dnech 21.1. – 3.2. 2022. Má praxe byla vedena pod odborným 

dohledem fyzioterapeutky Hany Bidrmanové, DiS. Terapie probíhala jednou denně 

60 minut, společně jsme absolvovaly 10 terapií (včetně vstupního a výstupního 

vyšetření). Mimo naše terapie docházela pacientka na motomed. 

Během terapeutických jednotek jsem využila těchto metod: techniky měkkých 

tkání, péče o jizvu, PIR s protažením dle Jandy, reciproční inhibice, senzomotorická 

stimulace dle Jandy a Vávrové (korekce držení těla, škola chůze), mobilizace 

dle Lewita, aktivní pohyby končetin, cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního 

systému, kondiční cvičení a trénink chůze.  

Použité pomůcky: protéza, nízké chodítko, 2 francouzské hole, goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko, váha, overball, step, invalidní vozík. 

Pacientka podepsala informovaný souhlas se zpravováním osobním dat 

pro potřeby vypracování bakalářské práce, který je součástí přílohy, stejně 

jako souhlasné vyjádření etické komise.  

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: M.J., žena 

Ročník narození: 1949 (73 let) 

Diagnóza: Z896 – Získané chybění nohy nad kolenem 

Status praesens: 

subjektivní: Pacientka se cítí celkově dobře. Stěžuje si na bolesti v bederní části 

zad, které se ve stoji zhoršují. Také na občasnou dušnost a kašel. Při větší fyzické zátěži 

se snadno zadýchá. Fantomovy bolesti popisuje jako chvilkový či náhodný cit v již 

chybějící končetině, bolest nepociťuje. 

objektivní: pacientka je orientována místem, časem, spolupracuje a komunikuje. 

Transfemorální amputace proběhla 20.9. 2020. Chůze o berlích pro obtíže s rovnováhou 
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nelze, je mobilní na invalidním vozíku. Pacientka má vyhotovenou protézu 

s uzamykatelným terapeutickým kolenem typu 3R93 (terapeutické koleno 

od společnosti Otto Bock ČR s.r.o.). 

Pacientka měří 171 cm a váží 82 kg (73 kg před operací). BMI = 28,04 –

nadváha, TF 77/min, SpO2 = 97 %.  

Osobní anamnéza: 

Předchorobí: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. Dlouhodobě se léčí 

s CHOPN, ICHS, ICHDK a hypertenzí. Má sklony k bradykardii. V roce 2014 prodělala 

bypass na PDK. 17./18.9. 2020 pokus o intraarteriální trombolýzu LDK, stav 

komplikovaný diseminovanou intravaskulární koagulací (mnohočetné krevní sraženiny 

v cévách, život ohrožující stav) s rozvojem retroperitoneálního hematomu s nutností 

revize břicha. 20.9. 2020 amputace LDK pro gangrénu, 3 týdny v umělém spánku, 

po operaci prodělaná pneumonie. Hospitalizována byla do 23.10. 2020 (všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze). 

 Výpis ze zdravotní dokumentace: 

I 259 Ischemická choroba srdeční 

J 449 Chronická obstrukční plicní nemoc 

R 001 Bradykardie 

I 10 Hypertenze 

I 702 Ischemická choroba dolních končetin 

I7021 Ateroskleróza končetinových tepen s gangrénou 

Z 896 Získané chybění nohy nad kolenem 

J 189 Pneumonie 

Nynější onemocnění: Stav po transfemorální amputaci LDK.   

Rodinná anamnéza: 

Matka měla astma, v jehož důsledku zemřela. Otec bez vážných onemocnění, také již 

nežije.  
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Gynekologická anamnéza: 

Pacientka je po menopauze. Má jedno dítě, které porodila přirozeně bez komplikací. 

Druhé těhotenství probíhalo mimoděložně a bylo ukončeno potratem.  

Farmakologická anamnéza: ze zdravotní dokumentace pacientky 

Trombex 75 mg tbl  1-0-0 

Prestarium neo tbl   1-0-0 

Pradaxa 150 mg tbl  1-0-0 

Vigantol 20 kapek  1x týdně 

Nolpaza 40 mg tbl   1-0-0 

Alergická anamnéza:  

neguje 

Abusus:   

Kuřačka – 5 cigaret denně, alkohol výjimečně. 

Pracovní anamnéza:  

Pacientka je ve starobním důchodu. Dříve byla vedoucí skladu v nakladatelství Mladé 

fronty.  

Sociální anamnéza: 

Vdova, žije s dcerou v bytě ve 2. patře panelového domu s výtahem. Byt není 

bezbariérový, pacientka se na invalidním vozíku nedostane do koupelny a na WC. 

Rodina nechce byt rekonstruovat ani stěhovat pacientku do bezbariérového bydlení. 

Sportovní anamnéza:  

Žádnému sportu se nevěnovala. 

Předchozí RHB:  

Pacientka uvádí, že po amputaci LDK docházela domů pečovatelka, která s pacientkou 

cvičila. V mládí zdravotní tělesná výchova zaměřující se na pacientčinu skoliózu.  

Indikace k RHB:  

Pacientka byla v domácí péči. K hospitalizaci ve Vršovické zdravotní a.s. byla přijata 

dne 5.1. 2022 k nácviku chůze s protézou. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Dne 21.1. 2022 byl proveden vstupní kineziologický rozbor v zařízení Vršovická 

zdravotní a.s. 

3.3.1 Aspekce 

Vyšetření provedeno vleže na zádech bez nasazeného lineru a protézy. 

Amputace je provedena v oblasti stehna na LDK. Pahýl je válcovitého tvaru, 

bez otoku, hematomu nebo otlaků. Barva kůže je shodná s PDK. Jizva je z kaudální 

strany pahýlu a vede z mediální strany až na stranu laterální, je zhojená a bez sekretu. 

Na PDK je viditelná jizva z prodělaného bypassu a otok hlezna. 

Další jizvy jsou přítomné na břiše pacientky. V podbřišku po potratu 

mimoděložního plodu, která je zhojená, ale viditelně srostlá s okolními tkáněmi. A jizva 

přítomna po nutné revizi břicha při intraarteriální trombolýze LDK. 

Pacientka dýchá především do horní hrudní oblasti směrem kraniolaterálním. 

Postavení dolních končetin je semiflekční v obou kyčelních kloubech a semiflekční 

v pravém kolenním kloubu.  

3.3.2 Vyšetření stoje 

Pacientka dokáže stát bez i s protézou, ale pouze s oporou o nízké chodítko. 

Bez opory pacientka přepadává k levé straně, prstce na pravé noze jsou přitisknuté 

a je viditelná hra šlach. Bez opory, ale s protézou, je pacientka stabilnější. Vstávání 

i stoj je pro pacientku náročný a snadno se zadýchá a unaví. Popis stoje probíhá při stoji 

bez protézy s oporou o nízké chodítko. 

Pohledem zezadu vidíme pravou patu, která je bez otlaků, semiflekční postavení 

v kolenním kloubu, torzní postavení pánve, kdy levá SIAS je níž než pravá a levá SIPS 

výše než pravá. Také mírné sešikmení vpravo, pravá crista iliaca je níž než levá. 

Dále flekční držení těla, dextrokonvexní skoliózu (skoliotické držení jsme vyloučili 

provedením předklonu) s gibbem na pravé straně. Pravé rameno je výše než levé a hlava 

je ve střední ose. 

Při pohledu z boku je vidět semiflekční držení v pravém kolenním kloubu 

a v obou kyčelních kloubech. Pánev v anteverzi a flekční držení těla. Ramena jsou 
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v protrakci, při přílišném vzpírání o nízké chodítko se ramena elevují. Hlava 

v předsunutém držení.  

Zepředu můžeme vidět otok pravého hlezna. V předchozích popisech 

již zmíněné flekční držení v kolenním kloubu, kyčelních kloubech i těla. Břišní stěna 

není kontrahovaná, pravé rameno je výše než levé, hlava ve středním postavení, obličej 

symetrický.  

3.3.3 Dynamické vyšetření stoje 

Vyšetření probíhalo v modifikované podobě, kdy pacientka seděla s opřenou 

PDK o zem, jinak by nebyla stabilní. 

Záklon provádí za pomoci kyčelních kloubů. Jednotlivé úseky páteře se rozvíjí 

jen minimálně, kromě krční páteře, která se se zalomením v C-Th přechodu rozvíjí 

v plném rozsahu.  

Úklony do stran jsou přibližně symetrické. Páteř se rozvíjí především v úseku 

hrudní a krční páteře. Bederní páteř se rozvíjí minimálně.  

Předklon s fixací pánve probíhal pouze v horní hrudní a krční páteři.  

3.3.4 Vyšetření chůze 

Dosud byla pacientka mobilní na invalidním vozíku, teď se učí chodit s protézou 

o nízkém chodítku. Vyšetření tedy probíhalo s těmito pomůckami. Kolenní kloub 

protézy je uzamykatelný v extenzi. 

Chůze je nejistá, kroky jsou krátké a jejich rytmus je asymetrický. Váha 

na patách. Pacientka jde napřed s chodítkem, potom pravá dolní končetina a naposledy 

levá dolní končetina, která je v zevní rotaci v kyčelním kloubu. V kyčelních kloubech 

je minimální až žádná extenze, celé držení těla je ve flekčním postavení, jak bylo 

popsáno u vyšetření stoje. Pacientka si navíc kontroluje postavení nohou, takže 

se nedívá před sebe. Takto ujde maximálně 5 metrů. 

3.3.5 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Kůže na dolních končetinách klidná, bez zarudnutí a hematomů, suchá 

a bez teplotních rozdílů. Protažitelnost kůže v oblasti pahýlu je bez patologických 
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bariér. V oblasti třísel je kůže růžová a vlhká, to je pravděpodobně způsobeno flekčním 

držením v kyčelních kloubech. V oblasti lýtka a „hamstringů“ na PDK je kůže palpačně 

hrubší. 

