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Abstrakt 

 

Název:     Kazuistika orto-protetické péče o diabetického pacienta s diagnózou 

amputace palce nohy 

Cíle:   Jedním z cílů této bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků o 

amputacích v noze, syndromu diabetické nohy a protetických řešeních po 

těchto amputacích. Dalším cílem je potom zpracování kazuistiky a popis 

výroby silikonové protetické pomůcky.  

 

Metody:   Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická 

část shrnuje poznatky týkající se onemocnění Diabetes Mellitus, amputací 

v noze a navazujících protetických řešení. Praktická část obsahuje 

samotnou kazuistiku diabetického pacienta s diagnózou amputace palce. 

Praktická část se zabývá také procesem výroby protetické pomůcky. 

      

Výsledky:  Kazuistika byla zpracována v rámci odborné praxe v nestátním 

zdravotnickém zařízení A-orto s.r.o. Práce s pacientem vyústila v jeho 

vybavení silikonovou protézou, která napomohla jeho stabilitě, odvalu 

chodidla a posloužila mu jako ochrana chodidla před poškozením. 

 

Klíčová slova: Amputace, Diabetes Mellitus, syndrom diabetické nohy, silikon, 

protéza, kazuistika 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Case Study of Ortho-prosthetic Treatment of a Diabetic Patient with 

Diagnosis of Toe Amputation 

 

Objectives: One of the aims of this bachelor thesis is to process theoretical knowledge 

about foot amputations, diabetic foot syndrome and prosthetic solutions 

after these amputations. Another aim is the elaboration of case study and a 

description of the production of a silicone prosthesis. 

 

Methods:  The bachelor thesis contains a theoretical part and a practical part. The 

theoretical part summarizes the knowledge about Diabetes Mellitus, 

amputations in the foot and related prosthetic solutions. The practical part 

contains the case report of a diabetic patient with a diagnosis of toe 

amputation. The practical part is also about the production of prostheses. 

 

Results:      The case report was prepared within the framework of professional practice 

in the non-governmental medical facility A-orto s.r.o. Working with the 

patient resulted in his equipment with a silicone prosthesis, which helped 

his stability, the rolling of the foot and served as protection of the foot 

from damage. 

 

Keywords:  Amputation, Diabetes Mellitus, diabetic foot syndrome, silicone, 

prosthesis, case report 
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1  ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky diabetického pacienta 

s amputací palce na dolní končetině a popis výroby silikonové protetické pomůcky.  

Amputace obecně je závažný zákrok, který pacienta fyzicky změní, jednou 

provždy ovlivní jeho další život a pokud je amputace provedena na dolní končetině, tak 

ovlivní značně také mechaniku jeho pohybu. Funkční dolní končetin je předpokladem 

sebeobsluhy každého člověka. Při její poruše je jeho pohyb omezen, a to buď z části, nebo 

úplně. Kvalitní protetická péče může pacientovi zajistit návrat k normálnímu životu, 

snížit riziko následných amputací a omezit psychické následky spojené se zákrokem.   

V textu bakalářské práce jsou popsány veškeré kroky spojené s výrobou 

protetické pomůcky, počínaje amputací palce, přes samotné zhotovení silikonové protézy, 

až po předání protetické pomůcky pacientovi.  

V teoretické části se postupně věnuji nejprve anatomií dolní končetiny, 

jednotlivým typům nízkých amputací a indikacím k těmto amputacím. Dále se zabývám 

také onemocněním Diabetes mellitus a vzhledem k tomu, že pacient trpí syndromem 

diabetické nohy, věnuji část teoretické části také tomuto syndromu. Důvodem tohoto 

postupu je vytvoření teoretického základu pro pochopení následujících kroků při 

individuálním zhotovení samotné protetické pomůcky. V závěru teoretické části 

bakalářské práce popisuji jednotlivé typy protetických řešení po amputaci v noze a věnuji 

se také popisu silikonu jakožto materiálu. 

Praktická část je potom zaměřena na zmiňovanou kazuistiku konkrétního 

diabetického pacienta po amputaci palce na noze a samotné zhotovení silikonové 

protetické pomůcky. Nejprve popisuji metodiku práce, kde definuji samotný průběh 

protetické péče. Následně se věnuji anamnéze pacienta, vstupnímu vyšetření a získání 

měrných podkladů pacienta, tzv. protetometrii. Dále v praktické části popisuji zhotovení 

sádrového negativu, jeho separaci, vylití sádrového pozitivu, přípravu a zpracování 

silikonového materiálu a samotnou výrobu protetické pomůcky, zakončenou 

temperováním hotového produktu v peci. 

Na závěr celé bakalářské práce popisuji zkoušku a předání hotové protézy a 

hodnotím přínos protetického řešení pro pacienta 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  Anatomie nohy 

Pokud má silikonová protéza pacientovi dobře sloužit, musí tvarem i funkcí co 

nejdokonaleji nahradit chybějící část chodidla. Podle toho, jaká část chodidla byla 

pacientovi amputována, mění se i požadavky na protézu. Je rozdíl, jestli nahrazujeme 

celou chybějící část chodidla, nebo jestli navíc zamezujeme vybočování zbylých prstů, 

případně jak a kde řešíme možná otlaková místa. Z těchto důvodů je pro protetika zcela 

nezbytná detailní znalost anatomie chodidla. Při výrobě silikonové nízké protézy technik 

opracovává sádrový odlitek a musí vědět, ve kterých místech se nachází měkká tkáň a 

kde prominuje kostra nohy. Musí znát fyziologický tvar i funkci nohy, aby v případě 

potřeby protéza působila korekčně. 

Noha je spodní část dolní končetiny, která umožňuje lidskému tělu pružný kontakt 

s podložkou a stabilitu při stoji, chůzi a běhu. Zprostředkovává styk těla s terénem, po 

kterém se pohybuje. Má značnou schopnost adaptovat se na nerovnosti terénu a zároveň 

tlumit mechanické rázy, které při pohybu vznikají a přenášejí se mechanicky na vyšší 

segmenty, kde jsou dále tlumeny pružnou páteří. (Véle, 2006) 

 

2.1.1  Kostra nohy 

Kostra nohy je složena celkem z 26 kostí a to ze 7 zánártních kostí, 5 nártních 

kostí a 14 článků prstů. 

Sedm zánártních kostí nepravidelného tvaru tvoří úsek nohy zvaný tarsus -zánártí. 

Zánártní kosti jsou: kost hlezenní (talus), která je skloubená s kostmi bérce, kost patní 

(calcaneus), která je zdola spojená s talem a posunutá fibulárně, kost loďkovitá (os 

naviculare), spojená vepředu s talem, kost krychlová (os cuboideum), spojená  zepředu s 

kostí patní, zevní klínová kost (os cuneiforme laterale), střední klínová kost (os 

cuneiforme intermedium) a vnitřní klínová kost (os cuneiforme mediale), tři kosti 

klínové, zepředu spojené s kostí loďkovitou.  

Před zánártními kostmi se nachází nárt, který je složen z pěti dlouhých nártních 

kostí (ossa metatarsalia). Každá z nártních kostí je tvořena hlavicí, tělem a rozšířenou 
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základní částí (caput, corpus, basis). První nártní kost je nejmohutnější a pod její hlavicí 

se nacházejí sezamské kosti. Tyto drobné kůstky jsou uložené ve šlachách, jsou zpravidla 

dvě a jsou zhruba velikosti malých hrášků. Druhá nártní kost je nejdelší a její báze 

vystupuje mezi klínové kosti. Třetí a čtvrtá nártní kost nemají žádnou významnou funkci, 

ale báze páté nártní kosti má výrazné rozšíření. Na tuto rozšířenou část se upíná sval 

(tuberositas ossis metatarsi quinti). 

Kostra palce je tvořena dvěma články a kostra druhého až pátého prstu třemi 

články prstu. První článek prstu navazuje na nártní kost, druhý článek se nachází 

uprostřed a třetí článek se nachází na špičce prstu. 

Zánártní kosti vytvářejí poměrně složitou strukturu, tvořenou dvěma 

proximodistálními řadami kostí nad sebou vzadu, jež se distálně rozbíhají směrem 

k nártním kostem. Vnitřní a současně výše položená řada a vnější a níže položená řada. 

Vnitřní medioproximální řada je tvořena kostí hlezenní, loďkovitou, klínovitými kostmi, 

první až třetí nártní kostí, palcem, druhým a třetím prstem. Zevní laterodistální řada je 

tvořena kostí patní, krychlovou, čtvrtou a pátou nártní kostí, čtvrtým a pátým prstem. 

Rozdílné délky vnitřního a zevního pruhu vedou k vyklenuté noze (pes cavus) nebo 

ploché noze (pes planus). Společně vytvářejí podélnou a příčnou klenbu, která umožňuje 

pružný stoj a chůzi.  

Obecná stavba nártních kostí a článků prstů je stejná jako na ruce u záprstních 

kostí a článků prstů. (Čihák, 2016; Hudák, 2011; Véle, 2006; McMinn, 1988) 
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Obrázek 1 – Kosti nohy (Převzato z McMinn, 1988) 

 

2.1.2  Spojení nohy 

Klouby nohy (articulationes pedis) společně tvoří několik pater kloubů.  

Hlezenní kloub neboli horní kloub zánártní (articulatio talocruralis) je kladkový 

kloub, složený ze třech kostí - hlezenní kosti, dolní části holenní kosti (tibia) a dolní část 

lýtkové kosti (fibula). Dolní část holenní kosti vybíhá na straně kloubu ve výběžek 

vnitřního kotníku. Podobně na zevní straně hlezna prominuje v nejspodnější části lýtkové 

kosti zevní kotník. 
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Hlezenní kloub je na vnitřní straně upevněn vnitřním postranním vazem 

(ligamentum collaterale mediale) a na vnější straně zevním postranním vazem 

(ligamentum collaterale laterale). Zevní vaz se rozděluje na tři samostatné pruhy (lig. 

talofibulare anterius, lig. talofibulare posterius a lig. calcaneofibulare). Přední část tohoto 

komplexu vazů se často poškodí při podvrtnutí kotníku. 

Hlezenní kloub slouží k pohybům, které se nazývají dorsální a plantární flexe. Při 

dorsální flexi se přednoží zvedá nahoru a při plantární flexi se sklápí směrem dolů. 

Dolní kloub zánártní tvoří komplikované skloubení, které se nachází v noze pod 

úrovní hlezna. Jedná se o articulatio subtalaris, samostatný kloub v zadní části mezi talem 

a kalkaneem, articulatio talocalcaneonavicularis, vpředu umístěné spojení talu s 

kalkaneem a s os naviculare. Rozhraní mezi oběma klouby tvoří sinus tarsi. Další část 

dolního kloubu zánártního tvoří articulatio calcaneocuboidea, které tvoří spojení mezi 

kostí patní a kostí krychlovou. 

Dolním kloub zánártní umožňuje složené pohyby nohy, které se nazývají everze 

a inverze nohy. Tyto pohyby natáčí nohy do stran a tím přizpůsobují chůzi nerovnému 

podkladu. Inverze (vtočení) nohy je kombinace plantární flexe v hlezenním kloubu a 

zevní rotace přednoží podél své osy (supinace). Everze (vytočení) nohy je kombinace 

dorsální flexe a vnitřní rotace podél osy nohy (pronace). Složené pohyby nohy se dále 

kombinují s rotací nohy podél osy, která prochází kolmo na podložku, tj. s přitažením 

(addukcí) a odtažením (abdukcí) přednoží. 

Articulatio cuneonavicularis je složené, tuhé a ploché skloubení. Spojuje tři ossa 

cuneiformia a osnaviculare, ossa cunciformia navzájem a os cuneiforme laterale 

s oscuboideum.  

