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Abstrakt 

Autor: Kristýna Vítečková 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po transfemorální 

amputaci 

Cíl: Cílem této bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky o diagnóze stav po 

transfemorální  amputaci  a  zaznamenat  efekt  vybraných  postupů  v rámci  kazuistiky 

fyzioterapeutické péče. 

Metody:  Práce  je  rozdělena  na  dvě  části  –  teoretickou  a  speciální.  Teoretická  část 

obsahuje  informace  o  diagnóze  stav  po  transfemorální  amputaci  zpracované  formou 

rešerše, čerpané z odborné literatury a odborných článků. Část speciální je zpracována 

formou kazuistiky pacientky s danou diagnózou, která vznikla v rámci souvislé odborné 

praxe na Rehabilitační klinice Malvazinky. Tato část obsahuje anamnézu, vstupní 

kineziologický  rozbor,  krátkodobý  a  dlouhodobý  terapeutický  plán,  záznam  průběhu 

terapie, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 

Výsledek: Výsledkem fyzioterapeutické péče byla zejména kvalitativní úprava 

stereotypu chůze, zlepšení funkční soběstačnosti a ovlivnění bolesti kyčelních kloubů. 

Podrobné výsledky jsou shrnuty v kapitole Zhodnocení efektu terapie. 

Klíčová slova: transfemorální amputace, kazuistika, fyzioterapie 

  



 

 

Abstract 

Author: Kristýna Vítečková 

Title: A case study of physiotherapy care of a patient with transfemoral amputation 

Objectives: The objective of this bachelor thesis is to elaborate on theoretical knowledge 

about transfemoral amputation and to record the effect of the selected treatments in a case 

study of physiotherapy care. 

Methods: The thesis is divided into two parts – general and special. The general part 

contains information about  transfemoral amputation in the form of a literature research. 

The special part is in the form of a case study of a patient with the given diagnosis, which 

was done as part of a clinical work placement at Rehabilitační klinika Malvazinky. This 

part includes the anamnesis, initial assessment, short-term and long-term therapeutic plan, 

record of the course of therapy, final assessment and evaluation of the effect of therapy. 

Results:  The  physiotherapeutic  care  resulted  in  a  qualitative  improvement  of  the  gait 

pattern,  improved  functional  ability  and  reduction  of  hip  pain.  Detailed  results  are 

summarized in the chapter Evaluation of the effect of therapy. 

Keywords: transfemoral amputation, case study, physiotherapy 
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Seznam použitých zkratek 

10MWT – 10 Meter Walk Test  

6MWT – 6 Minute Walk Test 

ABC – Activities-Specific Balance Confidence Scale 

ABD – abdukce  

ACT – Akrální koaktivační terapie 

ADD – addukce  

ADL – activities of daily living, všední denní činnosti 

AGREE – Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 

AMP – Amputee Mobility Predictor 

BACPAR - British Association of Chartered Physiotherapists in Amputee 

Rehabilitation 

BMI – body mass index 

C/Th přechod – cervikothorakální přechod 

CABG - coronary artery bypass graft = aortokoronární bypass 

Cp – krční páteř 

CPG – clinical practice guideline 

CT - Computed Tomography, výpočetní tomografie 

DF – dechová frekvence 

DK – dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

EXT – extenze  

FH - francouzské hole 

FLX – flexe   

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK – horní končetina 

HKK - horní končetiny 

HSS - hluboký stabilizační systém páteře 

Hz – hertz 

ICHDK – ischemická choroba dolních končetin 

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny 

KPR - kardiopulmonální resuscitace 

kyč.kl. – kyčelní kloub 



 

 

L – levá, vlevo 

L/S přechod – lumbosakrální přechod 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

Lp – bederní páteř 

LTV – léčebná tělesná výchova  

m. – musculus  

mm. – musculi  

MR - magnetická rezonance 

P – pravá, vpravo 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

SI – sakroiliakální  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace 

TF – tepová frekvence 

Th/L přechod – thorakolumbální přechod 

Thp – hrudní páteř 

TK – krevní tlak 

TMT - techniky měkkých tkání 

TrP - trigger point 

UK – Univerzita Karlova 

UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů České republiky 

V-A ECMO - veno-arteriální mimotělní membránová oxygenace 

VR – vnitřní rotace 

ZR – zevní rotace 
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1 Úvod 

Amputace dolní končetiny je komplexním zásahem do života pacienta, který má 

dopady  na  jeho  fyzický  i  psychický  stav  a  v neposlední  řadě  také  na  jeho  sociální 

začlenění. Společným cílem multidisciplinárního týmu je návrat pacienta do 

plnohodnotného  života  a  v tomto  procesu  hraje  fyzioterapeutická  péče  zásadní  roli. 