Podkoží  

Jizva na pahýlu je zhojená, místy srostlá s okolními tkáněmi, tuhá, 

ale nebolestivá. Pacientka pociťuje jemné štípání při hlubší palpaci. Kiblerova řasa 

dobře uchopitelná v celé oblasti pahýlu.  

Fascie  

Zhoršená protažitelnost v oblasti m. tensor fasciae latae a adduktorů kyčelního 

kloubu na pahýlu LDK. 

Sval 

Palpační bolestivost v oblasti úponu m. tensor fasciae latae a adduktorů 

kyčelního kloubu na pahýlu LDK. Na PDK tužší svalová vlákna v oblasti lýtka 

a „hamstringů“. Tužší aponeuróza na pravém přednoží. 

Jizvy 

Jizva na pahýlu LDK je zhojená, růžové barvy, místy tuhá a srostlá s okolními 

tkáněmi, především ve středu jizvy. Délka 23 cm. Jizva v podbřišku je růžové barvy 

a srostlá s okolními tkáněmi, palpačně bolestivá. Jizva po revizi břicha je zhojená, 

růžové barvy, místy srostlá s okolními tkáněmi. 

Pahýl  

Pahýl je válcovitého tvaru, bez otoku, pacientka hodnotí fantomové bolesti 

číslem 0 (na stupnici od 0 do 10, kdy 0 je bez bolesti a 10 kruté bolesti). Svaly, hlavně 

úpony, jsou palpačně bolestivé, a to především ty, které jsou amputované. Povrchové 

čití, grafestézie a diskriminační čití jsou bez patologického nálezu. Délka a obvod 

pahýlu uvedeno v tabulce antropometrického vyšetření. 

3.3.6 Antropometrické vyšetření  

Délky a obvody jsou měřeny krejčovským metrem v jednotkách cm. Vzhledem 

k amputaci LDK jsou některá měření modifikovaná nebo neprovedená. 
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Obvodové rozměry HK P (cm) L (cm) 

Relaxovaná – nejširší místo 31 31 

Při kontrakci – nejširší místo 32 32 

Předloktí – v horní třetině 24 24 

Zápěstí – přes processi 17,5 17,5 

Hlavičky metakarpů  19 19 

Délky na HK P (cm) L (cm) 

Celá HK  72 72 

Paže a předloktí 52 52 

Paže 30 30 

Předloktí 22 22 

Obvodové rozměry DK P (cm) L (cm) 

Stehno – 15 cm nad patellou / pahýl nejširší 

místo 
54 63 

Kolenní kloub – přes patellu 45 -  

Lýtko – tuberositas tibie 37 -  

Lýtko – nejširší část 35,5 -  

Hlezenní kloub 26 -  

Nárt a pata 33,5 -  

Hlavičky metatarzů 23,5 -  

Délky na DK P (cm) L (cm) 

Funkční délka 86 38 

Anatomická délka 83 35 

Stehno  44 -  

Bérec 39 -  

Tabulka 1 – Antropometrické vyšetření (cm) – vstupní kineziologický rozbor  
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Rozměry těla 

Výška vsedě (sedadlo – vertex): 83 cm 

Rozměry trupu 

Biakromiální šířka – 37 cm  

Obvod hrudníku 120,5 cm přes mezosternale; 111,5 cm přes xifosternale 

Obvod pasu – 120 cm  

Obvod boků – 120 cm  

3.3.7 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

3.3.7.1 Goniometrie dle Jandy 

Měření bylo modifikováno dle stavu pacientky. Například kvůli dušnosti 

pacientka nemůže do lehu na břiše. Extenze v ramenním kloubu měřena v sedě, rotace 

v pravém kyčelním kloubu byly měřeny v leže na zádech při 90° flexi v kolenním 

i kyčelním kloubu, extenze v kyčelních kloubech v leže na boku, flexe pravého 

kolenního kloubu v leže na zádech, při flexi kyčelního kloubu. Některé rozsahy nebylo 

možné vyšetřit. Výsledky byly změřeny mezinárodním standardním goniometrem 

a zaznamenány do tabulky metodou SFTR. 
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AKTIVNĚ PASIVNĚ 

  PHK LHK PHK LHK 

Ramenní kloub         

S 30 – 0 – 175 30 – 0 – 175 30 – 0 – 180   30 – 0 – 180  

F 180 – 0 – 0 180 – 0 – 0 180 – 0 – 0  180 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120 20 – 0 – 120 20 – 0 – 125   20 – 0 – 125 

R 55 – 0 – 65 60 – 0 – 70 60 – 0 – 70  65 – 0 – 70 

Loketní kloub         

S 0 – 0 – 140 0 – 0 – 140 0 – 0 – 145   0 – 0 – 145 

Radioulnární kloub         

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90   90 – 0 – 90  

Zápěstí         

S 40 – 0 – 55 45 – 0 – 60 45 – 0 – 60   50 – 0 – 65  

F 20 – 0 – 35 15 – 0 – 25 20 – 0 – 35  20 – 0 – 30 

  PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 
  

    

S s flexí kolenního kl. 0 – 25 – 95 0 – 25 – 100 0 – 25 – 105  0 – 25 – 105 

S s extenzí kolenního kl. 0 – 25 – 75  -  0 – 25 – 80 -  

F 20 – 0 – 20 15 – 0 – 20 25 – 0 – 20   15 – 0 – 20  

R 30 – 0 – 10  -  30 – 0 – 10 -  

Kolenní kloub         

S 0 – 25 – 110 -  0 – 25 – 115 -  

Hlezenní kloub          

S 10 – 0 – 35 -  10 – 0 – 40  -  

R 10 – 0 – 15 -  15 – 0 – 20 -  

Tabulka 2 – Goniometrické vyšetření – vstupní kineziologický rozbor 
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3.3.7.2 Joint play – kloubní vůle dle Lewita 

Pacientka má blokádu distálních článků prstců na PDK. Při vyšetření přednoží 

jsem jinak neshledala patologickou bariéru, ale celá noha je ztuhlá, pravděpodobně 

také kvůli otoku. Omezená kloubní vůle v Chopartově kloubu a to medio-laterálně. 

Blokáda pravého talokrurálního skloubení, omezená dorzální flexe. Patella na pravé 

dolní končetině je pohyblivá všemi směry, jsou přítomné vrzoty při pohybu patelly. 

Hlavička fibuly na PDK má fyziologickou kloubní vůli směrem dorzálním i ventrálním. 

Vyšetření SI skloubení prováděla supervizorka dle Rosiny při stoji, bez blokády, 

to jsem si ověřila ještě v lehu na boku vyšetřením pružením dorzálním směrem.  

3.3.8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Vzhledem k amputaci LDK nebylo možné vyšetřit všechny svalové skupiny 

na dolní končetině.  

SVALOVÁ SKUPINA  PRAVÁ LEVÁ 

M. triceps surae   

m. gastrocnemius 1 - 

m. soleus 0 - 

Flexory kyčelního kloubu   

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 2 -  

m. tensor fasciae latae 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory 2 
2 

dlouhé adduktory 2 

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 2 -  

m. semitendenosus a semimebranosus 2 -  

M. piriformis 1 -  

Tabulka 3 – Vyšetření zkrácených svalů – vstupní kineziologický rozbor 
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3.3.9 Vyšetření síly svalové 

Některá vyšetření byla provedená modifikovaně, jak je níže specifikováno. 

Ostatní vyšetření dle svalového testu dle Jandy. 

Svalový test pro extenzi v lokti a extenzi v rameni byl prováděn v sedě. 

Vyšetřovaný kloub Pohyb PHK LHK 

Lopatka Elevace 5 5 

Rameno 

Flexe 5 5 

Extenze  5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce s flexí 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Loket 
Flexe 5 5 

Extenze  5 5 

Předloktí 
Supinace  5 5 

Pronace  5 5 

Zápěstí 

Flexe s ulnární dukcí  5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 

Extenze s ulnární dukcí  5 5 

Extenze s radiální dukcí  5 5 

Tabulka 4 – Svalový test HK – vstupní kineziologický rozbor 

Svalový test pro extenzi v kyčli byl prováděn v leže na boku, pohyb vycházel 

z flexe v kyčelním kloubu. Svalový test pro flexi i extenzi v koleni byl taktéž prováděn 

v leže na boku. 
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Vyšetřovaný kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčel 

Flexe  5 5 

Extenze 4 (ORP) 4 (ORP) 

Abdukce 4 (ORP) 4 (ORP) 

Addukce 4  4 

Koleno 
 

Flexe 5 -  

Extenze 5 (ORP) -  

Tabulka 5 – Svalový test DK – vstupní kineziologický rozbor 

3.3.10 Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu  

Modifikace testu v leže na boku. Pohyb vycházel z flexe v kyčelních kloubech.  

Zanožení PDK – Pacientka měla v leže na levém boku strach a menší stabilitu. 

Při extenzi v kyčelním kloubu byl přítomný souhyb pánve, významně se zapojily 

paravertebrální svaly na homolaterní straně, poté m. gluteus maximus. Omezený rozsah 

pohybu. 

Zanožení LDK – Probíhalo obdobně jako na pravé dolní končetině, ale s větší 

stabilitou na pravém boku. Přítomen významný souhyb pánve, zapojení 

paravertebrálních svalů na homolaterální straně, poté m. gluteus maximus. Omezený 

rozsah pohybu. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

 Abdukce LDK i PDK probíhá tensorovým mechanismem čili zapojením 

m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae, abdukce doprovázená flexí a zevní rotací 

v kyčelním kloubu. 

Flexe šíje 

Iniciace pohybu předsunem hlavy, poté pokračuje obloukovitou flexí. 

Abdukce v ramenním kloubu  

Abdukce PHK i LHK je provedena plynulým pohybem, převahují horní vlákna 

m. trapezius, protože pacientka elevuje pletence ramenní. 
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Sed na invalidním vozíku 

Pacientka se opírá pravou dolní končetinou o zem. Celá záda má opřená 

o opěradlo, jen horní hrudní a krční páteř se již neopírá. Horní končetiny jsou opřené 

o opěrku, loketní klouby jsou tedy ve flexi. Ramenní pletence v mírné protrakci a hlava 

v předsunutém držení. 