Articulatio cuneocuboidea je tuhý, plochý kloub mezi oss cuneiforme laterale a 

oss cuboideum. 

Articulationes intercuneiformes jsou tuhé, ploché klouby mezi ossa cuneiforma. 

Articulationes tarsometatarsales jsou jednoduché tuhé klouby. Jedná se o systém 

tří navazujících kloubních štěrbin mezi distální řadou ossa tarsi a bázemi ossametatarsi. 

Articulationes intermetatarsales spojují báze I – IV nártních kostí mezi sebou. 

Articulationes metatarsophalangeae spojují hlavice metatarsálních kostí s 

jamkami na proximálních článcích prstů. 
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Articulationes interphalangeae pedis jsou kladkové klouby spojující články prstů. 

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa) tvoří funkční a klinickou jednotku 

nohy. Je to vlastně kloubní linie tvořená talonavikulární štěrbinou v tibiální, distálně 

konvexní části aarticulatio calcaneocuboidea ve fibulární, vlnovitě prohnuté a proximálně 

konvexní části. Celek tedy tvoří napříč uložené písmeno S. V Chopartově kloubu se 

provádí chirurgické amputační zákroky a jeho kloubní linie je významná i z hlediska 

pružnosti nohy. Dvě části Chopartova kloubu jsou zpevněny předozadně probíhajícími 

vazy na dorsální i na plantární straně. Klíč Chopartova kloubu (clavis articulationis tarsi 

transversae) je funkčně významné ligamentum pro došlap na laterální část paty při odvalu 

chodidla od podložky pro silový přenos m. triceps surae. Při jeho přetětí je možné kloub 

otevřít. 

Lisfrankův kloub tvoří funkční jednotku a kloubní linii. Je složený z articulationes 

tarsometatarsales a articulationes intermetatarsales. Z funkčního hlediska se jedná o 

příčnou řadu pevných kloubů, které umožňují především pérovací pohyby nohy. Malé 

pasivní pohyby při změně zátěže nohy jsou vlastní funkcí této kloubní linie. Čtvrtý a pátý 

metatars jsou pohyblivější než ostatní, a proto se zevní okraj nohy lépe přizpůsobuje 

podložce.  (Čihák, 2016; Hudák, 2011) 

 

2.1.3  Klenba nožní 

Kostra nohy chrání měkké části chodidla a zajišťuje odpružení při chůzi a běhu. 

Je tvořena třemi oblouky, dvěma podélnými a jedním příčným. Nejvyšším místem 

chodidlové strany skeletu nohy je talus. Chodidlo je v kontaktu s podložkou ve třech 

bodech, na patě, hlavičce I. metatarzu a hlavičce V. metatarzu. Správné vyklenutí nožní 

klenby závisí na architektonice kostí chodidla, systému dlouhých a krátkých vazů a 

svalech nohy a bérce. 

Podélná klenba má dva paprsky, vyšší mediální na tibiální straně a nižší 

laterálnína straně fíbulární. Na jejím udržování se podílejí podélné plantární vazy, 

především ligamentum plantare longum, svaly jdoucí longitudinálně chodidlem (m. 

tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a povrchové krátké 

svaly planty), dále povrchová aponeurosis plantaris a šlašitý třmen pod chodidlem, který 

vytahuje nahoru m. tibialis anterior na mediálnístraně nohy. 
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Příčná klenba nohy je nejvíce viditelná v úrovni ossa cuneiformia a os cuboideum. 

Tvoří ji hlavičky všech nártních kostí. Její udržování podporuje příčně probíhající systém 

vazů na plantární straně a šlašitý třmen, jímž ji společně upevňují m. tibialis anterior a m. 

fibularis longus. 

Nášlapná plocha chodidla je důsledkem tvaru příčné i podélné klenby. Noha je 

v kontaktu s podložkou v souvislé ploše jen na vnější straně. Váha těla se v klidném stoji 

přenáší vzadu na tuber calcanei, vpředu až jedna třetina zatížení připadá na hlavici 1. 

metatarsální kosti a na hlavici 2. metatarsální kosti. Funkční změna svalů a vazů 

udržujících nožní klenby má za následek pokles mediální strany nohy a z toho plynoucí 

změnu nášlapné plochy. Pokles klenby je doprovázen obtížemi a bolestmi nohy a svalů 

udržujících klenbu nohy při chůzi a při stoji. Vzniká tzv. plochá noha, pes planus. Pro 

plochou nohu je také charakteristický pokles vnitřního kotníku směrem k podložce a s 

tím spojené vyvrácení patní kosti. (Čihák, 2016; Hudák, 2011; McMinn, 1988; Dylevský, 

2009) 

 

Obrázek 2 Klouby nohy (převzato z Hudáka, 2017) 
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2.1.4  Svaly bérce a nohy 

Svaly pro funkci nohy se dají rozdělit na dlouhé zevní svaly, lokalizované v oblasti 

lýtka a bérce a krátké vnitřní svaly v oblasti vlastní nohy. 

Svaly bérce vytvářejí tři skupiny. 

Svaly přední skupiny jsou funkčně extensory prstů nohy a supinátory nohy. Patří 

sem musculus tibialis anterior, který se upíná na plantární stranu os cuneiforme mediale 

a bázi l. metatarsu., musculus extensor digitorum longus, který se upíná na distální články 

2. - 5. prstu a musculus extensor hallucis longus, který se upíná na dorsální stranu 

distálního článku palce. 

Svaly laterální skupiny jsou funkčně pronátory a pomocné flexory nohy. 

Musculus fibularis longus se upíná na plantární stranu os cuneiforme mediale a bázi l. 

metatarsu a musculus fibularis brevis se upíná na tuberositas ossis metatarsi quinti. 

Svaly zadní skupiny jsou funkčně flexory nohy a prstů. Povrchová vrstva zadní 

skupiny obsahuje musculus triceps surae a rudimentární sval musculus plantaris. 

Musculus triceps surae má tři hlavy. Jeho povrchová složka se dvěma hlavami a hluboká 

složka se označují jako musculus gastrocnemius a musculus soleus. Všechny tři hlavy 

tricepsu spolu s musculus plantaris tvoří Achillovu šlachu, kterou se sval upíná na tuber 

calcanei. Musculus triceps surae je hlavním motorem chůze, zvedá tělo při chůzi a udržuje 

správnou pozici bérce vůči noze (posturální sval). Hluboká vrstva zadní skupiny obsahuje 

musculus popliteus, dále musculus tibialis posterior, který se upíná na tuberositas ossis 

navicularis a na spodní plochu kostí klínových, musculus flexor digitorum longus, který 

se upíná na distální články 2. - 5. prstu. Jeho funkcí je flexe nohy, zejména prstů a 

přitisknutí prstů k podložce při odvíjení nohy za chůze. Musculus flexor hallucis longus 

se upíná na plantární stranu distálního článku palce. Jeho funkcí je flexe nohy. Při chůzi 

přitlačuje palec k podložce a pomáhá při odvíjení nohy. Zadní skupina svalů lýtkových 

participuje na odvalu nohy při chůzi, zejména v terminální fázi, kdy se jako poslední 

odlepuje palec u nohy. (Čihák, 2016; Hudák, 2011; Véle, 2006) 

Jako svaly nohy označujeme celkem 6 skupin svalů na hřbetu nohy a v plantě. 

Svaly na hřbetu nohy jsou musculus extensor hallucis brevis a musculus extensor 

digitorum brevis. Funkčně se jedná o extensory palce a prstů. 

Svaly v plantě vytvářejí 3 skupiny: 
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- Svaly palce, uložené většinou při mediálním okraji nohy. Patří mezi ně musculus 

abductor hallucis, který odtahuje palec a pomáhá udržovat podélnou klenbu, musculus 

flexor hallucis brevis, jehož funkcí je flexe palce v metatarsofalangovém kloubu a 

musculus adductor hallucis, který umožňuje addukci palce a pomocnou flexi 

metatarsofalangového kloubu palce. 

- Svaly malíku, při laterálním okraji nohy. Musculus abductor digiti minimi, 

musculus flexor digiti minimi brevis a musculus opponens digiti minimi. 

-Svaly střední skupiny tvoří velký sval musculus flexor digitorum brevis, pod ním 

jsou uloženy musculi lumbricales, ve vrstvě šlach pak musculus flexor digitorum longus 

a posledním svalem skupiny je musculus qnadratus plantae. 

Poslední skupinou svalů nohy jsou 3 plantární a 4 dorsální musculi interossei, 

které svírají a rozevírají vějíř prstů. 

Svaly nohy jsou v principu podobně rozloženy jako svaly ruky, v noze je navíc 

musculus flexor digitorum brevis, který vývojem i funkcí odpovídá musculus flexor 

digitorum superficialis horní končetiny a musculus quadratus plantae, který je z hlediska 

vývoje odštěpený konec svalového bříška musculus flexor hallucis longus. 

Svaly nohy při chůzi a běhu umožňují pružnost k zachycení nárazu při došlapu. 

Jsou zároveň tuhé při působení tlakových sil při odrazu. Ve stoji na obou dolních 

končetinách jsou tyto svaly fyziologicky nečinné. Vnitřní svaly nohy se aktivují při 

adaptaci na terén, jehož nerovnosti proprioceptivně i taktilně vnímají. (Čihák, 2016; 

Hudák, 2011; Dylevský, 2009) 

 

2.1.5  Hlavní deformity nohy 

Při poškození ligamentózního, případně svalového aparátu dochází ke změnám 

tvaru nohy, k tzv. deformitám. Mezi hlavní deformity nohy patří:  

Pes calcaneus – celá váha těla spočívá na calcaneu, není možné se postavit na 

špičku, vzniká při poškození musculus triceps surae. 

Pes equinus – vzniká při poškození musculus tibialis anterior a extenzorů prstů. 

Váha těla spočívá na špičce. 

Pes varus – vzniká při poruše musculi Peronei, Chodidlo se stáčí dovnitř. 
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Pes valgus – při poruše musculus tibialis posterior nebo krátkých svalů nohy. 

Chodidlo se stáčí ven. 

Pes cavus – zvýšená nožní klenba. Při paralýze tricepsu převažují flexory prstců. 

Pes planus, pes transversoplanus – dochází k poklesu některá z nožních kleneb. 

Hallux valgus - vbočený palec patří mezi nejčastější deformity na noze. Mnohem 

častější bývá u dospělých, a to v důsledku ochabnutí vazivového a svalového aparátu, 

který vede k poklesu příčné klenby a změně postavení palce. 

Hallux varus - vybočený palec. Na rozdíl od valgózního není tak obvyklý. 

Hallux rigidus - neboli ztuhlý palec. Nejčastěji vzniká na podkladě artrózy v 

metatarsofalangeálním kloubu palce. Vzniká u některých profesí nebo také po zánětech a 

operacích. 

Digitus malleus - tato deformita vzniká obvykle ve spojení s hallux valgus a pes 

transversoplanus. Z klinického hlediska můžeme rozlišit tři základní typy. Kladívkový 

prst, drápový prst a paličkový prst. U této ortopedické deformity není zatím plná názorová 

jednota v otázkách příčin vzniku, mechanismu evoluce, ani v terminologii. Souhrnně 

můžeme říct, že část získaných deformit vzniká převážně mechanickými vlivy, část jako 

kontraktury při dysbalanci dlouhých a krátkých svalů nohy, přitom se oba typy vlivů 

vzájemně kombinují a potencují. Kladívkové, paličkové i drápové prsty působí svým 

nositelům obtíže jednak samotnou deformitou, jednak zmenšením podílu prstů na přenosu 

tělesné hmotnosti. 