(Jindra, Věchtová, Bielmeierová, 2015; Smith et al., 2016) 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a speciální. Cílem 

teoretické  části  je  formou  literární  rešerše,  čerpající  z  dostupných  zdrojů,  komplexně 

zmapovat  poznatky  o  amputaci  dolní  končetiny.  Jednotlivé  kapitoly  jsou  věnovány 

historii,  epidemiologii,  etiopatogenezi  a  indikaci  k  amputaci,  klinickému  obrazu  a 

diagnostice, chirurgické a konzervativní léčbě a dále možným komplikacím a 

patokineziologickým důsledkům pro pohybový aparát. V rámci komplexní rehabilitace 

pacienta  po  amputaci  je  podrobně  rozebrána  fyzioterapeutická  péče  v předoperační, 

akutní pooperační a předprotetické a v protetické fázi. V rámci celé teoretické části je 

kladen důraz na poznatky medicíny založené na důkazech. 

 Cílem speciální části je zaznamenat efekt vybraných fyzioterapeutických 

postupů, zvolených na základě výsledků kineziologického rozboru, v rámci kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou stav po transfemorální amputaci. 

Kazuistika  byla  zpracována  v rámci  souvislé  odborné  praxe  na  Rehabilitační  klinice 

Malvazinky v termínu 10.1. - 4.2.2022. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Definice 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 protetické ošetření. (Kubeš, 2014) 

2.2 Historie 

Amputace  jsou  jedním  z nejstarších  historicky  doložených  chirurgických 

výkonů. Už Hippokratés stanovil tři zásady těchto výkonů, které jsou platné dodnes. 

(Kubeš, 2014)  

Patří mezi ně:  

1. Odstranit nemocnou tkáň 

2. Snížit invaliditu 

3. Zachránit život (Kubeš, 2014) 

Zásadní  pro  úspěšnost  amputačních  výkonů  a pro  výrazné  snížení  jejich 

mortality bylo ovládnutí techniky zástavy pooperačního krvácení a prevence infekce 

rány  (Wangensteen,  1967).  Největší  uplatnění  a rozvoj  zaznamenaly  amputační 

výkony  za  válek,  kde  představovaly  nejlepší  řešení  v podmínkách  s omezenými 

technickými a farmakoterapeutickými možnostmi. Zpočátku byly prováděny 

gilotinové amputace, velkým pokrokem bylo představení techniky lalokové amputace 

v roce 1837 Listerem a Brittainem. (Kubeš, 2014) Obě techniky budou blíže popsány 

v kapitole  chirurgická  léčba.  Aktuálně  mají  na  vývoj  amputačních  výkonů  vliv 

pokroky v oblasti mikrochirurgie, cévní chirurgie a plastické chirurgie, které zužují 

okruh indikací. (Kubeš, 2014) 

2.3 Epidemiologie amputací 

Incidence 

Dle  Spáčila  a Táborského  (2008)  je  incidence  amputací  v České  republice 

45/100 000  a incidence  velkých  amputací  dolní  končetiny  24/100 000,  srovnatelně 

s incidencí amputací ve vyspělých zemích. Studie z roku 2020, porovnávající 

incidenci velkých amputací dolní končetiny (nad úrovní hlezenního kloubu) 

v evropských zemích, uvádí incidenci 30/100 000 v zemích střední a východní 

Evropy  a 20/100 000  v zemích  západní  Evropy.  (Kolossváry,  Björck,  Behrendt, 

2020).  
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Významné  faktory,  které  mají  vliv  na  incidenci  amputací,  jsou  stárnutí 

populace (60 % amputací je prováděno u osob nad 65 let) a prudce se zvyšující počet 

diabetiků (u pacientů s diabetes mellitus dochází k amputacím 8-40x častěji). 

V České republice, oproti jiným vyspělým zemím, pozorujeme v letech 1998-2006 

nárůst počtu amputací. (Spáčil, Táborský, 2008) Novější výzkum ukazuje, že počty 

amputačních výkonů byly v letech 2010-2014 stacionární, což je vzhledem k výše 

uvedeným faktorům známkou relativního poklesu amputací. (Piťhová et al. 2015) 

Prevalence 

Data o prevalenci amputací jsou dostupná pouze v rámci populace pacientů 

s onemocněním  diabetes  mellitus.  Dle  Piťhové  et  al.  (2015)  bylo  v  roce  2013 

11 168 pacientů s amputací (bez rozlišení nízkých a vysokých amputací) 

z reprezentativního vzorku 418 582 pacientů se záznamem antidiabetické léčby.  

Mortalita 

Data o mortalitě jsou opět zmapována pouze pro populaci pacientů 

s netraumatickou amputací. Thorud et al. (2016) ve své metaanalýze hodnotili pětileté 

přežití po velké amputaci. Mortalita amputací je velmi vysoká, u všech amputací se 

pohybuje mezi 53-100 % a 52-80 % u velkých amputací. Při porovnávání mortality u 

amputací  však  není  jisté,  jestli  amputace  urychluje  úmrtí,  nebo  to  lze  přičítat 

základnímu onemocnění, kterým pacient trpí. Rizikovými faktory zvýšené úmrtnosti 

jsou  věk,  onemocnění  ledvin,  proximální  amputace  a periferní  cévní  onemocnění. 