3.3.11 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test 

Pacientka dokáže dýchat do oblasti dolních žeber, dýchá směrem laterálním 

i dorzálním, zároveň se rozšiřují mezižeberní prostory. 

Testování nitrobřišního tlaku v leže 

Pacientka udrží hrudník v neutrální pozici, dokáže komplexně zapojit 

stabilizační svalstvo. 

Test flexe kyčelního kloubu v sedě 

Zvládne aktivovat břišní stěnu, ale se souhybem do záklonu a lateroflexe trupu. 

3.3.12 Neurologické vyšetření  

Pacientka orientována časem, osobou, prostorem, bez vad řeči.  

Vyšetření hlavových nervů 

Pacientka cítí a rozeznává vůně bez patologií. Vyšetření okulomotoriky 

bez patologického nálezu. Vyšetření konvergence přibližováním prstu k očím 

také bez patologií. Zorné pole symetrické. Taktilní čití na obličeji symetrické 

a bez deficitu, funkce mimického svalstva také. Sluch v pořádku. Problémy s polykáním 

či refluxem pacientka nemá. Elevace ramen dle svalového testu dle Jandy na stupni 

číslo 5. Jazyk je bez atrofií a plazení je středem.  

Vyšetření čití  

Vyšetření probíhalo s vyloučením zraku. Povrchové (taktilní, algické) i hluboké 

(polohocit, pohybocit) čití na HKK i DKK v pořádku, na horních končetinách 

symetrické. Stereognózie, grafestézie a diskriminační čití na HKK bez patologie. 

Na PDK insuficience exterocepce – odchylky při určování, kterým prstcem na pravé 
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noze se hýbe. Dále nebyla pacientka schopna přesně určit písmena/čísla psaná 

na pravou plantu – porucha grafestézie, citlivost planty však přiměřená. 

Vyšetření HKK 

Šlachookosticové reflexy, bicipitový, tricipitový, flexorů prstů, vybavitelné 

symetricky a na škále hodnotím číslem 3 (normoreflexie). 

Pyramidové jevy zánikové, Mingazzini, Hanzalův, Dufourův, Ruseckého, 

příznak retardace, jsou oboustranně negativní. 

Pyramidové jevy iritační, Justerův, Hofmannův, Trömnerův, také oboustranně 

negativní. 

 

Vyšetření DKK 

Šlachookosticové reflexy, patelární, medioplantární, Achillovy šlachy, 

vybavitelné na PDK, hodnocení číslem 3 (normoreflexie). 

Pyramidový jev zánikový, Mingazzini, testován jen na PDK, negativní.  

Pyramidové jevy iritační, Oppenhaim, Siccardův, Babinského příznak, 

také testováno jen na PDK, negativní. 

Vyšetření mozečkových funkcí  

Taxe lze vzhledem k diagnóze vyšetřit pouze na horních končetinách. Pacientka 

si zvládne s vyloučením zraku sáhnout prstem na nos, a to oboustranně. 

Diadochokinéza bez patologického nálezu. 

Vyšetřená vestibulárních funkcí  

Hautantova zkouška vyšetřena na horních končetinách – negativní.  

3.3.13 Timed up and go test 

Pacientka byla instruována ke zvednutí se ze sedu, chůze s protézou 

o francouzských holích 3 metry, obejít kužel, chůze k židli 3 metry, sednutí. Čas 

se měřil ze sedu do sedu.  

Pacientka nedokáže ujít 3 metry o francouzských holích. 
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3.3.14 Barthel index 

Hodnocení:  

10 bodů – samostatně bez pomoci 

5 bodů – s pomocí 

0 bodů – neprovede 

 

0-40 bodů – vysoce závislý 

45-60 bodů – závislost středního stupně 

65-95 bodů – lehká závislost 

100 bodů – nezávislý  

 

Příjem potravy a tekutin  10  

Oblékání    10  

Koupání    10  

Osobní hygiena   10  

Kontinence moči   10  

Kontinence stolice   10  

Použití WC    10  

Přesun lůžko-židle   10  

Chůze po rovině   0 

Chůze po schodech   0  

= 80 bodů – lehká závislost  
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3.4 Závěr vstupního vyšetření  

Pacientka není v moc dobré kondici, navzdory amputace váží zhruba o 10 kg 

více než před operací, často se zadýchává. Na druhou stranu je ale pacientka 

samostatná, dle Barthel indexu je lehce závislá na okolí. Závislost byla vyhodnocena 

na neschopnosti chůze po rovině a po schodech. Timed up and go test nelze vyhodnotit. 

Pahýl válcovitého tvaru, bez otoku, bez bolestí, občasný cit chybějící končetiny. 

Obvod v nejširším místě 63 cm, obvod pravého stehna je o 9 cm menší. Funkční délka 

pahýlu 38 cm, anatomická délka 35 cm. Jizva na pahýlu je zhojená, dlouhá 23 cm, 

ve středu jizvy srostlá s okolními tkáněmi. Zhoršená protažitelnost fascií a palpační 

bolestivost úponů v oblasti m. tensor fasciae latae a adduktorů kyčelního kloubu 

na pahýlu LDK. 

Největší omezení vidím ve zkrácených svalech na dolních končetinách, 

oboustranně velmi zkrácené flexory kyčelních kloubů, adduktory kyčelních kloubů, 

také flexory pravého kolenního kloubu, na PDK zkrácené m. gastrocnemius, m. tensor 

fasciae latae a m. piriformis. Tyto patologie významně ovlivňují nejen pacientčin stoj, 

který je nestabilní a držen v semiflexi v kyčelních kloubech, v pravém kolenním kloubu 

a v mírném předklonu těla, ale také chůzi, momentálně s protézou o nízkém chodítku, 

která je nestabilní, asymetrický rytmus, s krátkými kroky, LDK v zevní rotaci, a hlavně 

tělo držené v semiflexi, podobně jako při stoji. To zapříčiňuje přenášení těžiště vzad 

a pacientka není schopna přidat extenzi v kyčelních kloubech do krokového cyklu. 

Takto ujde velmi malou vzdálenost, cca 5 metrů. Semiflekční držení v kyčelních 

kloubech způsobilo i změny v oblasti třísel, kde je kůže růžová a vlhká, kůže se v těchto 

oblastech zapařuje. Na stabilitu stoje i chůze má pak vliv i deficit exterocepce 

a grafestézie na akru PDK. 

Zmíněný zkrácený m. piriformis na PDK může být příčinou omezeného rozsahu 

pohybu do vnitřní rotace v pravém kyčelním kloubu, omezená je i rotace zevní. 

Zkrácené adduktory kyčelních kloubů pak mohou omezovat rozsah do abdukce 

v kyčelních kloubech, oboustranně.  

Zkrácený m. rectus femoris omezuje rozsah pohybu do flexe v pravém kolenním 

kloubu a zkrácené flexory pravého kolenního kloubu omezují rozsah do extenze 

v pravém kolenním kloubu a do flexe v kyčelním kloubu. Zvlášť pak zkrácené flexory 

kyčelních kloubů nedovolí pohyb do extenze v kyčelních kloubech, při hodnocení 
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extenze v leže na boku, pohyb vycházel z flexe a byl přítomný souhyb pánve 

a nefyziologické zapojování svalů. Také abdukce v kyčelních kloubech vycházela 

z flexe, proto je pohyb prováděn tensorovým mechanismem, oboustranně.  

Další patologie mimo zkrácené svaly. Sešikmená pánev vpravo a torzní 

postavení pánve, dextrokonvexní skolióza s gibbem na pravé straně. Mobilita páteře 

se směrem kaudálním snižuje, nejpohyblivější je úsek krční a horní hrudní páteře, 

minimálně pohyblivý je úsek bederní páteře. Kůže i svalstvo hrubší a tužší v oblasti 

lýtka a „hamstringů“ na PDK, typické pro onemocnění ICHDK. Jizvy v oblasti 

podbřišku a břicha jsou zhojené, srostlé s okolními tkáněmi, v podbřišku je navíc 

palpačně bolestivá.  

Dle goniometrického měření má pacientka omezenou dorzální i palmární flexi 

v obou zápěstních kloubech, levé zápěstí nepatrně větší rozsah než pravé. Stereotyp 

flexe šíje byla zahájena předsunem hlavy, poté obloukovitá flexe. Abdukce v ramenou 

byla prováděna s elevací pletenců ramenních. Častým stereotypem je sed na invalidním 

vozíku, kde pacientka sedí stabilně, opřená o pravou dolní končetinu, hlava 

je v předsunutém držení a ramena v protrakci. 

Obvod pravého hlezenního kloubu 26 cm, při aspekci je viditelný otok, palpačně 

je tužší aponeuróza pravého přednoží a z goniometrického měření je omezený rozsah 

pohybu v pravém hlezenním kloubu všemi směry. Navíc jsou v blokádě distální články 

prstců, Chopartův kloub medio-laterálně a talokrurální kloub do dorzální flexe na PDK. 

Co je pro pacientku přínosem, je dobrá svalová síla, která se na horních 

končetinách pohybuje na stupni číslo 5 a na dolních končetinách 4 nebo 5 dle svalového 

testu dle Jandy. Opět je zde ale omezení v rozsahu pohybu, kvůli zkráceným svalům. 

Také schopnost zapojit hluboké stabilizační svaly.  
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3.5 Krátkodobý terapeutický plán 

Největším cílem je naučit pacientku chodit o dvou francouzských holích. Dalším 

důležitým cílem je korekce stoje a zlepšení stability ve stoji. Toho můžeme docílit 

protažením zkrácených svalů a tím zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, 

také určitě zlepšit kondici. Dále zformování pahýlu do kónického tvaru a péče o jizvu 

nejen na pahýlu, ale také na břiše a v podbřišku. V neposlední řadě uvolnit a odblokovat 

pravé akrum, ovlivnit reflexní změny na kůži, fasciích a svalech. 