Digitus malleus je v proximálním mezičlánkovém kloubu ohnut do pravého úhlu, 

v distálním mezičlánkovém kloubu může být rovněž lehká flexe nebo až mírná hyper 

extenze. Proximální článek prstu je hyper extendován v metatarzofalangeálním kloubu, 

může dojít k dorzální subluxaci, nebo až k úplné luxaci v tomto kloubu. Hlavičky 

metatarzů jsou přetíženy, dochází k tvorbě bolestivých plantárních otlaků, tlakem obuvi 

na dorzálně subluxované základní články dále vzrůstá zatížení hlaviček metatarzů, 

zbavených navíc plantárního polštáře jeho dislokací dopředu. Nad prominujícími 

mezičlánkovými klouby se tvoří bolestivé otlaky a kuří oka, která se rovněž mohou 

vytvořit i na bříškách prstů při ohnutí posledního článku k podložce. Deformita je 

zpočátku volná, s trváním vznikají kontraktury pouzdra a okolních měkkých tkání, takže 

prst nelze narovnat. Častěji vzniká kladívkový prst jako získaná deformita, postižen bývá 

nejčastěji 2., méně často 3. a 4. prst. 
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Digitus malleus patří mezi časté deformity prstů. Dochází k znetvoření 

interfalangových kloubů porušením rovnováhy mezi krátkými a dlouhými svaly nohy. 

Objevuje se flekční postavení v articulatio Interphalangea proximalis se sklonem k hyper 

extenčnímu postavení v articulatio Interphalangea distalis. Postupně nelze prstce 

narovnat. Nejčastější příčinou je nošení nevhodné obuvi, která mimo jiné působí tlak na 

základní články a tvoří otlaky. Digitus malleus často vzniká také ve spojitosti s amputací 

palce na noze. Popsané změny mohou z dlouhodobého hlediska vést i ke špatnému 

stereotypu chůze. V praxi pak hrozí zvýšené riziko poškození nohy při zatížení. (Dungl, 

2014; Hudák, 2017; Véle, 2006) 

 

Obrázek 3 - a) – statické deformity prstů: A-paličkový prst, B-kladívkový prst, C-

drápový prst. b) – tah svalů na prstech nohy: D-normální stav, E-kladívkový prst (1-m. 

extensor digitorum longus, 2-m. flexor digitorum longus, 3-m. flexor digitorum brevis, 

4-mm. interossei, 5-m. lumbricalis (převzato z Dungla, 2014) 

 

2.2  Amputace v noze 

Amputace patří k nejstarším historicky doloženým chirurgickým zákrokům. 

V důsledku vede k odstranění periferní části těla, tj. části horní nebo dolní končetiny, 

spolu s krytem měkkých tkání a skeletem. Amputace pacientovi způsobí změnu 

funkčnosti, nebo kosmetickou změnu, kterou je dále možné kompenzovat protetickým 

řešením. (Dungl, 2014) 

Na chodidle se můžeme setkat s několika typy amputací, často se jedná o 

exartikulaci, tj. odstranění periferní části v kloubní linii. Chirurg i pacient čelí při částečné 

amputaci chodidla nebo prstců velké výzvě, protože když člověk ztratí přední část nohy, 
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ztratí tím úpony přidružených svalů a také mechanickou páku a svalovou rovnováhu. 

Amputace jednoho nebo více prstců na noze má různé důsledky z hlediska funkce a 

estetiky. Lidé s amputovanými palci u nohou mohou mít potíže při chůzi a běhu. 

Částečnou amputaci nohy může někdy provázet bolestivost, deformace a opětovný výskyt 

ulcarací a infekcí. Výsledkem amputací v oblasti nohy jsou většinou nášlapné a plně 

zatížitelné pahýly. (Dungl, 2014; Půlpán, 2011; Maheswari, 2011) 

V zemích západní Evropy a USA je poměr mezi amputacemi ve femuru a 

distálními amputacemi 1:3, v ČR byl tento poměr donedávna opačný, až v posledních 

letech se alespoň vyrovnává. Léčba je však dlouhodobá, finančně i materiálně náročná a 

dlouhodobě vyřazuje pacienta z pracovního procesu. Částečné amputace v noze a 

amputace palce a tvoří přibližně 42 % všech dysvaskulárních amputací a 16 % všech 

traumatických amputací. 37 % až 40 % pacientů s diabetem po první amputací prstů nebo 

přednoží potřebuje do jednoho roku další amputaci. (Dungl, 2014; Murphy, 2014) 

 

2.2.1  Typy amputací obecně 

Gilotinové (cirkulární amputace) 

Jsou vždy prováděné jako otevřené, někdy se jim tak i říká. Indikací ke gilotinové 

amputaci je těžká infekce nebo vážné zhmoždění za současné kontaminace měkkých 

tkání. Při otevřené amputaci se nejdříve cirkulárně přeruší kůže. Po retrakci kůže se 

přeruší svalová tkán. Po retrakci svalů se nejproximálněji přeruší kostní tkáň. K vytvoření 

finálního pahýlu je v současné době potřeba ještě dalšího chirurgického zákroku. Pahýl 

se před uzavřením rány upraví, což umožní jeho nejlepší možné protézování. (Dungl, 

2014; Hadraba, 2006) 

Lalokové amputace 

Laloková amputace může být provedena jako zavřená, nebo otevřená. U tohoto 

typu amputací je nutné předem plánovat umístění laloků měkkých tkání, protože je 

potřeba odstranit kompletní patologickou tkáň a aby mohla být kostěná tkáň přerušena ve 

vhodném místě i po retrakci měkkých tkání. Laloky musí tvořit dostatečné krytí skeletu 

měkkými tkáněmi tak, aby je bylo možné vymodelovat do kónického tvaru. Žádoucí je 

zachování motoriky pahýlu, čehož docílíme za pomoci myoplastiky, případně myodézy. 

V rámci jedné motorické skupiny můžeme spolu spojit antagonisty, nejběžněji flexory 

s extensory (kromě prstů). Další možností je myodéza, vytvoření nového úponu pro 
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zachování funkce svalu. Jizva by měla být na pahýlu umístěna mimo nášlapnou část. 

(Dungl, 2014; Hadraba, 2006) 

 

2.2.2  Indikace k amputacím 

Dle Dungla (2014) se indikace k amputacím se v dnešní době značně zůžily, a to 

především na:  

Trauma – v současné době zastoupeno v menší míře, dříve častá indikace. Nyní menší 

výskyt díky možnostem mikrochirurgie a cévní chirurgie,  zůstává ale prakticky jedinou 

nevyhnutelnou indikací k amputaci ireverzibilní ischémie z traumatické či jiné příčiny. 

Infekt – tato indikace se vyskytuje buďto u vleklých lokálních procesů, nebo naopak při 

nezvládnuté akutní lokální sepsi. Amputace v této indikaci může být život zachraňující. 

Nekróza – z různých příčin, včetně nekrózy zapříčiněné fyzikálními vlivy, především 

popáleninami, omrzlinami a poraněními elektrickým proudem. V těchto případech je 

nutné o výši amputace rozhodnout až po demarkaci nekrózy. 

Tumory – tato indikace se nejčastěji vyskytuje u pokročilých či recidivujících maligních 

postižení. 

Afunkce – indikace k amputaci z příčiny nefunkčnosti končetiny, kdy se může jednat o 

vrozené vady, následky traumatu i operací. Tato indikace bývá často hraniční. 

Diabetická noha– pokročilý stav postižení tkáně dolních končetin u diabetiků. 

Riziko amputace u diabetiků je 10x vyšší než u nediabetiků. 2/3 nízkých amputací 

je provedeno u diabetiků. (Matamorose,2012) 

 

2.2.3  Typy amputací v noze 

Amputace podle Symeho je modifikací exartikulace v hlezenním kloubu. Jedná se 

o resekci tibie a fibuly kolmo k rovině nášlapu těsně nad chrupavkou tibie. Někdy je nutná 

remodelace zbytků obou maleolů. Je také nezbytná subperiostální resekce patního laloku. 

(Dungl, 2014; Půlpán, 2011) 

Amputace podle Pirogova a modernější verze podle Boyla je amputace 

v distálnější oblasti než amputace dle Symeho.  Oba typy, dle Pirogova i dle Boyla, jsou 

podobné amputace, jedná se vlastně o astragalektomie s kalkaneotibiální artrodézou. Jde 
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o složité chirurgické zákroky s nutností další fixace, které nejsou velmi doporučovány. 

(Dungl, 2014; Matamoros, 2012; Půlpán, 2011) 

Amputace podle Choparta se provádí ve stejnojmenné kloubní linii. Jde o 

kalkaneokuboidní a talonavikulární exartikulaci. V podobě, v jaké byla původně 

prováděna, není v současné době příliš doporučována vzhledem k riziku ekvinózní 

deformity. Používá se modernější verze této operace, která odstraňuje tyto nevýhody. 

Tato verze spočívá v zachování oss naviculare, snesení kostních prominencí, reinzerci 

extenzorů, modifikaci kožního laloku a prolongaci Achillovy šlachy. Obecně platí, že 

pahýl dle Choparta je lepší než pahýl dle Pirogova, který je zase lepší než pahýl dle 

Symeho. (Dungl, 2014; Dylevský, 2009; Matamoros, 2012; Půlpán, 2011) 

Amputace podle Lisfranca se provádí také ve stejnojmenné kloubní linii. Jedná se 

o tarzometatarzální exartikulaci. Vyznačuje se obdobnými nevýhodami jako amputace 

dle Choparta a pro hrozící rozvoj ekvinozity stejně tak není příliš doporučována a ani 

užívána. (Dungl, 2014, Hudák, 2011, Půlpán, 2011) 

Při transmetatarzální amputaci je nutná resekce těsně nad hlavičkami metatarzů. 

Zároveň je zachován zbytek skeletu přednoží. Ke krytí je vhodné použít plantární lalok, 

šlachy se nesešívají. Čím provádíme operaci proximálněji, tím je vliv na funkčnost větší. 

Chůze je ovlivněna absencí opory při odrazu nohy. (Dungl, 2014; Matamoros, 2012) 

Další možností je amputace palce. Palec má mezi prstci jedinečné a nezastupitelné 

postavení. Amputace palce na noze může být správnou volbou, pokud se nevyskytuje 

žádné proximální poškození kůže a cévní zásobení umožní hojení. Na rozdíl od prstů II 

až V je u palce možná částečná amputace v článku se zachováním sezamských kůstek a 

plantárního tukového polštáře. K tomu je vhodné sešití extenzoru s flexorem, přičemž 

pahýl zůstává v neutrální poloze. Ke krytí je vhodné použít plantární kožní lalok Absence 

palce se neprojeví při stoji a běžné chůzi, ale způsobuje kulhání při běhu, z důvodu 

chybějící opory pro odrazovou fázi kroku. (Dungl, 2014; Matamoros, 2012; Murphy, 

2014) 

Při amputaci 2. prstce dochází k častému rozvoji valgózního palce v důsledku 

uvolněného prostoru, do kterého se palec stáčí. U případných jiných chybějících prstců 

toto nehrozí. Amputace 2. prstce nemá žádný vliv na odval chodidla. (Dungl, 2014; 

Matamoros, 2012) 
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Amputace prstu na noze je relativně nekomplikovaný a málo rizikový zákrok. Při 

amputaci všech prstců dochází k omezení funkce nohy a vznikají problémy při rychlejší 

chůzi a běhu. Ponechání izolovaného prstu při odstranění ostatních prstů zvýší jeho 

náchylnost ke zranění a poškození kůže. Zachování větší části nohy umožní použití 

původní obuvi a umožní rovnoměrnější délku kroku. Ztráta palce, nebo více prstů je 

doprovázena změnou rozsahu pohybu a rovnováhy sil v chodidle. Je důležité pečlivě 

zvážit rozsah postižení správně určit indikaci. (Matamoros, 2012; Murphy, 2014) 