3.5.1 Návrh terapie 

Škola chůze, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, PIR s protažením 

dle Jandy pro zkrácené svaly, aktivní pohyby dolních končetin, motomed, bandážování 

či nošení lineru, měkké techniky jako péče o jizvy, měkké techniky na bolestivé svaly, 

mobilizace dle Lewita, terapie fascií – Wardova technika. 

3.6 Dlouhodobý terapeutický plán 

Dále zlepšovat stabilitu, stereotyp chůze a také kondici. Naučit se chodit 

po schodech a v terénu. Plné protažení a tím plné rozsahy v kloubech dolních končetin. 

Po psychické stránce se smířit se životem bez končetiny, postupně se zařazovat 

do běžného života. 

3.6.1 Návrh terapie 

Cvičení na labilních plochách, nácvik chůze do schodů, v terénu, aktivní pohyby 

dolních končetin, strečink zkrácených svalů, adekvátní pohybové aktivity, navštěvovat 

různá sdružení lidí se stejnou diagnózou. 

3.7 Průběh terapie 

3.7.1 Terapeutická jednotka č. 1  

St. p. subj. + obj.: viz vstupní vyšetření 

Cíl terapeutické jednotky: 

Vstupní vyšetření, uvolnění jizev, zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, 

edukace autoterapie. 
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Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k péči o jizvy, PIR s protažením dle Jandy 

pro zkrácené svaly dolních končetin, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

 Na počátku terapie byl proveden vstupní kineziologický rozbor. Dále proběhla 

péče o jizvy v oblasti pahýlu, břicha a podbřišku, a to tlakovou masáží, protahováním 

jizev S, C hmaty. Velmi důležité je pro pacientku protažení svalstva dolních končetin, 

m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK, 

technikou PIR s protažením dle Jandy. Pacientka edukována k autoterapii. 

Výsledek terapie:  

Proveden vstupní kineziologický rozbor. Jizva na pahýlu po stranách volnější, 

u středu jizvy stále přirostlá do okolních tkání. Jizva na břiše také přirostlá, v podbřišku 

stále bolestivá. Svalstvo na dolních končetinách stále zkrácené, lehce volnější. 

Při protahování bolestivost v bederní části zad, pravděpodobně tah protahovaného 

m. iliopsoas. 

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru, tak aby to pro pacientku bylo rychlé, snadné, plynulé. 

3.7.2 Terapeutická jednotka č. 2  

St. p. subj.: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní 

části zad, která se při stoji zhoršuje. Při aktivitě se zadýchá a rychle se unaví. 

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizev, zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink 

chůze s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k péči o jizvy, PIR s protažením dle Jandy 

pro zkrácené svaly dolních končetin, reciproční inhibice – aktivace mm. glutei, 

korigované držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 
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Průběh terapie:  

Péče o jizvy v oblasti pahýlu, břicha a podbřišku, a to tlakovou masáží, 

protahováním jizev S, C hmaty. Dále PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., 

m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Uvolnění m. iliopsoas 

bilat. pomocí principu reciproční inhibice – bridging a extenze v kyčelních kloubech 

v leže na boku, přičemž pohyb vychází z flexe v kyčelních kloubech. Ve stoji s protézou 

o nízkém chodítku snaha o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé 

chodidlo. Chůze s protézou o nízkém chodítku cca 5 m po pokoji. Pacientka edukována 

k autoterapii. Mimo terapii pacientka dochází na jízdu na motomedu, která trvá 

10 minut.  

Výsledek terapie:  

Jizvy beze změny. Svalstvo na dolních končetinách stále zkrácené, lehce 

volnější. Stoj měl krátké trvání, pacientka se zadýchává a při narovnání si stěžuje 

na bolesti zad. Při chůzi téměř nedochází k extenzi v kyčelních kloubech, pacientka 

je v mírném předklonu a kroky jsou přísuvné.  

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu.  

3.7.3 Terapeutická jednotka č. 3 

St. p. subj.: Pacientka trochu ztrácí motivaci, myslela si, že to bude snazší. Nátlak 

od dcery na vrácení se domů. Bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní části 

zad, která se při stoji zhoršuje. Při aktivitě se zadýchá a rychle se unaví. 

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizev, zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink 

chůze s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k péči o jizvy, PIR s protažením dle Jandy 

pro zkrácené svaly dolních končetin, reciproční inhibice – aktivace mm. glutei, 

korigované držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 
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Průběh terapie:  

Péče o jizvy v oblasti pahýlu, břicha a podbřišku, a to tlakovou masáží, 

protahováním jizev S, C hmaty. Dále PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., 

m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Uvolnění m. iliopsoas 

bilat. pomocí principu reciproční inhibice – bridging a extenze v kyčelních kloubech 

v leže na boku, přičemž pohyb vychází z flexe v kyčelních kloubech. Ve stoji s protézou 

o nízkém chodítku snaha o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé 

chodidlo. Trénink rovnováhy v podobě odkládání nízkého chodítka. Chůze s protézou 

o nízkém chodítku cca 5 m po pokoji. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii 

pacientka dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Jizvy beze změny. Svalstvo na dolních končetinách stále zkrácené, lehce 

volnější. Stoj měl krátké trvání, pacientka se zadýchává a při narovnání si stěžuje 

na bolesti zad. Při odebrání nízkého chodítka pacientka vydržela chvíli stát, i když spíše 

na PDK. Při chůzi téměř nedochází k extenzi v kyčelních kloubech, pacientka 

je v mírném předklonu a kroky jsou přísuvné.  

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu.  

3.7.4 Terapeutická jednotka č. 4  

St. p. subj.: Pacientka se cítí dobře, motivace stále chybí, přemýšlí o podepsání reverse. 

Bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní části zad, která se při stoji zhoršuje. 

Při aktivitě se zadýchá a rychle se unaví. 

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizev, zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink 

chůze s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 
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Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k péči o jizvy, PIR s protažením dle Jandy 

pro zkrácené svaly dolních končetin, reciproční inhibice – aktivace mm. glutei, 

korigované držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

Péče o jizvy v oblasti pahýlu, břicha a podbřišku, a to tlakovou masáží, 

protahováním jizev S, C hmaty. Dále PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., 

m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Uvolnění m. iliopsoas 

bilat. pomocí principu reciproční inhibice – bridging a extenze v kyčelních kloubech 

v leže na boku, přičemž pohyb vychází z flexe v kyčelních kloubech. Ve stoji s protézou 

o nízkém chodítku snaha o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé 

chodidlo. Trénink rovnováhy v podobě odkládání nízkého chodítka, snaha o zatížení 

obou DKK symetricky. Chůze s protézou o nízkém chodítku cca 7 m po pokoji. 

Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii pacientka dochází na jízdu 

na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Jizva na pahýlu volnější při krajích, střed jizvy lehce volnější, ostatní jizvy beze 

změny. Svalstvo na dolních končetinách stále zkrácené, lehce volnější. Pacientka 

dokáže stát déle, zadýchává se a při narovnání si stěžuje na bolesti zad. Při odebrání 

nízkého chodítka se také prodloužila délka trvání stoje, pacientka se snaží přenášet váhu 

i na LDK. Při chůzi téměř nedochází k extenzi v kyčelních kloubech, pacientka 

je v mírném předklonu a kroky jsou přísuvné.  

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu.  

3.7.5 Terapeutická jednotka č. 5 

St. p. subj.: Pacientka má větší motivaci ke cvičení, pochopila, že to tak půjde lépe. 

Bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní části zad, která se při stoji zhoršuje. 

Při aktivitě se zadýchá a rychle se unaví. Uvádí vyrážku pod linerem. 

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšit joint play pravého přednoží, uvolnění aponeurózy PDK, zvětšení rozsahů 

pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze s protézou, zvýšení kondice, 

edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k uvolnění aponeurózy PDK, mobilizace dle Lewita 

pravého přednoží, PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, 

reciproční inhibice – aktivace mm. glutei, korigované držení těla, škola chůze 

s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

Mobilizace dle Lewita a uvolnění pravého přednoží. PIR s protažením dle Jandy 

na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. 

Uvolnění m. iliopsoas bilat. pomocí principu reciproční inhibice – izometrická 

kontrakce mm. glutei. Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha o narovnání těla 

a pohled před sebe, rozložit váhu na celé chodidlo. Trénink rovnováhy v podobě 

odkládání nízkého chodítka, snaha o zatížení obou DKK symetricky. Trénink stojné 

fáze, chůze s protézou na chodbě podél zábradlí 2x úsek po 5 metrech, chůze s protézou 

o nízkém chodítku 2x úsek po 5 metrech. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo 

terapii pacientka dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Pravé přednoží zmobilizováno a lehce uvolněno. Svalstvo na dolních 

končetinách volnější. Pacientka si dokázala na chvilku lehnout na břicho. Dokáže stát 

déle, zadýchává se a při narovnání si stěžuje na bolesti zad. Při odebrání nízkého 

chodítka se také prodloužila délka trvání stoje, pacientka se snaží přenášet váhu 

i na LDK. Při tréninku stojné fáze pacientka přenáší váhu spíše do strany, nežli dopředu. 

Při chůzi s oporou zábradlí se snaží být narovnaná, kroky jsou stejně dlouhé, po chvilce 

se vrací do svého stereotypu stoje. Při chůzi s oporou o chodítko je chůze stabilnější, 

ale větší tendence k předklonu, kroky stejně dlouhé. Ke konci bolesti zad a únava.   
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Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. 

3.7.6 Terapeutická jednotka č. 6  

St. p. subj.: Pacientka uvádí horší spánek, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí 

v bederní části zad, která se při stoji zhoršuje. Při zvýšené aktivitě se zadýchá a unaví.  

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšit joint play pravého přednoží, uvolnění aponeurózy PDK, zvětšení rozsahů 

pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze s protézou, zvýšení kondice, 

edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání k uvolnění aponeurózy PDK, mobilizace dle Lewita 

pravého přednoží, PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, 

korigované držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

Mobilizace dle Lewita a uvolnění pravého přednoží. PIR s protažením dle Jandy 

na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, „hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. 

Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha o narovnání těla a pohled před sebe, 

rozložit váhu na celé chodidlo. Trénink rovnováhy v podobě odkládání nízkého 

chodítka, snaha o zatížení obou DKK symetricky. Trénink stojné fáze, chůze s protézou 

na chodbě podél zábradlí 3x úsek po 5 metrech, chůze s protézou o nízkém chodítku 

2x úsek po 8 metrech. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii pacientka 

dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Pravé přednoží zmobilizováno a lehce uvolněno. Svalstvo na dolních 

končetinách volnější. Dokáže stát déle, zadýchává se a při narovnání si stěžuje 

na bolesti zad. Při odebrání nízkého chodítka se prodloužila délka trvání stoje, pacientka 

přenáší váhu i na LDK. Při tréninku stojné fáze pacientka přenáší váhu spíše do strany, 
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nežli dopředu. Při chůzi s oporou zábradlí se snaží být narovnaná, kroky jsou stejně 

dlouhé, po chvilce se vrací do svého stereotypu stoje. Při chůzi s oporou o chodítko 

je chůze stabilnější, ale větší tendence k předklonu, kroky stejně dlouhé. Ke konci 

bolesti zad a únava.   

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. Aktivace HSS vleže na zádech, zvedání PDK od lehátka. 

3.7.7 Terapeutická jednotka č. 7  

St. p. subj.: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní 

části zad, která se při stoji zhoršuje. Při zvýšené aktivitě se zadýchá a unaví.  

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze 

s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, korigované 

držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, 

„hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha 

o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé chodidlo. Trénink rovnováhy 

v podobě odkládání nízkého chodítka, snaha o zatížení obou DKK symetricky. Trénink 

stojné fáze, chůze s protézou na chodbě podél zábradlí 3x úsek po 5 metrech, chůze 

s protézou o nízkém chodítku úsek 15 metrů, chůze bokem úsek 2x po 5 metrech, 

na obě strany. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii pacientka dochází 

na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  
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Výsledek terapie:  

Svalstvo na dolních končetinách volnější. Dokáže stát déle, zadýchává 

se a při narovnání si stěžuje na bolesti zad. Při odebrání nízkého chodítka se prodloužila 

délka trvání stoje, pacientka přenáší váhu i na LDK. Při tréninku stojné fáze pacientka 

přenáší váhu spíše do strany, nežli dopředu, ale stále se to zlepšuje. Při chůzi s oporou 

zábradlí se snaží být narovnaná, kroky jsou stejně dlouhé, ke konci se vrací do svého 

stereotypu stoje. Při chůzi s oporou o chodítko je chůze stabilnější, ale větší tendence 

k předklonu, kroky stejně dlouhé. Chůze bokem dobře zvládnuta. Ke konci bolesti zad 

a únava.   

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. Aktivace HSS vleže na zádech, zvedání PDK od lehátka. 

3.7.8 Terapeutická jednotka č. 8  

St. p. subj.: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní 

části zad, která se při déle trvajícím stoji zhoršuje. Při zvýšené aktivitě se zadýchá 

a unaví.  

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze 

s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, korigované 

držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, 

„hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha 

o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé chodidlo. Trénink rovnováhy 

v podobě odkládání nízkého chodítka a manipulace s horními končetinami (podávání 

věcí, házení míčem, rotace za pohybem paže, vzpažení), snaha o zatížení obou 
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DKK symetricky. Trénink stojné fáze, trénink nákroku na schod a přenesení váhy 

(LDK stojná, PDK nakračuje). Chůze s protézou na chodbě podél zábradlí 3x úsek 

po 5 metrech, chůze s protézou o FH čtyřdobou chůzí 2x úsek po 5 metrech, chůze 

s protézou o nízkém chodítku úsek 15 metrů. Chůze po schodech s jednou FH, druhou 

paží opora o zábradlí. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii pacientka 

dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Svalstvo na dolních končetinách volnější, stehno PDK v horizontále. Dokáže 

stát déle, stabilita je mnohem lepší, ale pro bolesti zad si častěji sedá. Při tréninku stojné 

fáze pacientka přenáší váhu spíše do strany, nežli dopředu, ale stále se to zlepšuje. 

Při nákroku na schod má pacientka tendence se předklánět. Při chůzi s oporou zábradlí 

se snaží být narovnaná, kroky jsou stejně dlouhé, ke konci se vrací do svého stereotypu 

stoje, ujde delší úseky. Chůze s protézu o FH je vcelku stabilní, ale motoricky náročné. 

Při chůzi s oporou o chodítko je chůze stabilnější, pacientka si je již jistá, kroky 

symetrické. Chůze po schodech dobře zvládnuta. Ke konci bolesti zad a únava.   

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. Aktivace HSS vleže na zádech, zvedání PDK od lehátka. 

3.7.9 Terapeutická jednotka č. 9  

St. p. subj.: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí v bederní 

části zad, která se při déle trvajícím stoji zhoršuje. Při zvýšené aktivitě se zadýchá 

a unaví.  

St. p. obj.: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, komunikuje. 

Pro bolesti zad byl pacientce vydán bederní pás. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze 

s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 
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Návrh terapie: 

PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, korigované 

držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, 

„hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha 

o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé chodidlo. Chůze s oporou 

o bradla – stojná fáze, nákrok na schod a přenesení váhy, chůze, chůze o jedné FH 

a druhá paže s oporou o bradla. Bez opory manipulace s horními končetinami, udržení 

stability – podávání věcí, házení míčem, rotace za pohybem paží, vzpažení. Chůze 

s protézou o FH čtyřdobou chůzí úsek 10 metrů. Chůze po schodech s jednou FH, 

druhou paží opora o zábradlí. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii 

pacientka dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Svalstvo na dolních končetinách volnější, stehno PDK v horizontále. Dokáže 

stát déle, stabilita je mnohem lepší, ale pro bolesti zad si častěji sedá. Při tréninku stojné 

fáze pacientka přenáší váhu dopředu. Při nákroku na schod má pacientka tendence 

se předklánět. Při chůzi s jednou FH a oporou o bradla se snaží být pacientka 

narovnaná, kroky stejně dlouhé, ujde několik úseků délky bradel. Manipulace s horními 

končetinami pacientce nedělá problém, jen po chvilce začnou bolet záda. Chůze 

s protézu o FH je vcelku stabilní, motoricky náročnější, ale chůzi si osvojuje. Chůze 

po schodech dobře zvládnuta. Ke konci bolesti zad a únava. S bederním pásem si přijde 

trupově stabilnější, bolest zad není tak intenzivní.  

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. Aktivace HSS vleže na zádech, zvedání PDK od lehátka. 

3.7.10 Terapeutická jednotka č. 10 

St. p. subj. + obj.: viz výstupní vyšetření 
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Cíl terapeutické jednotky: 

Zvětšení rozsahů pohybů dolních končetin, korekce stoje, trénink chůze 

s protézou, zvýšení kondice, edukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

PIR s protažením dle Jandy pro zkrácené svaly dolních končetin, korigované 

držení těla, škola chůze s protézou, motomed, edukace autoterapie. 

Průběh terapie:  

PIR s protažením dle Jandy na m. iliopsoas bilat., m. quadriceps PDK, 

„hamstringy“ PDK, m. triceps surae PDK. Ve stoji s protézou o nízkém chodítku snaha 

o narovnání těla a pohled před sebe, rozložit váhu na celé chodidlo. Chůze s oporou 

o bradla – stojná fáze, nákrok na schod a přenesení váhy, chůze, chůze o jedné FH 

a druhá paže s oporou o bradla. Bez opory manipulace s horními končetinami, udržení 

stability – podávání věcí, házení míčem, rotace za pohybem paží, vzpažení. Chůze 

s protézou o FH čtyřdobou chůzí úsek 10 metrů. Chůze po schodech s jednou FH, 

druhou paží opora o zábradlí. Pacientka edukována k autoterapii. Mimo terapii 

pacientka dochází na jízdu na motomedu, která trvá 10 minut.  

Výsledek terapie:  

Svalstvo na dolních končetinách volnější, stehno PDK v horizontále. Dokáže 

stát déle, stabilita je mnohem lepší, ale pro bolesti zad si častěji sedá. Při tréninku stojné 

fáze pacientka přenáší váhu dopředu. Při nákroku na schod má pacientka tendence 

se předklánět. Při chůzi s jednou FH a oporou o bradla se snaží být pacientka 

narovnaná, kroky stejně dlouhé, ujde několik úseků délky bradel. Manipulace s horními 

končetinami pacientce nedělá problém, jen po chvilce začnou bolet záda. Chůze 

s protézu o FH je vcelku stabilní, motoricky náročnější, ale chůzi si osvojuje. Chůze 

po schodech dobře zvládnuta. Ke konci únava.  

Autoterapie: 

Trénink nasazování lineru a protézy, trénink vstávání a korekce stoje. 

Prodlužovat dobu ve stoji a udržet stabilitu. Trénink stojné fáze a chůze s protézou 

o nízkém chodítku. Aktivace HSS vleže na zádech, zvedání PDK od lehátka.  
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3.8 Výstupní kineziologický rozbor 

Dne 3.2. 2022 byl proveden výstupní kineziologický rozbor v zařízení Vršovická 

zdravotní a.s. 

Status praesens: 

subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti v oblasti pahýlu. Bolest cítí 

v bederní části zad, která se při déle trvajícím stoji zhoršuje. S bederním pásem není 

bolest zad tak intenzivní. Při zvýšené aktivitě se zadýchá a unaví. 

objektivní: Pacientka sedí na lůžku, orientována místem, časem, osobou, 

komunikuje.  

Pacientka měří 171 cm a váží 82 kg (73 kg před operací). BMI = 28,04 – 

nadváha, TF 76/min, SpO2 = 96 %.  

3.8.1 Aspekce 

Vyšetření provedeno vleže na zádech bez nasazeného lineru a protézy. 