Amputace v oblasti nohy mají svoje značná úskalí. Jsou prováděny na chodidle, 

které je anatomicky i funkčně velice komplikované. Ve vyšších patrech vždy vedou 

k nějaké poruše stereotypu chůze a mají i velmi negativní kosmetický efekt. Na druhou 

stranu ale všechny umožňují plné zatížení pahýlu a do určité míry i chůzi bez protézy, 

což je kladně hodnoceno zejména staršími pacienty. (Dungl, 2014) 

 

Obrázek 4. Amputace v noze. 1 amputace distálního článku prstce, 2 částečná 

amputace prstce (provádí se pouze na palci), 3 disartikulace v metatarzofalangeálním 

kloubu, 4 transmetatarzální transkapitální amputace, 5 transmetatarzální amputace, 6 

Amputace dle Lisfranca, 7 Amputace Bon Jäger, 8 Amputace dle Choparta (Převzato 

z Matamorose, 2012) 
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2.3  Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je porucha metabolismu cukrů spočívající v neschopnosti 

organismu udržet koncentraci glukózy v krvi v mezích normy. Je celosvětově jedním z 

nejrozšířenějších onemocnění. Je čtvrtou až pátou nejčastější příčinou úmrtí v 

nejrozvinutějších zemích. Cíle léčby u dospělých pacientů s diabetes mellitus jsou: 

Glykémie nalačno (mmol/l) 4,0–6,0 (<8,0) 

Glykémie 1–2 hod po jídle (mmol/l) 5,0–7,5 (<9,0) 

HbA1c (mmol/mol) <45 (<60) 

Frekvence diabetu v populaci (převážně diabetu 2. typu) dlouhodobě narůstá a 

diabetes je někdy nazýván epidemií tohoto tisíciletí. V České republice žije zhruba 800 

000 diabetiků. U pacientů má vysoká glykémie toxický vliv na některé tělesné struktury 

a projevuje se více příznaky, jedním z nich je i špatné hojení ran. Je-li tento vliv 

hyperglykémie díky nedostatečné léčbě dlouhodobý, dochází ke zhoršujícímu se stavu 

pacienta. (Brož, 2012; Piaggesi, 2018) 

 

2.3.1  Diabetes mellitus 1. a 2. typu 

Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které vzniká v důsledku ztráty 

schopnosti organismu produkovat inzulín. Morfologickým podkladem DM 1. typu je 

selektivní a postupný zánik B buněk Langerhansových ostrůvků. Jejich ostatní endokrinní 

buňky zůstávají zachovány. To, co způsobuje destrukci buněk produkujících inzulin je 

autoimunitní proces. Který se projeví u geneticky predisponovaných osob. Jedinou 

možností, jak řešit toto onemocnění, je inzulín tělu pravidelně dodávat. (Brož, 2012; 

Pelikánová, 2011) 

Diabetes mellitus 2. typu je nejrozšířenějším typem diabetu. Pacienti s diabetem 

2. typu představují nejméně 90 % všech diabetiků. Jeho podstatou je dlouhodobá 

nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie vedoucí k obezitě. Ta má za následek 

snížení účinnosti inzulínu, který potom musí slinivka produkovat ve stále větším a větším 

množství. Organismus postupně ztrácí schopnost produkovat tolik inzulínu, kolik ho tělo 

potřebuje k udržení normální glykémie a v tuto chvíli se projeví onemocnění diabetes 2. 

typu. Jeho podstatou tedy není úplná ztráta sekrece inzulínu, ale v důsledku obezity jeho 

snížená účinnost. Léčba spočívá především v dietě, při jejím nedostatečném efektu 
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doplněná tabletami, někdy je však třeba přistoupit i k užití inzulínu. Diabetes 2. typu má 

složité příčiny, které tkví mimo jiné i v dědičnosti, ve špatných stravovacích návycích, 

podílí se na něm z určité míry i stres. Rizikovou skupinou jsou obézní lidé vyššího věku 

(zejména při abdominální obezitě), s hypertenzí, s vyšší hladinou krevních tuků (lipidů). 

Na pozoru by měli být všichni, kteří již překročili 40. rok věku. (Brož, 2012) 

Častější morbidita diabetiků vede k tomu, že asi polovina z nich potřebuje během 

života operaci. Diabetici jsou náchylní k otokům, snížená tolerance na otlaky vede ke 

špatně se hojícím dekubitům. Pro diabetiky platí omezená zatížitelnost organismu, hrozí 

jim hypoglykémie v průběhu nácviku chůze. Problémem bývá i jejich vyšší tělesná 

hmotnost. Bylo by ale chybou odmítat, nebo odkládat u diabetiků operaci z důvodu 

zvýšeného rizika takového výkonu. (Půlpán, 2011; Pelikánová, 2011) 

 

2.3.2  Syndrom diabetické nohy 

Syndrom diabetické nohy je definován jako ulcerace nebo destrukce tkání na 

nohou u diabetiků spojená s infekcí, neuropatií a s různým stupněm ischemické choroby 

dolních končetin. Postihuje přibližně 7-15 % diabetiků a asi 15 % z nich končí s amputací. 

Polovina všech amputací na dolních končetinách je indikována pro diabetické postižení. 

U onemocnění diabetes mellitus je vysoké riziko kožních defektů, tedy poranění kůže, 

které se často špatně a pomalu hojí. Ohroženy jsou hlavně dolní končetiny od kotníku 

směrem k prstům na noze. Nejčastěji defekty vznikají právě na prstech a plosce nohy v té 

oblasti, kde je největší tlak na nohu nebo na špičkách prstů, neboť zde noha bývá špatně 

prokrvená. Hlavními zevními faktory, které vyvolávají rozvoj syndromu diabetické nohy 

jsou otlaky, nejčastěji z nesprávné obuvi, spáleniny, drobné úrazy, ragády a plísňové 

infekce. Nedojde-li k včasné léčbě, může postižení progredovat až k amputaci prstů nebo 

přednoží. Často však dochází i k amputaci v bérci či dokonce ve stehně. (Dungl, 2014; 

Brož, 2016) 

Hlavními patogenetickými faktory, které vedou k rozvoji syndromu diabetické 

nohy jsou diabetická neuropatie a ischemická choroba dolních končetin, případně 

podporovaná kouřením. Dalšími faktory jsou edémy, infekce, poruchy pohyblivosti 

kloubů a deformity. Vlivem těchto faktorů dochází ke zvýšení plantárního tlaku a třecích 

sil nebo k poruše kapilárního průtoku. Důsledkem toho je vznik ulcerace. Současně se na 

vzniku ischémie nohou podílí diabetická makroangiopatie, která se projevuje cévními 
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změnami, které vedou ke zvýšené viskozitě krve a poruše kapilárního průtoku. Je výrazně 

snížen průtok kožními nutritivními artériemi, přitom však celkový krevní průtok nohy je 

zvýšen. Nohy jsou teplejší, zarudlé, s rozšířeným žilním řečištěm. Chronicky hypoxická 

kůže je náchylnější ke vzniku defektů. (Dungl, 2014; Piaggesi, 2018; Brož, 2016) 

Diabetes mellitus obecně snižuje odolnost organismu proti infekcím. většina 

diabetických ulcerací, zvláště hlubších, je infikována. Lokální infekce zhoršuje 

mikrocirkulaci, zvyšuje edém, zvyšuje tkáňové poškození a zhoršuje ischémii. 

Důsledkem infekce může být tvorba mikrotrombů a obliterace arteriol, vedoucí k 

ischemické gangréně i bez přítomnosti aterosklerózy. (Dungl, 2014; Brož, 2016) 

Jak uvádí Dungl (2014), Wagnerova klasifikace posuzuje hloubku ulcerace a 

přítomnost infekce.  Určuje rozsah postižení měkkých tkání u diabetické nohy takto: 

Stupeň 0 – neporušený kožní kryt, rizikové faktory představují kladívkové prsty, 

hyperkeratózy pod hlavičkami metatarzů, deformity a kostní prominence, stavy po 

předchozích ulceracích a snížená citlivost planty při neuropatii. 

Stupeň 1 – povrchová ulcerace v dermis, nejčastěji pod hlavičkou 1. MT. 

Stupeň 2 – hlubší ulcerace, zasahující do podkoží, bez postižení kostí, často infikovaná. 

Stupeň 3 – hluboká ulcerace, zasahující pod plantární fascii, spojená se závažnou infekcí. 

Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna – prsty, pata. 

Stupeň 5 – gangréna celé nohy. 

Dle Brože 2016) defektem neboli poraněním rozumíme obecně jakékoliv poranění 

kůže. Toto poranění může být různě závažné podle jeho rozsahu a hloubky. Nejčastějšími 

jsou: 

Vřed (ulcerace) -je poranění prostupující celou vrstvu kůže. Defekt může být 

povrchový, nezasahující do podkoží, ale i hluboký, který postihuje i podkoží nebo 

dokonce hlubší části nohy. Vřed často začíná otlakem, většinou z boty, předcházet mu 

může i banální puchýř. 

Flegmóna – vzniká, dojde-li k zánětu v podkoží. Kůže v daném místě není výrazně 

zasažena. Tkáň je prostoupena infekcí, ale ještě neodumřela. Postižené místo je většinou 

oteklé, začervenalé, teplé a bolestivé na tlak. Dojde-li ke zhojení, tkáň se vrátí do 

původního stavu, ovšem nezdaří-li se to, může dojít ke vzniku abscesu či gangrény. 
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Absces – je dutina ve tkáni vyplněná hnisem, vzniklá většinou déle trvajícím 

zánětem v postiženém místě. Dojde-li ke spojení mezi dutinou a povrchem těla, vzniká 

tzv. píštěl, ze které vytéká hnis. Léčbou abscesu je většinou chirurgický řez (incize), který 

umožní odtok hnisu. 

Gangréna (nekróza) –gangréna vlhká je devastující zánět tkáně. Typický je vlhký 

vzhled cárovitě se rozpadající, výrazně páchnoucí tkáně. Nebezpečí je ve snadném 

pronikání bakteriálních toxinů a rozpadových látek do okolí, vedoucí k rychlému postupu 

nekrózy, toxemii a sepsi. Tento typ gangrény je nebezpečný, hrozí její aktivní šíření do 

přilehlých oblastí těla. Gangréna suchá též vede k odúmrtí tkáně, bývá však většinou 

omezena na menší části končetin. Vyskytuje se při cévních uzávěrech, postižená tkáň je 

nejdříve fialová, což je způsobeno paralýzou kapilár a jejich pasivním překrvením. 

Výsledkem je černá mumifikovaná tkáň. 

Chronické ulcerace na nohou jsou jednou z nejzávažnějších komplikací u pacientů 

s cukrovkou. Předchozí amputace dolní končetiny v anamnéze zvyšuje riziko další 

ulcerace, infekce a následné amputace kvůli abnormální distribuci plantárních tlaků a 

změněné kostní struktuře. Pokud je ulcerace infikovaná, je nutná léčba antibiotiky. Léčbu 

infekce antibiotiky je nutné vždy doplnit komplexní terapií syndromu diabetické nohy, 

zejména odstraněním tlaku na ulceraci, terapií poruchy prokrvení tkáně (ischémie) a 

chirurgickým ošetřením. (Dungl, 2014; Brož, 2016; Zarezadeh, 2018) 

Dalším postižením nohou je Charcotova osteoartropatie. Jedná se o další z 

nepříjemných onemocnění diabetiků spočívající v destrukci nosného aparátu nohy. 

Zpočátku je noha oteklá, teplejší, zarudlá a případně bolestivá. Později ustupuje zarudnutí 

a teplota, ale vznikají deformace. Důsledkem bývá zcela deformovaná noha s typickým 

vzhledem kolébky (noha široká s konvexním vyklenutím chodidla). Postižení bývá 

většinou asymetrické (postihuje pouze jednu končetinu), ale může se samozřejmě objevit 

na obou končetinách. Příčinou vzniku Charcotovy nohy bývá neuropatické postižení. 