Nadkolenní amputace na LDK, pahýl je válcovitého tvaru, bez otoku, hematomu 

nebo otlaků. Jizva je z kaudální strany pahýlu a vede mediolaterálně, zhojená 

a bez sekretu. Na PDK jizva z prodělaného bypassu a otok hlezna. 

Postavení dolních končetin semiflekční v pravém kolenním kloubu, 

a tím i v pravém kyčelním kloubu, semiflekční postavení v levém kyčelním kloubu. 

Další jizvy jsou přítomné na břiše pacientky. Obě růžové barvy a viditelně 

přirostlé k okolním tkáním.  

Dýchání do horní hrudní oblasti směrem kraniolaterálním.  

3.8.2 Vyšetření stoje 

Pacientka stojí s protézou, s oporou o nízké chodítko je stabilnější, nicméně 

dokáže stát i bez opory chodítka pouze na dolních končetinách, ale má strach. Stojí 

s rozloženou vahou symetricky na obou dolních končetinách, prstce na pravé končetině 

přitisknuté. Vstávání pacientce nedělá problém, lépe se jí vstává z vyšších sedadel. 

Popis stoje probíhá při stoji s protézou s oporou o nízké chodítko. 
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Pohled zezadu – pata bez otlaků, semiflekční držení v pravém kolenním kloubu, 

torzní postavení pánve (viz vstupní vyšetření), sešikmení pánve vpravo, dextrokonvexní 

skolióza s gibbem na pravé straně, pravé rameno výše než levé.  

Pohled z boku – semiflekční držení v pravém kolenním kloubu a mírně v obou 

kyčelních kloubech, pánev v anteverzi, těžiště vzadu vyrovnává mírným flekčním 

držením těla, ramena v protrakci a elevaci, hlava v předsunutém držení. 

Pohled zepředu – otok pravého hlezna, flekční držení v kloubech kyčelních 

a v pravém kolenním, břišní stěna v prominenci, pravé rameno výše než levé, hlava 

v předsunutím držení, obličej symetrický. 

3.8.3 Dynamické vyšetření stoje 

Vyšetření probíhalo v modifikované podobě, kdy pacientka seděla s opřenou 

PDK o zem, jinak by nebyla stabilní. 

Záklon provádí za pomoci kyčelních kloubů. Jednotlivé úseky páteře se rozvíjí 

jen minimálně, kromě krční páteře, která se se zalomením v C-Th přechodu rozvíjí 

v plném rozsahu.  

Úklony do stran jsou přibližně symetrické. Páteř se rozvíjí především v úseku 

hrudní a krční páteře. Bederní páteř se rozvíjí minimálně.  

Předklon s fixací pánve probíhal pouze v horní hrudní a krční páteři.  

3.8.4 Vyšetření chůze 

Vyšetření probíhalo s protézou nejprve o nízkém chodítku, poté o francouzských 

holích a chůze po schodech o jedné holi. 

Chůze o nízkém chodítku – jistá chůze, kroky i rytmus symetrické, pacientka 

se snaží přenášet váhu vpřed a provádět odraz ze špičky, extenze v kyčelních kloubech 

malá, ale přítomná. Ujde cca 20 metrů. 

Chůze o francouzských holích – největší problém pro pacientku je spojení 

krokového cyklu s pohyby paží, chůze je čtyřdobá. Rytmus kroků je asymetrický, krok 

levou dolní končetinou je delší, pravou přísun. Ke konci bolest zad, úleva při předklonu 

nebo v sedu. Ujde cca 10 metrů. 
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Chůze po schodech – motoricky zvládá velmi dobře, občas zakopnutí levé dolní 

končetiny o schod, protože zde není plná extenze v kyčelním kloubu, také ještě nemá 

protézu plně pod kontrolou, pohyb do zanožení je spíše švihový než koordinovaný. 

Po 12 schodech dušnost. Po odpočinku zvládne 12 schodů sejít. Nahoru – nákrok PDK, 

následuje LDK, nakonec hůl v levé paži, pravá paže opora o zábradlí. Dolů – hůl v levé 

paži, LDK, nakonec PDK, pravá paže opora o zábradlí. 

3.8.5 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Kůže na dolních končetinách klidná, bez zarudnutí a hematomů, suchá 

a bez teplotních rozdílů. Protažitelnost kůže v oblasti pahýlu je bez patologických 

bariér. V oblasti pravého třísla je kůže růžová a vlhká. V oblasti lýtka a „hamstringů“ 

na PDK je kůže palpačně hrubší. 

Podkoží   

Jizva na pahýlu je zhojená, místy srostlá s okolními tkáněmi, ve středu jizvy 

tuhá, ale nebolestivá. Pacientka pociťuje jemné štípání při hlubší palpaci. Kiblerova řasa 

dobře uchopitelná v celé oblasti pahýlu.  

Fascie  

Zhoršená protažitelnost v oblasti m. tensor fasciae latae a adduktorů kyčelního 

kloubu na pahýlu LDK. 

Sval 

Palpační bolestivost v oblasti úponu m. tensor fasciae latae a adduktorů 

kyčelního kloubu na pahýlu LDK. Na PDK tužší svalová vlákna v oblasti lýtka 

a „hamstringů“. Tužší aponeuróza na pravém přednoží. 

Jizvy 

Jizva na pahýlu LDK je zhojená, růžové barvy, ve středu tuhá a srostlá 

s okolními tkáněmi. Délka 23 cm. Jizva v podbřišku je růžové barvy a srostlá s okolními 

tkáněmi, palpačně bolestivá. Jizva po revizi břicha je zhojená, růžové barvy, místy 

srostlá s okolními tkáněmi. 
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Pahýl  

Pahýl je válcovitého tvaru, bez otoku, pacientka hodnotí fantomové bolesti 

číslem 0 (na stupnici od 0 do 10, kdy 0 je bez bolesti a 10 kruté bolesti). Svalové úpony 

jsou palpačně bolestivé, a to především ty, které jsou amputované. Povrchové čití, 

grafestézie a diskriminační čití jsou bez patologického nálezu. Délka a obvod pahýlu 

uvedeno v tabulce antropometrického vyšetření. 

3.8.6 Antropometrické vyšetření  

Délky a obvody jsou měřeny krejčovským metrem v jednotkách cm. Vzhledem 

k amputaci LDK jsou některá měření modifikovaná nebo neprovedená. 

Obvodové rozměry HK P (cm) L (cm) 

Relaxovaná – nejširší místo 31 31 

Při kontrakci – nejširší místo 32 32 

Předloktí – v horní třetině 24 24 

Zápěstí – přes processi 17,5 17,5 

Hlavičky metakarpů  19 19 

Délky na HK P (cm) L (cm) 

Celá HK  72 72 

Paže a předloktí 52 52 

Paže 30 30 

Předloktí 22 22 

Obvodové rozměry DK P (cm) L (cm) 

Stehno – 15 cm nad patellou / pahýl nejširší 

místo 
53 59 

Kolenní kloub – přes patellu 45 -  

Lýtko – tuberositas tibie 37 -  

Lýtko – nejširší část 35,5 -  
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Hlezenní kloub 26 -  

Nárt a pata 33,5 -  

Hlavičky metatarzů 23,5 -  

Délky na DK P (cm) L (cm) 

Funkční délka 86 38 

Anatomická délka 83 35 

Stehno  44 -  

Bérec 39 -  

Tabulka 6 – Antropometrické vyšetření (cm) – výstupní kineziologický rozbor 

Rozměry těla 

Výška vsedě (sedadlo – vertex): 83 cm 

Rozměry trupu 

Biakromiální šířka – 37 cm  

Obvod hrudníku 120,5 cm přes mezosternale; 111,5 cm přes xifosternale 

Obvod pasu – 120 cm  

Obvod boků – 120 cm  

3.8.7 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

3.8.7.1 Goniometrie dle Jandy 

Měření bylo modifikováno dle stavu pacientky. Například kvůli dušnosti 

pacientka nemůže do lehu na břiše. Extenze v ramenním kloubu měřena v sedě, rotace 

v pravém kyčelním kloubu byly měřeny v leže na zádech při 90° flexi v kolenním 

i kyčelním kloubu, extenze v kyčelních kloubech v leže na boku, flexe pravého 

kolenního kloubu v leže na zádech, při flexi kyčelního kloubu. Některé rozsahy nebylo 

možné vyšetřit. Výsledky byly změřeny mezinárodním standardním goniometrem 

a zaznamenány do tabulky metodou SFTR. 
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AKTIVNĚ PASIVNĚ 

  PHK LHK PHK LHK 

Ramenní kloub         

S 30 – 0 – 175 30 – 0 – 175 30 – 0 – 180   30 – 0 – 180  

F 180 – 0 – 0 180 – 0 – 0 180 – 0 – 0  180 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120 20 – 0 – 120 20 – 0 – 125   20 – 0 – 125 

R 55 – 0 – 65 60 – 0 – 70 60 – 0 – 70  65 – 0 – 70 

Loketní kloub         

S 0 – 0 – 140 0 – 0 – 140 0 – 0 – 145   0 – 0 – 145 

Radioulnární kloub         

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90   90 – 0 – 90  

Zápěstí         

S 40 – 0 – 55 45 – 0 – 60 45 – 0 – 60   50 – 0 – 65  

F 20 – 0 – 35 15 – 0 – 25 20 – 0 – 35  20 – 0 – 30 

  PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 
  

    

S s flexí kolenního kl. 0 – 20 – 100 0 – 20 – 100 0 – 20 – 110  0 – 20 – 105 

S s extenzí kolenního kl. 0 – 20 – 75  -  0 – 20 – 80 -  

F 20 – 0 – 20 10 – 0 – 20 25 – 0 – 20   15 – 0 – 20  

R 30 – 0 – 10  -  30 – 0 – 10 -  

Kolenní kloub         

S 0 – 25 – 110 -  0 – 25 – 120 -  

Hlezenní kloub          

S 10 – 0 – 35 -  10 – 0 – 40  -  

R 10 – 0 – 15 -  15 – 0 – 20 -  

Tabulka 7 – Goniometrické vyšetření – výstupní kineziologický rozbor 
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3.8.7.2 Joint play – kloubní vůle dle Lewita 

Pacientka má blokádu distálních článků prstců na PDK. Omezená kloubní vůle 

v Chopartově kloubu medio-laterálně, blokáda pravého talokrurálního skloubení, 

omezená dorzální flexe. Patella na pravé dolní končetině je pohyblivá všemi směry, jsou 

přítomné vrzoty při pohybu patelly. Hlavička fibuly na PDK má fyziologickou bariéru 

směrem dorzálním i ventrálním. Vyšetření SI skloubení prováděla supervizorka 

dle Rosiny při stoji, bez blokády, ověření v lehu na boku vyšetřením pružením 

dorzálním směrem.  