(Brož, 2016; Piaggesi, 2018) 

Diabetická polyneuropatie je postižení periferních nervů vinou dlouhodobě 

vysoké koncentrace glukózy. Pokud jsou postižena vlákna zprostředkující cit, výsledkem 

je pak snížená citlivost, či dokonce úplná necitlivost nohou. Pokud jsou postižena vlákna 

autonomních nervů, může dojít mimo jiné k poruše cirkulace krve v končetinách. Toto 

poškození autonomních nervů vede k zhoršení cirkulace – ke tkáním se dostane menší 
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množství kyslíku a živin, než je třeba. Zrychlený krevní průtok paradoxně vede k tomu, 

že noha může vypadat jako dobře prokrvená, je teplá, růžová, ale tkáňové okysličení je 

sníženo. Na nebezpečí nás může upozornit prosáklé podkoží a výrazně naplněné žíly na 

nártu. Dalším důsledkem autonomní neuropatie je snížené pocení a suchá kůže s 

ragádami. 

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) vzniká jako důsledek 

aterosklerózy, tzn. zúžení průsvitu tepen, především v důsledku ukládání cholesterolu. 

Významným rizikovým faktorem je kouření. Důsledkem je snížení průtoku krve 

postiženým místem, což může v pokročilých stádiích vést k nedostatečnému okysličení 

tkání v místě za zúžením se všemi výše uvedenými důsledky. Příznakem onemocnění 

může být pocit chladu v dolních partiích končetin, kdy v končetině s pokročilejšími 

změnami může být končetina chladnější. Příznakem může být také úbytek ochlupení. 

Pokročilejší stádia ICHDK provází bolesti při chůzi, které se objeví v některých svalech, 

nejčastěji v lýtku či ve stehně. Tato bolest může přecházet v bolest klidovou. V tomto 

stadiu se již objevují barevné změny a končetina bývá bledá, až namodralá a chladná. 

(Brož, 2016) 

V průběhu moderní péče o syndrom diabetické nohy nabývají drobné amputace 

na významu. Primárním cílem je snížit počet velkých amputací a zachovat normální délku 

končetiny a její funkci. (Matamoros, 2012) 

 

2.3.3  Péče o nohy diabetiků 

Defekty bývají také zapříčiněny zhoršeným diabetem. Když kompenzujeme 

glykémií, zlepšíme tím i rychlost hojení ran. Je však vhodné kontrolovat nohy pravidelně 

každý den, když jsou otlaky, tak i opakovaně. Chodidla se musí kontrolovat i mezi prsty. 

Kůži na nohou je dobré ošetřovat pomocí speciálního krému na nohy, aby zůstala vláčná. 

Diabetikům se doporučují krémy s obsahem 5–10 % urey (močoviny), která napomáhá 

odstraňování ztvrdlé kůže. Diabetici by neměli chodit naboso, a to ani v botách. Je vhodné 

nosit vhodné ponožky bez gumiček, na kterých nemá být záhyb. Pacienti si musí 

pravidelně kontrolovat obuv, aby se tam nedostal nějaký předmět, např. kamínek apod. 

Také je vhodné kontrolovat protézu před jejím použitím. Použité vložky do bot musí včas 

měnit. Diabetici by se také neměli opařit, před koupelí je vhodné vždy zkontrolovat 

loktem teplotu vody. Když pacient sedí delší dobu, tak by měl vždy natáhnout nohy na 
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cca 5 minut a pohybovat s nimi v kotnících. Nohy přitom střídavě propínat a přitahovat k 

nártu. Podpoří se tak oběh krve. Vhodné jsou také pravidelné návštěvy nějaké osvědčené 

pedikúry. Pokud má pacient neuropatii, tak se doporučuje suchá pedikúra. Diabetik by si 

měl sám pravidelně ošetřovat nehty. Vhodnější je broušení kůže než střihání. Tvrdou kůži 

odstraňovat broušením nasucho, ale opatrně, aby nedošlo k zabroušení tzv. „do masa“. 

Když pacient najde na noze defekt, je vhodné ho ošetřit běžnou dezinfekcí a překrýt 

náplastí a předejít tím riziku infekce a následně se neprodleně obrátit na diabetologa. O 

nohy by měli pravidelně pečovat především rizikoví pacienti s různými deformitami typu 

kladívkových prstů, halluxů, s hyperkeratózami, neuropatií, ICHDK, s anamnézou 

ulcerace atd. (Brož, 2016; Diabetologie, 2005) 

Dalšímu poškození u diabetiků při syndromu diabetické nohy může zabránit 

kalceotické řešení jako prevence možných problémů. A to odlehčením rizikových ploch 

plosky nohy, na namáhaných místech plosky rovnoměrným rozložením tlaků a 

zamezením chybnému postavení a nesprávnému odvalu nohy. V raných fázích nemoci se 

na výrobu obuvi používají měkké ohebné materiály, které se přizpůsobí pohybům 

v malých kloubech nohy. Je vhodné odlehčit přední část nohy lehkou oporou a lehce 

vyvýšit podpatek pro usnadnění odvalu chodidla při chůzi. Také se doporučuje použití 

antistresového materiálu. Doporučuje se také měkce vypodložit jazyk boty a měkce 

vyložit lem. Lehké nadzvednutí vnějšího okraje boty usnadní nášlap, pokud jsou 

nefunkční pronátory nohy. V dalších fázích nemoci je dobré pevné usazení chodidla 

v obuvi beze švů a výstupků uvnitř boty pro možnost dekubitů při diabetické neuropatii. 

Pro snížení citlivosti plosky je z toho stejného důvodu kontraindikována aplikace 

metatarzální peloty. (Brozmanová, 2010) 

 

2.4  Protetika nohy 

Lidská noha tvoří jedinečnou strukturu s určitou pevností, odolností a 

rovnováhou. Pohyb, který zprostředkovává, je komplikovaný jev, který je výslednicí 

mnoha protikladných sil a tendencí. (Maheswari, 2011; Dylevský, 2007) 

Protetické pomůcky dělíme dle délky použití na krátkodobé, u kterých je důležitá 

včasnost a rychlost, a dlouhodobé, u těch jde i o kosmetické provedení. Vhodný typ 

protetické pomůcky ovlivňuje také věk a pohlaví, zaměstnání, rodinné zázemí, obratnost 

a zájmy. Kromě estetické stránky řeší pacient po amputaci také ztrátu fyzické integrity. 
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Protetik by měl vědět, jestli je pacient vybaven protetickou pomůckou na jedné nebo obou 

končetinách, jestli je to jeho první nebo další pomůcka a jestli jeho současný fyzický stav 

dovolí aplikaci pomůcky. Z technického hlediska je důležité zvážit, jestli je navrhovaná 

pomůcka pro daného klienta zhotovitelná a jestli lze splnit klientovy nároky na pomůcku. 

Před zhotovením pomůcky musíme vědět o zájmu pacienta převzít protetickou pomůcku 

a jeho ochotě pomůcku užívat a projít zácvikem v jejím užívání. Je nutné s pacientem 

hovořit a vše vysvětlit tak, aby věděl, co mu pomůcka přinese, ale také jaké nároky s tím 

spojené to přinese. (Hadraba, 2006; Murphy, 2014) 

Jak uvádí Hadraba (2006), protetickou pomůcku předepisuje lékař na základě 

zdravotního postižení pacienta, jeho anamnézy a jeho vyšetření. Pomůcka je součástí 

prováděné léčby a lékař rozhoduje o vhodném typu pomůcky. Protetické pomůcky by 

měly plnit některý z těchto cílů:  

Léčebný – krátkodobý nebo dlouhodobý. 

Udržující – zabraňují zhoršení zdravotního stavu. 

Zlepšující hybnost – a tím soběstačnost, především při stoji a chůzi. 

Rehabilitační – napomáhají k obnovení hybnosti. 

Substituční – např. u ortéz umožní fyzický výkon. 

 

2.4.1 Ortopedicko-protetická řešení po amputaci v noze 

Názory odborníků na ortopedicko-protetické řešení po amputaci přednoží a palce 

se velmi liší. Také různá protetická pracoviště nabízejí pacientům více možností řešení. 

Dle Dungla (2014) není u transmetatarzální amputace třeba zvláštní protézy, stačí 

protetická výplň obuvi. 

Půlpán (2011) uvádí, že amputace v oblasti nohy můžeme řešit pouze v rámci 

ortopedické obuvi nebo speciálními štítovými protézami a pokud je exartikulace 

provedena distálně od Chopartova kloubu, je vybavení omezeno zpravidla na výstelku 

obuvi.  

Také dle Hadraby (2006) je po amputaci prstů nohy provedení plastického lůžka 

do boty pro klienta často výhodnější než prstová protéza. 
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Podle Brozmanové (2010) se po amputaci prstů výplň používá jen v případě ztráty 

palce, při amputaci přednoží se do ortopedické obuvi aplikuje protézový sandál. 

Naproti tomu ale Půlpán (2011) uvádí, že je paradoxem, že chůze po amputaci 

v noze je často nápadnější než s bércovou protézou. Většinou je totiž narušen odval 

končetiny a tím pádem výrazně porušena dynamika chůze. 

Maheswari (2011) ve své práci zmiňuje, že cílem protetického řešení je obnovit 

při částečné amputaci v noze funkci ztracené končetiny při současném dosažení co 

nejlepšího kosmetického efektu. 

Prsty, a především palec, jsou velmi důležité pro správnou funkci nohy při chůzi, 

běhu a vůbec jakémkoliv pohybu. Jsou zapojeny do odvalu chodidla, a především palec 

je hlavním hybatelem dopředného pohybu. V důsledku nedostatečné aktivity palce 

nefunguje správně biomechanika nejen chodidla, ale celé dolní končetiny. Palec se 

neúčastní pouze odrazu, ale obecně má stabilizační funkci. Souhra aktivity zejména 

flexoru a abduktoru palce je důležitá už při absorpci síly při dopadu chodidla, kompenzací 

nerovností povrchu, při posunu těžiště směrem vpřed, a nakonec při odvalu chodidla. 

Nefunkčnost palce může způsobovat propad klenby, a tím útlak plantárního nervu. Dále 

přispívá k nestabilitě hlezna, přetěžování Achillovy šlachy a svalů lýtka obecně, 

nerovnoměrné zátěži kolene, dysbalance mohou vystoupat až do kyčle, oblasti pánve, 

břicha i ramene na opačné straně. Nejčastěji to ale bývají bolesti kolene, Achillovy šlachy 

a nožní klenby. (Krákorová, 2018) 

Efektivním rozložením tlaku se sníženým plantárním tlakem během chůze může 

pomoci předejít zranění. Ideální částečná protéza nohy pro jedince s diabetem by proto 

měla být schopna rozložit zatížení vznikající při chůzi na co největší plochu zbytkové 

končetiny, a tím zabránit vzniku lokalizovaných tlakových bodů. Protéza by měla 

rozdělovat tlak rovnoměrně přes celé chodidlo s relativně menším tlakem pod 

zranitelnými kostními výběžky, jako je hlavička metatarzu, a relativně větším tlakem pod 

klenbou nohy. Náhrada prstů může pomoci zabránit pohybu zbývající části nohy uvnitř 

boty, ale existuje také riziko poškození kůže touto náhradou, zejména pokud se použije 

pro amputované prsty 2-4. (Murphy, 2014; Zarezadeh, 2018) 

Protézy po částečné amputaci nohy lze rozdělit do dvou kategorií:  

Vysoké protézy, které dosahují na lýtko, lůžko využívá měkké výstelky a 

v distální části pomůcky je většinou karbonová planžeta, která napomáhá dynamice 
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odvalu. Ventrální část pomůcky je vytažena vysoko nad kotník a od toho je odvozen 

název tohoto vybavení označovaného jako štítová protéza. 

Nízké protézy, které končí pod kotníkem. Pacienti po částečné amputaci nohy 

dávají nízkým protézám přednost, konkrétně flexibilním protézám, které mají úplný 

kontakt s pahýlem. (Zarezadeh, 2018; Půlpán, 2011) 

 

2.4.2  Silikonové nízké protézy 

Před rokem 1984 byly protézy chodidla konstruovány primárně jako rigidní 

aparáty, vyrobené z kůže a kovu nebo laminátu s pěnovou výplní prstů. Tyto protézy 

nenahradily přirozený pohyb ztracený amputací. Při distálnějších úrovních amputace byla 

protéza začleněna jako součást boty a neexistovalo žádné přiléhavé lůžko. To umožnilo 

volný pohyb mezi pahýlem a protézou. V těchto protézách nedocházelo k úplnému 

kontaktu a udržení paty v botě často vyžadovalo použití šněrování a vysoké boty. Vždy 

byl kladen důraz na tuhost. Pro proximálnější úrovně amputace se protézy konstruovaly 

až ke kolenu, aby rozložily přední tlak na větší plochu. Tyto protézy se staly ještě 

rigidnějšími z důvodu problémů spojení mezi lůžkem protézy a prstovou výplní. 

K výrobě silikonových parciálních protéz chodidla se dříve používaly převážně 

konzistentní materiály se stejnou tuhostí v celé struktuře produktu. Pro uživatele protéz 

je výhodné snížení plantárního tlaku a jeho efektivnější rozložení a mohlo by to předejít 

opakované amputaci. Použití materiálů na silikonové bázi s různou tuhostí a jeho použití 

v konkrétní oblasti pahýlu může snížit tlak v oblastech s potenciálně vysokým tlakem, 

což zajistí bezpečné a funkční použití. (Zarezadeh, 2018; Lange, 1991) 

Retence protézy spočívá hlavně v přilnutí protézy k pahýlu tak, aby protéza 

nesklouzla, čehož docílíme těsným spojením silikonové protézy a pahýlu. Hydrofobní 

povaha silikonu použitého na správně vyrobenou protézu nejen chrání nohu, ale také 

zlepšuje psychickou pohodu pacienta. I když je silikonový materiál pružný a relativně 

lehký, spojením s protézou se zvýší hmotnost amputované nohy. Hlavním cílem 

protetického řešení pacienta s parciální ztrátou končetiny je obnovit funkci a obnovit 

soběstačnost pacienta. Hlavním cílem protetické rehabilitace při amputaci v noze je 

zabránit deformacím, poskytnout oporu v přední části chodidla a zajistit dostatečný 

kosmetický efekt. (Elizabeth, 2020) 
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2.5  Silikony 

Silikon je elastický materiál, který má mnoho pozitivních vlastností, včetně 

správného rozložení napětí a zachovává si původní vlastnosti při dlouhodobém používání. 

Lze jej efektivně použít k výrobě flexibilních protéz chodidla. (Zarezadeh, 2018) 

Silikony jsou svojí podstatou anorganicko-organické polymery. Syntetizují se z 

křemíku na silany. Polykondenzací vzniká silikonový olej a tuk, silikonový vosk, 

silikonová pryskyřice a silikonový kaučuk. Biokompatibilní vlastnosti má silikonový 

kaučuk, který vzniká adiční vulkanizací vysokoteplotně za použití katalyzátoru, nebo 

vlivem vzdušné vlhkosti. 

Pro flexibilní, inertní silikonový elastomer je ochranná známka zapsána od roku 

1948. Organické skupiny se v molekule vážou na křemík. V jednotlivých řetězcích jsou 

střídavě zastoupeny atomy křemíku a kyslíku 

Fyzikální vlastnosti silikonů jsou stálé v širokém rozmezí teplot od -60 °C až po 

180°C. V určitých případech to může být až 350°C. Silikony jsou dobrými vodiči tepla. 

Také se vyznačují vodoodpudivostí. Současně jsou v určitých případech paropropustné. 

Jejich významnou vlastností je schopnost odolávat UV záření i dalším vlivům podnebí. 

Pro účely zdravotnictví je důležitá jejich zdravotní nezávadnost a 

biokompatibilita. Obecně jsou silikony považovány za inertní. Pro výrobu protéz a epitéz 

je důležité i to, že odolávají potu. Dají se jednoduše sterilizovat, případně dezinfikovat 

varem. Formy silikonu, ve kterých jsou používány jsou různé. Mohou to být oleje, pasty 

i různé silikonové pryže. Ty se mohou navzájem lišit tvrdostí. 

Silikony mohou být obohacovány o různé druhy plniv a barviv. 

Silikon má v ortotice a protetice nezastupitelné postavení. Typickým použitím 

jsou silikonová lůžka protéz, tzv. linery. Dále jsou ze silikonu vyráběny tzv. gelové 

vložky do bot a v poslední době i končetinové a obličejové protézy a epitézy. (Černý, 

2011) 

Základní mechanickou vlastností nekovových materiálů, v našem případě 

silikonové pryže je tvrdost. Jednou ze dvou v současné době používaných metod pro 

měření tvrdosti nekovových materiálu je metoda měření tvrdosti dle Shore. Princip 

metody spočívá ve vtlačování zkušebního tělíska s jasně definovanou geometrií do 

zkušebního vzorku. V případě měření tvrdosti nekovových materiálů je oproti kovovým 
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materiálům nutné dodržet předepsanou dobu zatížení, a to z důvodů vzniku trvalých 

deformací a možnosti zkreslení naměřených hodnot.  Rozlišuje se několik stupnic tvrdosti 

Shore, ale všechny mají rozsah od 0 do 100 dílků. Pro měkké materiály (kaučuk, měkká 

guma, kůže) je určena stupnice Shore A. Minimální tloušťka vzorku při měření je 4 nebo 

6 mm (liší se dle norem). Vnikající tělísko 35° zkosený kužel, zkušební zatížení 8.05 N. 

(Bureš, 2002; Zubík, 2011) 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1  Metodika práce 

Kazuistiku jsem zpracoval v rámci odborné praxe, kterou jsem absolvoval 

v brněnské pobočce nestátního zdravotnickém zařízení A-orto s.r.o.  

Toto zdravotnické zařízení se zabývá ortopedickou protetikou a rehabilitací. 

Během praxe jsem pracoval s pacienty pod odborným vedením ortotika-protetika a 

fyzioterapeuta bc. Libora Cyprise, DiS. 

A-orto s.r.o. ve svém širokém spektru protetických řešení nabízí i silikonové nízké 

protézy, které mě velmi zaujaly. Shodou okolností se během mojí praxe objevil pacient, 

který měl o toto řešení zájem. Pacienta jsme, společně s bc. Cyprisem oslovili a on se 

svojí účastí v kazuistice souhlasil. 

Pacientovi silikonovou protézu doporučil jiný pacient, se kterým se seznámil při 

pobytu v nemocnici. Následně mu na ortopedickém pracovišti lékař vystavil poukaz na 

individuálně schvalovanou pomůcku a žádost na zdravotní pojišťovnu. Tato pomůcka 

podléhá schválení zdravotní pojišťovnou. S těmito dokumenty přišel pacient na 

protetické pracoviště. 

Po schválení zdravotní pojišťovnou, což trvalo zhruba měsíc, jsme pacienta 

kontaktovali a pozvali ho na schůzku. Na ní jsme pacienta seznámili s dalším postupem. 

Upřesnili jsme si veškeré informace týkající se použití osobních údajů a fotografií a 

dalších materiálů pro účely této bakalářské práce a bylo mu potvrzeno, že veškeré jeho 

osobní údaje budou sloužit pouze jako zdroj informací k této konkrétní bakalářské práci. 

Pacient nám následně poskytl požadované osobní údaje, odpověděl nám na otázky 

týkající se jeho anamnézy a souhlasil s pořízením fotodokumentace. Následně podepsal 

informovaný souhlas. Vzor tohoto souhlasu je součástí příloh. 

Jedná se o první protézu pacienta po amputaci palce. Cílem bylo vytvořit flexibilní 

protézu, která bude pevně spojená se zbytkem nohy tak, aby nahradila funkci palce při 

odvalu chodidla, zajistila vymezení v obuvi, poskytla ochranu před otlaky a zároveň 

plnila i funkci estetickou. 
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Hned při prvním setkání jsme pacientovi sejmuli sádrový otisk, pořídili měrné 

podklady, fotodokumentaci postižené i zdravé nohy a obkres postiženého i zdravého 

chodidla. 

Celý proces od první schůzky po předání protézy trval cca 1 měsíc. Během této 

doby proběhly 2 zkoušky. První, při které pacient vyzkoušel, jestli mu vyhovuje velikost 

objímky zhotovené podle sádrového modelu a druhá zkouška finální vyrobené pomůcky. 

Jelikož na druhé zkoušce protéza pacientovi dobře přiléhala a vyhovovala mu, byla již 

zároveň spojena i s předáním protetické pomůcky. Pacient byl zároveň i poučen, jak 

s pomůckou zacházet a jak ji udržovat v hygienicky vyhovujícím stavu. 

 

3.2  Anamnéza 

Pacient: M. Š. 

Rok narození: 1968 

Výška: 187 cm 

Hmotnost: 119 kg 

Diagnóza: v roce 2017 amputace palce LDK v úrovni hlavičky MTT. Následně z důvodu 

infekce streptokok + enterobacter došlo ke zkrácení I. MTT. 

Osobní anamnéza: diabetes mellitus 1. typu od 14 let (cca 40 let), inzulin 4x denně, 

diabetická polyneuropatie, Ischemická choroba DKK, Hypertenze, artróza velkých i 

malých kloubů, angina pectoris, trojnásobný koronární bypass, ICHS chron. 

Farmakologická anamnéza: Godasal 100mg 1 x denně, Betalog SR 200 mg 2 x denně ½, 

Torvacard Neo 80 mg 1 x denně, Orcal Neo 5 mg 2 x denně, Tezeo 80 mg 1 x denně, 

Agapurin 400 mg 2 x denně, Enelbin 100 mg 2 x denně. Inzulin: 3 x denně Fiast, 1 x 

denně Toujeo 

Alergie: Penicilin 

Rodinná anamnéza: otec – po karcinomu plic, CHOPN III; matka – varixy, jinak zdravá 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bytě v bytovém domě s výtahem. 

Pracovní anamnéza: pracoval jako zedník, několik roků v invalidním důchod, 3 stupeň 

invalidity. 
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Stav pahýlu: pahýl zhojen, bez otoku, bez defektů, jizva klidná, nebolestivá 

Celkový stav: lucidní; spolupracuje, o pomůcku má zájem, chodí s vycházkovou holí, 

zvládá krátkou procházku 1 x denně. 

 

3.3  Vstupní vyšetření a protometrie 

Pacient přišel sám bez dopomoci. Při chůzi se opírá o vycházkovou hůl, mírně 

kulhá. Zmiňuje nejistotu při chůzi, zaviněnou absencí palce a částečně neuropatií. Také 

zmiňuje bolestivost v postiženém chodidle při delší chůzi, kterou přisuzuje zborcené 

nožní klenbě. Bydlí v městské zástavbě v bytovém domě s výtahem, chůzi do schodů se 

vyhýbá. Po městě se pohybuje pěšky nebo hromadnou dopravou, automobil neřídí. 

Každodenní chůze většinou zahrnuje cestu na nákup, nebo návštěvu lékaře.  

Pacient si stěžuje na celkovou zhoršenou pohyblivost. V poměrně krátkém 

časovém rozmezí několika let výrazně přibral na váze, což komplikuje i jeho pohyblivost. 