3.8.8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Vzhledem k amputaci LDK nebylo možné vyšetřit všechny svalové skupiny 

na dolní končetině.  

SVALOVÁ SKUPINA  PRAVÁ LEVÁ 

M. triceps surae   

m. gastrocnemius 1 - 

m. soleus 0 - 

Flexory kyčelního kloubu   

m. iliopsoas 0 1 

m. rectus femoris 1 -  

m. tensor fasciae latae 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory 2 
2 

dlouhé adduktory 2 

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 2 -  

m. semitendenosus a semimebranosus 2 -  

M. piriformis 1 -  

Tabulka 8 – Vyšetření zkrácených svalů – výstupní kineziologický rozbor 
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3.8.9 Vyšetření síly svalové 

Některá vyšetření byla provedená modifikovaně, jak je níže specifikováno. 

Ostatní vyšetření dle svalového testu dle Jandy. 

Svalový test pro extenzi v lokti a extenzi v rameni byl prováděn v sedě. 

Vyšetřovaný kloub Pohyb PHK LHK 

Lopatka Elevace 5 5 

Rameno 

Flexe 5 5 

Extenze  5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce s flexí 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Loket 
Flexe 5 5 

Extenze  5 5 

Předloktí 
Supinace  5 5 

Pronace  5 5 

Zápěstí 

Flexe s ulnární dukcí  5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 

Extenze s ulnární dukcí  5 5 

Extenze s radiální dukcí  5 5 

Tabulka 9 – Svalový test HK – výstupní kineziologický rozbor 

Svalový test pro extenzi v kyčli byl prováděn v leže na boku, pohyb vycházel 

z flexe v kyčelním kloubu. Svalový test pro flexi i extenzi v koleni byl taktéž prováděn 

v leže na boku. 
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Vyšetřovaný kloub Pohyb PDK LDK 

Kyčel 

Flexe  5 5 

Extenze 4 (ORP) 4 (ORP) 

Abdukce 4 (ORP) 4 (ORP) 

Addukce 4  4 

Koleno 
 

Flexe 5 -  

Extenze 5 (ORP) -  

Tabulka 10 – Svalový test DK – výstupní kineziologický rozbor 

3.8.10 Vyšetření základnách pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu  

Modifikace testu v leže na boku. Pohyb vycházel z flexe v kyčelních kloubech.  

Zanožení PDK – Pacientka měla v leže na levém boku strach a menší stabilitu. 

Při extenzi v kyčelním kloubu byl přítomný souhyb pánve, významně se zapojily 

paravertebrální svaly na homolaterní straně, poté m. gluteus maximus. Omezený rozsah 

pohybu. 

Zanožení LDK – Probíhalo obdobně jako na pravé dolní končetině, ale s větší 

stabilitou na pravém boku. Přítomen významný souhyb pánve, zapojení 

paravertebrálních svalů na homolaterální straně, poté m. gluteus maximus. Omezený 

rozsah pohybu. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

 Abdukce LDK i PDK probíhá tensorovým mechanismem. 

Flexe šíje  

Iniciace pohybu předsunem hlavy, poté pokračuje obloukovitou flexí. 

Abdukce v ramenním kloubu  

Abdukce PHK i LHK provedena plynulým pohybem, převahují horní vlákna 

m. trapezius, protože pacientka elevuje pletence ramenní. 
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Sed na invalidním vozíku 

Pacientka se opírá pravou dolní končetinou o zem. Celá záda má opřená 

o opěradlo, jen horní hrudní a krční páteř se již neopírá. Horní končetiny jsou opřené 

o opěrku, loketní klouby jsou tedy ve flexi. Ramenní pletence v mírné protrakci a hlava 

v předsunutém držení. 

3.8.11 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test 

Pacientka dokáže dýchat do oblasti dolních žeber, dýchá směrem laterálním 

i dorzálním, zároveň se rozšiřují mezižeberní prostory. 

Testování nitrobřišního tlaku v leže 

Pacientka udrží hrudník v neutrální pozici, dokáže komplexně zapojit 

stabilizační svalstvo. 

Test flexe kyčelního kloubu v sedě 

Zvládne aktivovat břišní stěnu, se souhybem do záklonu a lateroflexe trupu. 

3.8.12 Neurologické vyšetření  

Pacientka orientována časem, osobou, prostorem, bez vad řeči.  

Vyšetření hlavových nervů 

Pacientka cítí a rozeznává vůně bez patologií. Vyšetření okulomotoriky 

bez patologického nálezu. Vyšetření konvergence přibližováním prstu k očím 

bez patologií. Zorné pole symetrické. Taktilní čití na obličeji symetrické a bez deficitu, 

funkce mimického svalstva také. Sluch v pořádku. Problémy s polykáním či refluxem 

pacientka nemá. Elevace ramen dle svalového testu dle Jandy na stupni číslo 5. Jazyk 

je bez atrofií a plazení je středem.  

Vyšetření čití  

Vyšetření probíhalo s vyloučením zraku. Povrchové i hluboké čití (taktilní, 

algické, polohocit, pohybocit) na HKK i DKK v pořádku, na HKK symetrické. 

Bez patologie na HKK – stereognózie, grafestézie, diskriminační čití. Insuficience 

exterocepce a grafestézie na PDK, citlivost planty přiměřená. 
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Vyšetření HKK 

Šlachookosticové reflexy, bicipitový, tricipitový, flexorů prstů, vybavitelné 

symetricky a na škále hodnotím číslem 3 (normoreflexie). 

Pyramidové jevy zánikové, Mingazzini, Hanzalův, Dufourův, Ruseckého, 

příznak retardace, jsou oboustranně negativní. 

Pyramidové jevy iritační, Justerův, Hofmannův, Trömnerův, také oboustranně 

negativní. 

Vyšetření DKK 

Šlachookosticové reflexy, patelární, medioplantární, Achillovy šlachy, 

vybavitelné na PDK, hodnocení číslem 3 (normoreflexie). 

Pyramidový jev zánikový, Mingazzini, testován jen na PDK, negativní.  

Pyramidové jevy iritační, Oppenhaim, Siccardův, Babinského příznak, 

také testováno jen na PDK, negativní. 

Vyšetření mozečkových funkcí  

Taxe lze vzhledem k diagnóze vyšetřit pouze na horních končetinách. Pacientka 

si zvládne s vyloučením zraku sáhnout prstem na nos, a to oboustranně. 

Diadochokinéza bez patologického nálezu. 

Vyšetřená vestibulárních funkcí  

Hautantova zkouška vyšetřena na horních končetinách – negativní.  

3.8.13 Timed up and go test 

Pacientka byla instruována ke zvednutí se ze sedu, chůze s protézou 

o francouzských holích 3 metry, obejít kužel, chůze k židli 3 metry, sednutí. Čas 

se měřil ze sedu do sedu. Asistence při chůzi. 

Čas: 2 minuty 56 sekund. 

 

 



72 
 

3.8.14 Barthel index 

Hodnocení:  

10 bodů – samostatně bez pomoci 

5 bodů – s pomocí 

0 bodů – neprovede 

 

0-40 bodů – vysoce závislý 

45-60 bodů – závislost středního stupně 

65-95 bodů – lehká závislost 

100 bodů – nezávislý  

 

Příjem potravy a tekutin  10  

Oblékání    10  

Koupání    10  

Osobní hygiena   10  

Kontinence moči   10  

Kontinence stolice   10  

Použití WC    10  

Přesun lůžko-židle   10  

Chůze po rovině   10 – s pomůckou, bez dopomoci 

Chůze po schodech   5 – s pomůckou a dopomocí  

= 95 bodů – lehká závislost  
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3.9 Závěr výstupního vyšetření  

Pacientka má nadváhu, zadýchává se při zvýšené aktivitě. Dle Barthel indexu 

je pacientka lehce závislá na okolí. Timed up and go test s výsledkem 2 minuty 

56 sekund. 

Pahýl bez větších změn, bez otoku, bez bolestí. Obvod v nejširším místě 59 cm, 

obvod pravého stehna je o 6 cm menší. Jizva na pahýlu je přibližně ve stejném stavu, 

kraje jizvy jsou volnější, střed jizvy tuhý. Horší protažitelnost a bolestivá palpace 

v oblasti úponů m. tensor fasciae latae a adduktorů kyčelního kloubu na pahýlu LDK. 

Zkrácené svaly na dolních končetinách, které omezují vzpřímený stoj i správný 

stereotyp chůze, jsou oboustranně adduktory kyčelních kloubů, na PDK 

m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, flexory kolenního kloubu 

a m. piriformis, na LDK m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae. Nicméně stoj je již držen 

více napřímen a chůze je také možná. Chůze s protézou o nízkém chodítku 

i francouzských holích. Pacientka si je jistější s chodítkem, na holích má strach, 

a i motoricky je to pro pacientku náročnější. O nízkém chodítku ujde cca 20 metrů, 

je stabilní, kroky i rytmus symetrické, přítomná mírná extenze v kyčelních kloubech. 