Uvádí, že zvládá veškerou sebeobsluhu bez dopomoci, i když některé úkony mu zaberou 

delší dobu. 

 

3.3.1  Vyšetření chodidla 

Obě nohy jsou bez otoků, momentálně i bez defektů. V důsledku diabetické 

neuropatie v obou nohou výrazná ztráta citlivosti. Na pohled obě chodidla čistá, pacient 

uvádí, že o ně pravidelně pečuje. Kůže je měkká, vláčná, bez zarudnutí. Pacient dochází 

pravidelně na podiatrii. 

Na noze s amputovaným palcem mají všechny zbylé prstce kladívkový tvar. Dle 

vyjádření pacienta k tomuto stavu došlo postupně po amputaci. Pacient zmiňuje zborcení 

příčné nožní klenby po operaci a rozšíření chodidla. Má problém s obuví – snaží se 

vybírat co nejširší boty. Jizva po amputaci je klidná, zhojená a nebolestivá.  

Po vyšetření chodidla jsem pořídil fotodokumentaci postižené i zdravé novy. 

Fotografie jsou při modelování silikonové protézy důležité pro věrné obarvení silikonu a 

pro modelování chybějící části nohy, kdy tuto chybějící část připodobňujeme druhé noze. 

Následně jsem ve spolupráci s pacientem zapsal jeho osobní údaje a anamnézu. 
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Obrázek 5 – Chodidlo pacienta po amputaci palce (zdroj autorské fotografie) 

 

Obrázek 6 – Chodidlo pacienta po amputaci palce (zdroj autorské fotografie) 

 

Obrázek 7 – Zdravá noha pacienta - PDK (zdroj autorské fotografie) 
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3.3.2  Protetometrie 

Odběr měrných podkladů je při výrobě silikonové protézy velmi důležitý a závisí 

na něm, jestli bude protéza pacientovi správně přiléhat a jestli mu nebude volná, nebo ho 

naopak nebude tlačit. Všechny míry je proto třeba zaznamenat velice přesně. 

Krejčovským metrem jsem nejdříve změřil všechny potřebné obvodové a délkové 

míry na holé postižené noze. Údaje jsem zaznamenal do měrného listu. Následně jsem 

také pořídil obkres obou chodidel. 

 

 

Obrázek 8 – Tvorba obkresu chodidla (zdroj autorské fotografie) 

 

Obvod nohy ve výšce laterální špičky kotníku je 28 cm. Obvod mezi patou a 

hřbetem nohy je 37 cm. 

Délka zdravého chodidla je 29 cm. Délka postiženého chodidla je pouze 27 cm. 

Důvodem jsou ohnuté kladívkové prsty. 

Pacienta jsem se zeptal na velikost obuvi, kterou běžně nosí. Jeho velikost je 46. 

Údaj jsem také zaznamenal do měrného listu. 
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3.4  Tvorba sádrového negativu, pozitivu a modelu 

 

3.4.1  Sejmutí sádrového negativu 

Před samotným začátkem sádrování jsem nejdříve přesně popsal pacientovi, jak 

bude činnost probíhat a kolik času zhruba zabere. 

Následně jsem si připravil vše potřebné, tj. nádobu s vodou, igelit, stoličku pod 

nohu, jednu sádrovou longetu Cellona, lékařskou vazelínu, nůžky a permanentní fix. 

Nejdříve jsem pacienta posadil na židli a nechal ho postiženou nohu položit na 

stoličku. 

Nůžkami jsem odstřihl sádrovou longetu v takové délce, aby po čtyřnásobném 

přehnutí měla délku cca 30 cm. Po namočení ve vodě jsem ji přiložil shora na pacientovo 

chodidlo a vymodeloval horní skořepinu s dělící rovinnou vedoucí po malíkové a palcové 

hraně. 

Po ztuhnutí sádry a odseparování dělící roviny lékařskou vazelínou jsem stejný 

postup použil i na vymodelování spodní skořepiny sádrového negativu.  

Po ztuhnutí jsem obě částí skořepiny sádrového negativu sejmul z nohy a popsal 

je fixem údaji o pacientovi. Pacientovi jsem následně pomohl očistit chodidlo od zbytků 

sádry. 

 

Obrázek 9 – Zhotovení sádrového negativu (zdroj autorské fotografie) 
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3.4.2  Zhotovení sádrového pozitivu a modelu 

Dvě skořepiny sádrového negativu jsem po řádném vytvrdnutí a vyschnutí uvnitř 

naseparoval separátorem na sádru Isodent. Potom jsem obě skořepiny přiložil k sobě a 

zafixoval lepící páskou. Sádrový negativ jsem upevnil v poloze vhodné pro lití sádry. 

Nyní jsem si připravil nádobu a do vody nasypal sádru, kterou jsem rozmíchal. Tu jsem 

pak naráz vlil do připraveného negativu. 

Po vytvrdnutí sádry jsem odstranil skořepiny negativu. Na vzniklém pozitivu jsem 

zarovnal plochu, která nebude dále obrušovaná, a na ni jsem opět permanentním fixem 

zaznamenal údaje o pacientovi. Potom jsem dal pozitiv na několik hodin vyschnout do 

pece rozehřáté na 60 °C.  

 

Obrázek 10 – Sádrový pozitiv (zdroj autorské fotografie) 

 

Dalším úkolem bylo vytvoření modelu z pozitivu. Nejdříve jsem přeměřil 

obvodové míry na pozitivu a porovnal je s mírami uvedenými v měrném listu. Potom 

jsem na pozitivu naznačil tvar budoucí protézy. V rámci tohoto tvaru jsem pak rašplí a 

bruskou postupně opracovával sádru, až jsem po obvodu odstranil přibližně 5-7 % 

materiálu, více na místech s měkkou tkání. Sádrový povrch jsem zarovnal brusnou 

mřížkou. Nakonec jsem si namíchal velice řídkou sádru, kterou jsem nanesl na obroušený 

povrch a zahladil jí veškeré, i drobné, nerovnosti a defekty v povrchu sádrového modelu. 
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Obrázek 11 – Sádrový model (zdroj autorské fotografie) 

 

3.5  Zhotovení protézy 

Vzhledem k tomu, že se jedná o diabetického pacienta se syndromem diabetické 

nohy a rizikem kožních defektů, bylo nutné použít na výrobu protézy silikony o různé 

tvrdosti včetně měkkého a velmi měkkého. 

 

3.5.1  Použité druhy silikonu 

Všechny použité silikony byly od německé firmy Streifeneder. 

Nejměkčí použitý silikon byl velmi měkký tekutý RTV silikon Streifysil s tvrdostí 

5 podle Shore A. Míchací poměr mezi složkou A a B je 1:1. 

Dalším použitým druhem silikonu byl měkký, válcovatelný HTV silikon Episil, 

který je vysoce odolný proti roztržení po vulkanizaci. Tvrdost tohoto silikonu je 20 podle 

škály Shore A. Pro vytvrdnutí se míchá se složkou Episil-Katalyzátor v poměru 1:1. 

Typem silikonu, kterého jsem na výrobu protézy spotřeboval nejvíce a který tvoří 

většinu hmoty protézy je Episil s tvrdostí podle Shore 35. Jedná se opět o válcovatelný 

HTV silikon, vysoce odolný proti roztržení po vulkanizaci. Pro vytvrdnutí se opět míchá 

se složkou Episil-Katalyzátor v poměru 1:1. 
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Posledním druhem použitého silikonu byl Episil s tvrdostí podle Shore 65. Stejně 

jako u ostatních silikonů řady Episil se jedná o válcovatelný HTV silikon, který je vysoce 

odolný proti roztržení po vulkanizaci. I tento silikon se míchá se složkou Episil-

Katalyzátor v poměru 1:1. 

Pro neprůhledné barvení průhledných silikonů jsem použil pastovité, vysoce 

efektivní, tepelně odolné, barevné pigmenty Pacolor, také od firmy Streifeneder. Z bílého, 

červeného, žlutého a modrého pigmentu jsem potom namíchal pigment barvy kůže podle 

fotografie pacientovy nohy. 

 

3.5.2  Výroba zkušební objímky 

Před tím, než jsem začal s výrobou samotné protézy, jsem potřeboval zjistit, jestli 

tvar zhotoveného sádrového modelu odpovídá požadovanému tvaru a jestli silikonová 

protéza podle modelu vyrobená bude pacientovi správně přiléhat k noze. Zároveň mi 

zkušební návlek poskytl informaci o tom, jestli barva silikonu odpovídá reálné barvě 

pacientovy nohy. 

Předem připraveným pigmentem barvy pacientovy kůže jsem nejdříve pomocí 

válcování obarvil a s katalyzátorem smíchal zhruba 150 g silikonu Episil 35. Z takto 

připraveného silikonu jsem potom vyrobil zkušební objímku, a to tak, že jsem silikon 

postupně nanášel na celý povrch sádrového modelu v tloušťce cca 3 mm. Silikon jsem 

nanášel a na modelu upravoval nástroji pro modelování. Vytvořil jsem návlek o stejné 

tloušťce po celém povrchu. Palec jsem nemodeloval. Pro tento účel jsem potřeboval 

vědět, jak pacientovi sedí objímka v proximální části přednoží a jak mu přiléhá protéza 

v místě jizvy. Modelování palce je časově náročné a pro tento účel jsem ho nepotřeboval. 

Hotovou zkušební objímku jsem potom temperoval v peci zhruba 2 hodiny na 105 

°C. Po vyjmutí z pece a vychladnutí jsem zkušební objímku sejmul ze sádrového modelu 

a očistil pod tekoucí vodou.  
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Obrázek 12 – Zkušební objímka (zdroj autorské fotografie) 

 

3.5.3  Zkouška zkušební objímky 

S pacientem jsem si v tuto chvíli domluvil schůzku. Setkali jsme se druhý den na 

protetickém pracovišti. Nejdříve jsem pacientovi nohu opět vyšetřil, jestli nedošlo 

k nějakým změnám a jestli nemá nějaké defekty. Noha byla ve stejném stavu jako při 

prvním vyšetření. Přistoupil jsem tedy k samotné zkoušce zkušební objímky. Pacientovi 

jsem silikonovou objímku sám nasadil a upravil jsem její polohu. Pacienta jsem se zeptal 

na jeho pocity, jak vnímá silikon na těle a jestli ho někde netlačí. Pocitově bylo vše 

v pořádku, pouze bylo na pohled patrné, že objímka je v proximální části příliš volná. 

V distální části a v oblasti kolem jizvy bylo vše v pořádku a protéza přiléhala k noze, ale 

nijak netlačila. Barva silikonu odpovídala barvě pacientovy nohy a nebude třeba barevný 

pigment nijak měnit. Návlek jsem potom pacientovi sundal a schůzku ukončil. 

Na základě výsledků zkoušky jsem následně upravil sádrový model. Vzhledem 

k tomu, že objímka nepřiléhala v proximální části k noze těsně, bylo nutné obvod modelu 

v proximální části zmenšit. Rašplí jsem odebral materiál především z dorzální strany 

chodidla zhruba o dalších 5 %. Nejvíce materiálu jsem odebral nejproximálnějí a distálně 

jsem pak odebíral méně a méně. V místě jizvy jsem model neměnil. Upravenou část jsem 

potom opět zahladil brusnou mřížkou a opět jsem povrch ošetřil velice řídkou sádrou. Po 

vyschnutí jsem s modelem mohl znovu pracovat. 
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3.5.4  Aplikace silikonu na otlaková místa 

Upravený model jsem nyní mohl použít na výrobu finální protézy. Tuto protézu 

jsem již vyrobil z různě tvrdých silikonů, s vymodelovaným palcem i s finální úpravou. 

   

 

Obrázek 13 - Aplikace silikonu na otlaková místa (zdroj autorské fotografie) 

 

Začal jsem s aplikací silikonu na otlaková místa. Jedná se především o oblast 

amputovaného palce, kde se nachází citlivá jizva, je to místo kontaktu nohy s protézou a 

zároveň místem působení největšího tlaku.  

Připravil jsem k aplikaci silikon smícháním 1:1 složky A a B velmi měkkého 

silikonu Streifysil a po pečlivém promíchání jsem ho obarvil barevným pigmentem. 

Potom jsem silikon postupně nanášel na otlaková místa na sádrovém modelu. Měkký 

silikon jsem vrstvil zhruba do tloušťky 0,5 cm a potom jsem ho nechal vytuhnout. Takto 

silná vrstva je dostačující a bude preventivně chránit exponované místo pahýlu před 

možnými otlaky a defekty. 
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Obrázek 14 - Aplikace silikonu na otlaková místa (zdroj autorské fotografie) 

 

3.5.5  Výroba finální silikonové protézy 

Po úplném vytuhnutí velmi měkkého silikonu jsem na takto připravený model 

začal modelovat vlastní silikonovou protézu. Válcováním jsem dokonale promíchal 

silikon Episil 35 s katalyzátorem Episil a předem připraveným barevným pigmentem 

v množství cca 200 g. Nejdříve jsem začal modelovat palec. Vnitřní strana palce by mohla 

být dalším rizikovým místem kontaktu. V tomto místě se nově vytvořený palec bude 

dotýkat 2. prstce, který je z důvodu chybějícího původního palce vyhnutý a vykloněný 

směrem k chybějícímu palci. Část vnitřní strany palce jsem tedy pokryl vrstvou měkkého 

silikonu Episil 20 v tloušťce cca 0,3 cm. Episil 20 jsem před použitím opět promíchal 

s katalyzátorem Episil.  

Jakmile byl palec vymodelovaný a tvarem odpovídal palci na druhé noze i mojí 

představě o funkčnosti, tak jsem jako poslední věc vytvořil na dorzálně/proximální části 

silikonového palce nehtové lůžko. 

K práci jsem použil modelovací nástroje, kterými jsem povrch upravoval a 

uhlazoval, dokud jsem nedosáhl požadovaného tvaru.  

Po vymodelování palce jsem postupně nanesl silikon Episil 35 i na zbylý povrch 

sádrového modelu a vytvořil tak objímku, která bude přiléhat k noze, bude tvořit funkční 
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propojení silikonového palce a nohy pacienta a zároveň bude tvořit mechanickou ochranu 

nohy. Silikon jsem nanesl ve výsledné tloušťce cca 3 mm. Opět jsem povrch zarovnal a 

uhladil modelovacími nástroji a na koncích protézy jsem silikon zkosil „do ztracena“. 

Nakonec jsem provedl povrchové úpravy. Malý kousek tvrdého silikonu Episil 65 

jsem obarvil bílým pigmentem tak, aby zůstal průhledný a získal lehce bílé zabarvení a 

smíchal jsem ho 1:1 s katalyzátorem Episil.  

Potom jsem z tohoto silikonu vyválcoval zhruba 1 mm silný plátek, který jsem 

ořízl do velikosti a tvaru nehtu a vložil ho do připraveného nehtového lůžka. Zbytek 

z tohoto kousku silikonu jsem pak dobarvil bílým pigmentem, opět ho vyválcoval na 

tloušťku 1 mm a vyřízl z něho nejdistálnější část nehtu, která zasahuje přes okraj 

nehtového lůžka.  

Jako poslední úpravu protézy jsem modelovacími nástroji vytvořil velké ohybové 

rýhy v okolí kloubů a jemnější, kratší a mělčí kožní rýhy. Tyto rýhy dotvořily přirozený 

vzhled nohy.  

Při modelování palce, tvorbě nehtového lůžka, nehtu i ohybových a kožních rýh 

jsem se snažil napodobit zdravou nohu pacienta dle fotografií. 

Poslední částí výroby silikonové protézy bylo její temperování v peci na105 °C. 

Po vytvrzení za vysoké teploty jsem protézu na sádrovém modelu vyjmul z pece a nechal 

vychladnout.  

Po vychladnutí jsem protézu sroloval ze sádrového modelu, odstranil nečistoty 

pod tekoucí vodou a osušil. V tuto chvíli byla silikonová protéza připravena k předání 

pacientovi. 

 

3.5.6  Předání finální protézy 

S pacientem jsem si domluvil schůzku, na které proběhlo předání protézy a nácvik 

manipulace a chůze s protézou. Setkání se uskutečnilo opět na vyšetřovně protetického 

pracoviště. 

Nejdříve jsem pacientovi protézový návlek nasadil sám a na noze jsem ho srovnal. 

Pacienta jsem se zeptal na jeho pocity. Protéza ho netlačila. Povedlo se, po zkoušce 

objímky, odstranit nedoléhání proximálního okraj. Nyní protéza pacientovi dokonale 

přiléhá k noze.  
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Protézu jsem pacientovi sundal a požádal ho, aby si ji zkusil nasadit sám. Nebyl 

to problém a protéza byla nasazena správně.  

 

 

Obrázek 15 – Hotová silikonová protéza (zdroj autorské fotografie) 

 

Nyní jsme přistoupili ke kontrole stoje a chůze s protézou. Pacient se postavil a 

zkusil několik kroků naboso s protézou. Chůze působila přirozeně a pacient nevnímal 

žádný problém. Protéza na noze držela a nijak neměnila postavení vůči noze. Objímka 

těsnila „tak akorát“, tzn., že nebyla volná, ale ani příliš těsná. 2. prstec se dotýkal 

silikonového palce, ale s tím jsem počítal a přiléhající část palce je měkká. Zkusili jsme 

protézu i v obuvi, ve které dobře vyplňovala volný prostor a chůze v obuvi byla také bez 

problémů. 

Vyrobenou protézu musí pacient vyzkoušet hlavně při každodenním používání. 

Aby si na novou silikonovou protézu zvykl, měl by protézu nosit pravidelně, z počátku 

však opatrně. Navrhl jsem pacientovi začít s dobou nošení cca 30 minut denně. Po 

každém nošení si bude nohu kontrolovat, jestli mu protéza nezpůsobila otlak, puchýř, 

nebo jiný defekt. Pokud bude vše v pořádku, může dobu nošení postupně prodlužovat. 

Pacient trpí neuropatií a v noze nemá cit. Problém mu může způsobit i nečistota, třeba 

kamínek, v protéze, která následně způsobí poškození kůže na noze.  
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Pacient byl také poučen, aby věnoval pozornost hygieně protézy, kterou je možné 

čistit vodou, případně i vyvařit ve vodě. 

Vzhledem k tomu, že protéza pacientovi dobře přiléhá k noze, nikde ho netlačí, 

vyhovuje do obuvi a odpovídá i barevnosti zbytku nohy, není potřeba ji upravovat, ani 

vyrábět novou. Domluvili jsme si zkušební dobu nošení 4-6 týdnů, po které se 

protetickému pracovišti ozve. V případě jakýchkoliv problémů během této doby se ozve 

dříve a technik bude problém řešit okamžitě. 

Poslední věcí, kterou jsem s pacientem na schůzce řešil, byl podpis poukazu, který 

vystavil na individuálně zhotovenou pomůcku odborný lékař a kterou schválila zdravotní 

pojišťovna. 

 

Obrázek 16 – Zkouška protézy (zdroj autorské fotografie) 

 

3.5.7  Vyhodnocení ortopedicko-protetické péče o pacienta 

O tento typ protetického řešení, tj. silikonovou protézu, projevil zájem sám 

pacient. Jeho motivace k používání pomůcky tedy byla vysoká. Odborný lékař mu 

pomůcku předepsal a zdravotní pojišťovna ji schválila.  
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 Dostupná česká literatura mnohdy v protetickém řešení tohoto typu nevidí 

význam, proto bylo zajímavé posoudit efekt silikonové protézy v tomto konkrétním 

případě.  

 Zájem pacienta o pomůcku je dobrý předpoklad toho, že ji bude pravidelně 

užívat a tím pádem využije veškerý benefit, který pro něho může mít. Navíc pacient již 

silikonovou protézu viděl u jiného pacienta, takže přesně věděl, co od ní očekávat. 

 Hned po prvním nasazení protézy bylo zřejmé, že spojení silikonového palce 

s nohou je těsné a funkční. Díky silikonové objímce je palec stále v přirozené poloze a 

poskytuje oporu stejně jako palec na zdravé noze. Odval chodidla a tím pádem i chůze 

se staly přirozenějšími. Navíc palec do budoucna zamezí dalšímu vychylování ostatních 

prstců, které jsou mírně vychýlené už nyní a vychylovaly by se čím dál tím víc. Také 

protéza poskytla vymezení v obuvi. Konkrétně si pacient stěžoval na nošení domácí 

obuvi, kdy mu chybějící část chodidla omezovala její používání. Vzhledem k věku 

pacienta je nezanedbatelným efektem protetického řešení i estetická rovina. Pacient je 

rád, že se nebude stydět např. na plovárně. Zkusí také odložit vycházkovou hůl, i když 

toto plánuje postupně až po nějaké době. 

 Zhodnocení, které jsem provedl, bylo samozřejmě učiněno při finální zkoušce a 

předání protézy. Důležité bude i další zhodnocení, které bude provedeno při další 

smluvené kontrole.  
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4  ZÁVĚR 

 

Cílem mojí bakalářské práce bylo v obecné rovině seznámit se kompletně s celou 

problematikou péče o pacienta od amputace, přes vstupní vyšetření až po samotné 

zhotovení protetické pomůcky a její finální předání pacientovi. Konkrétně jsem potom 

v rámci odborné praxe na protetickém pracovišti oslovil vhodného pacienta, kterému 

jsme poskytli požadovanou orto-protetickou péči. Celý proces zahrnoval vstupní 

vyšetření pacienta, zjištění jeho anamnézy, navržení řešení a samotnou výrobu protetické 

pomůcky a její předání pacientovi.  

Také jsem se v bakalářské práci pokusil shrnout teoretické poznatky z různých 

odborných zdrojů, které se týkají obecně nízkých amputací v noze, protetických řešení 

po těchto amputacích a silikonových materiálů a jejich použití.  

Vzhledem k tomu, že pacient je dlouhodobě diabetik I. typu a trpí syndromem 

diabetické nohy, věnoval jsem část teoretické části i onemocnění Diabetes mellitus a 

syndromu diabetické nohy.  

To, že je pacient diabetik hrálo velkou roli i při samotné výrobě protetické 

pomůcky, kdy bylo nutné použít více typů silikonu včetně velmi měkkých na místa 

možných otlaků. 

Možnost zhotovit pacientovi silikonovou protetickou pomůcku jsem velmi uvítal, 

protože to není zcela běžná součást toho, co protetická pracoviště rutinně dělají. S těmito 

pomůckami nemají příliš zkušenost ani lékaři a ani v české odborné literatuře se o nich 

příliš nepíše. Přitom pro diabetického pacienta po amputaci prstů nebo přednoží 

představují jednoznačný benefit. Jejich flexibilita a funkční spojení s nohou pro něho 

znamená zlepšení stability, odvalu chodidla, ochranu chodidla a vyplnění prostoru 

v obuvi. Nezanedbatelný je i estetický přínos takovéto pomůcky, především pro mladší 

pacienty. 

V průběhu odborné praxe ve společnosti A-orto s.r.o. jsem přišel do styku s celou 

řadou dalších typů protetických pomůcek a podílel jsem se na jejich výrobě. S některými 

jsem už přišel do kontaktu při předchozích odborných praxích, některé byly pro mě nové. 
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