O francouzských holích ujde cca 10 metrů, je méně stabilní, rytmus asymetrický, pravá 

noha přísunem. Chůzi po schodech pacientka zvládá dobře, malá extenze v kyčelním 

kloubu LDK, pohyb do zanožení je spíše švihový, zvládne 12 schodů nahoru i dolů, 

potom zadýchání a únava.  

Pravostranný m. iliopsoas není ve zkrácení, ale zkrácené m. gastrocnemius 

a flexory kolenního kloubu staví PDK stále do semiflexe, tím zůstává i zarůžovělé pravé 

tříslo. Při vyloučení „hamstringů“ flexí v pravém kolenním kloubu, se pravé stehno 

dostane do horizontály. Deficit exterocepce a grafestézie na akru PDK přetrvává. 

M. piriformis na PDK zkrácený a může omezovat vnitřní rotaci v pravém kyčelním 

kloubu, omezená je ale i zevní rotace. Omezení rozsahu pohybu do abdukce může 

mít příčinu ve zkracených adduktorech kyčelních kloubů. Zkrácený m. rectus femoris 

omezuje rozsah pohybu do flexe v pravém kolenním kloubu a zkrácené flexory pravého 

kolenního kloubu omezují rozsah do extenze v pravém kolenním kloubu a do flexe 

v kyčelním kloubu. Zkrácený m. iliopsoas na LDK, m. rectus femoris na PDK 

a m. tensor fasciae latae bilat. omezují pohyb v kyčelních kloubech do extenze. 
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Při pohybu do extenze pohyb vychází z flexe v kyčelních kloubech a dále 

následuje souhyb pánve a nefyziologické zapojení svalových skupin. I stereotyp 

abdukce v kyčelních kloubech byl prováděn tensorovým mechanismem, oboustranně.  

Sešikmení vpravo a torzní postavení pánve, dextrokonvexní skolióza s gibbem 

na pravé straně, mobilita páteře je nejmenší v bederním úseku, největší v krčním úseku. 

Hrubší svalstvo v oblasti lýtka a „hamstringů“ na PDK, jizvy na břiše zhojené a srostlé 

s okolními tkáněmi. Stereotyp flexe šíje s předsunem hlavy. Abdukce v ramenou byla 

prováděna s elevací pletenců ramenních. Sed na invalidním vozíku, kde pacientka sedí 

stabilně, opřená o pravou dolní končetinu, hlava je v předsunutém držení a ramena 

v protrakci. Dle goniometrického měření má pacientka omezenou dorzální i palmární 

flexi v obou zápěstních kloubech. 

Obvod pravého hlezenního kloubu 26 cm, při aspekci je viditelný otok, palpačně 

je tužší aponeuróza pravého přednoží a z goniometrického měření je omezený rozsah 

pohybu v pravém hlezenním kloubu všemi směry. Navíc jsou v blokádě distální články 

prstců, Chopartův kloub medio-laterálně a talokrurální kloub do dorzální flexe na PDK. 

Svalová síla v normě, na horních končetinách se pohybuje na stupni číslo 

5 a na dolních končetinách 4 nebo 5 dle svalového testu dle Jandy. Opět je zde 

ale omezení v rozsahu pohybu, kvůli zkráceným svalům. Také je pacientka schopná 

zapojit hluboké stabilizační svaly.  
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3.10 Zhodnocení efektu terapie  

Zde budu uvádět jen ty výsledky, u kterých došlo ke změně během terapie. 

Nebudou zde uvedeny nezměněné výsledky. 

Pacientka oproti vstupnímu vyšetření dokáže stát s protézou bez opory o nízké 

chodítko, i když má strach. Stojí se symetricky rozloženou vahou na obou dolních 

končetinách. Při stoji se snaží napřímit. Vstávání pacientce nedělá problém. 

Úspěchem je, že pacientka je schopna chůze. Před zahájením terapie byla 

mobilní na invalidním vozíku a do chůze se bála. Nyní chodí s protézou o nízkém 

chodítku, cítí se stabilně, objektivně je chůze také lepší, protože pacientka se snaží 

být narovnaná, přidává do cyklu mírnou extenzi, nášlap PDK je v pořádku, nášlap 

na LDK je přes patu až ke špičce, občas se pacientce při špatném zatížení LDK vytočí 

levá špička zevně. Chůze s protézou o FH není tak stabilní jako s nízkým chodítkem, 

nicméně je pokrok, že pacientka může o holích vůbec stát. Čtyřdobá chůze 

je pro pacientku motoricky náročnější, pravá dolní končetina jde spíše přísunem, 

zatížení LDK je však symetrické s PDK, ke konci pacientku bolí záda, a tak se více 

předklání. Chůze po schodech je také progresem samo o sobě, chodí s jednou FH 

a s oporou o zábradlí. Motoricky zvládá dobře, fyzicky je to náročnější, ke konci 

dušnost. Nákrok PDK, LDK, hůl. Při nákroku LDK občas zakopne o hranu schodu, 

pohyb do extenze v kyčelním kloubu je spíše švihový. S nízkým chodítkem ujde 

20 metrů, o FH 10 metrů, do schodů 12 nahoru, 12 dolů. 

Levé tříslo již není zarůžovělé, pravé stále ano. Změnil se obvod levého stehna, 

má o 4 cm méně. Pravé stehno má také menší obvod, a to o 1 cm. 
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Goniometrie 

Aktivně VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ 

  PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub 
  

  

S s flexí kolenního kl. 0 – 25 – 95 0 – 25 – 100 0 – 20 – 100 0 – 20 – 100 

S s extenzí kolenního kl. 0 – 25 – 75  -  0 – 20 – 75 -  

F 20 – 0 – 20 15 – 0 – 20 20 – 0 – 20 10 – 0 – 20 

R 30 – 0 – 10  -  30 – 0 – 10 -  

Kolenní kloub       

S 0 – 25 – 110 -  0 – 25 – 110 -  

Tabulka 11 – Goniometrické vyšetření aktivně – efekt terapie 

Pasivně VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ 

 PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub         

S s flexí kolenního kl. 0 – 25 – 105  0 – 25 – 105 0 – 20 – 110  0 – 20 – 105 

S s extenzí kolenního kl. 0 – 25 – 80 -  0 – 20 – 80 -  

F 25 – 0 – 20   15 – 0 – 20  25 – 0 – 20   15 – 0 – 20  

R 30 – 0 – 10 -  30 – 0 – 10 -  

Kolenní kloub         

S 0 – 25 – 115 -  0 – 25 – 120 -  

Tabulka 12 – Goniometrické vyšetření pasivně – efekt terapie  

Při aktivním pohybu se zvětšila flexe v pravém kyčelním kloubu s flexí 

v kolenním kloubu o 5°, přitom se výchozí poloha z 25° dostala na 20° flexe v kyčelním 

kloubu, u aktivního i pasivního pohybu. Při pasivním pohybu se také zvětšila flexe 

v pravém kyčelním kloubu s flexí v kolenním kloubu o 5°, také flexe v pravém 

kolenním kloubu se zvětšila o 5°. Ostatní rozdíly mohou být také odchylkami měření. 
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Povedlo se nám protáhnout pravý m. rectus femoris a levý m. iliopsoas na stupeň 

číslo 1 ze stupně 2 svalového zkrácení dle Jandy. Dále pravý m. iliopsoas na stupeň 

číslo 0 ze stupně 2 svalového zkrácení dle Jandy. 

Timed up and go test – při vstupním vyšetření pacientka tento test nezvládla 

absolvovat, nemáme proto konkrétní hodnotu k porovnání. Úspěchem tedy je, 

že pacientka mohla tento test absolvovat při výstupním vyšetření s časem 2 minuty 

56 sekund.  

Barthel index – v tomto testu má pacientka o 15 bodů více, ale i hodnota 

95 bodů vypovídá o lehké závislosti. Chůzi po rovině hodnotím číslem 10, s pomůckou 

a bez dopomoci. Chůzi do schodů číslem 5, s pomůckou i dopomocí.  
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4 Závěr 

Závěrem mohu říct, že stanovené cíle bakalářské práce byly splněny. 

V praktické části je zpracovaná kazuistika pacientky po levostranné nadkolenní 

amputaci a v části teoretické informace o této problematice. 

Během zpracovávání jak teoretické, tak praktické části, jsem si uvědomila, 

jak amputace zasahuje do celého tělesného schématu, také jak velkou roli hraje 

pacientovo domácí zázemí, možnost péče a podpora rodiny a psychická stabilita. 

Komplikacemi jsou samozřejmě komorbidity – ischemická choroba dolních končetin 

ještě navíc zhoršuje funkčnost a propriocepci „zdravé“ neamputované končetiny.  

K tak komplikované diagnóze, jako je ztráta končetiny, je potřeba celý 

zdravotnický tým. Dotyčný potřebuje lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, 

ergoterapeuty také psychology a protetiky.  

Velkým přínosem pro mě byla samotná diagnóza. Měla jsem možnost vyzkoušet 

si terapeutické postupy charakteristické pro amputaci, které jsem dosud neměla možnost 

aplikovat. Byla jím například manipulace s protézou či bandážování pahýlu. Zároveň 

jsem si mohla zopakovat již postupy známé. Každodenní cvičební jednotky 

mi s pacientkou vybudovaly důvěru a mohla jsem tak pacientku více motivovat. 

V teoretické části jsem se pak dozvěděla podrobnosti o diagnóze, péči, přístupech 

a dalších souvislostech.  
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Příloha č. 2 - Informovaný souhlas 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní,                                        
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou 18. 
Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 
Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas 
s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe 
na pracovišti Vršovická zdravotní a.s., kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila 
s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie 
bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika 
fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou levostranné nadkolenní amputace. 
 
Cílem této bakalářské práce je seznámení se s diagnózou, možnostmi terapie a péče o pacienta, 
také s možnostmi využití protetických pomůcek.  
 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské 
práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní 
podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ Podpis:........................  
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 
s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše uvedené 
bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně vysvětlila, a že 
jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace, zeptat 
se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) 
jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu 
terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním 
Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele. 

 
 
Místo, datum .................... 
Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: .............................. 

 

 

 
 