Také  nebyl  prokázán  vztah  mezi  konzervativní  léčbou  a prodloužením  očekávané 

délky života. 

2.4 Etiopatogeneze a indikace k amputaci 

Etiologie amputací je podmíněna a do jisté míry se i kryje s indikací. (Kubeš, 

2014)  V České  republice  jsou  nejčastější  indikací  k amputaci  gangrény  (nekróza 

modifikovaná druhotnými změnami, u diabetiků nejčastěji infekcí) dolních končetin 

na podkladě chorob cév. Zároveň je tato indikace spojena s častými komplikacemi 

léčby. (Jindra, Věchtová, Bielmeierová, 2015) 

Trauma 

Dříve  častá  indikace,  nyní  potlačována  možnostmi  mikrochirurgie  a cévní 

chirurgie,  jediná  absolutní  indikace  je  ireverzibilní  ischémie  z traumatické  či  jiné 

etiologie. (Kubeš, 2014) Traumatické amputace tvoří asi 1,5-2 % všech amputací. 

(Spáčil, Táborský, 2008) 
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Infekt 

Dlouhodobé  lokální  procesy  nebo  nezvládnutelná  akutní  sepse  způsobená 

lokálním infektem, v této indikaci se jedná o život zachraňující operaci. 

(Kubeš, 2014) 

Nekróza 

Nejčastější je již dříve zmíněná nekróza na podkladě ICHDK, do této indikace 

zahrnujeme ale i nekrózy způsobené fyzikálními vlivy (popáleniny, omrzliny, 

poranění elektrickým proudem). (Kubeš, 2014) 

Tumory 

U pokročilých a recidivujících maligních nádorů. (Kubeš, 2014) 

Afunkce 

Jedná se o vrozené vady, následky traumatu i operací, kdy postižená končetina 

brání ve zlepšení funkce. (Kubeš, 2014) 

Stav kožního krytu anebo defekt měkkých tkání 

Dlouhodobý  defekt,  který  nelze  hojit.  V dnešní  době  okrajová  indikace 

vzhledem k možnostem mikrochirurgie a plastické chirurgie. (Kubeš, 2014) 

2.5 Klinický obraz a diagnostika 

Klinický  obraz  a diagnostika  se  u  jednotlivých  indikací  liší,  budou  tedy 

popsány u dvou nejčastějších indikací – z cévních a traumatických příčin. 

Indikace z cévních a neuropatických příčin 

Jedná se o pacienty s akutní nebo chronickou poruchu arteriálního prokrvení. 

V případě chronické ischemické choroby dolních končetin vzniká ve většině případů 

na podkladě aterosklerózy. (Bachelda, 2012) 

 

K revaskularizaci nebo amputaci jsou indikovány následující skupiny pacientů (dle 

Pepe, Lusardi, 2007): 

• Pacient s akutním tepenným uzávěrem, ale bez neuropatie nebo diabetu 

o Příznaky: náhle vzniklá bolest, bledá chladná končetina a poruchy 

citlivosti a hybnosti punčochovitého charakteru 

o Terapie:  konzervativní,  možná  trombolýza,  embolektomie  nebo 

bypass 

• Pacienti s lehčím cévním poškozením ale s neuropatií 
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o Příznaky: neuropatické defekty, ulcerace s rizikem osteomyelitidy 

nebo infekce 

o Terapie:  také  možno  konzervativně,  odlehčovací  obuv,  terapie 

infekce, u osteomyelitidy je amputace nutná 

• Pacienti s diabetes mellitus s kombinací cévní choroby a polyneuropatie 

o Příznaky:  intermitentní  klaudikace,  v pokročilém  stádiu  klidové 

ischemické bolesti, trofické změny kůže, další komorbidity 

o  Terapie: amputace je nejpravděpodobnější, často se jedná 

o pacienty  vyššího  věku  a  s komorbiditami,  u  kterých  je  riziko 

problémů s hojením, mobilitou a protézováním 

U druhé a třetí skupiny se jedná o symetrické postižení, tudíž hrozí amputace 

i druhostranné končetině. Je nutné pečlivé sledování a zvýšená péče o druhostrannou 

končetinu,  zvláště  v pooperační  fázi  a při  používání  protetické  pomůcky,  kdy  je 

zatěžována výrazně více. (Pepe, Lusardi, 2007) 

Klinické vyšetření 

Základem  klinického  vyšetření  pro  tuto  skupinu  indikací  je  angiologické 

vyšetření  pro  zhodnocení  možnosti  revaskularizace.  Provádí  se  některá  z forem 

angiografie  dle  stavu  pacienta,  a to  neinvazivní  duplexní  sonografie,  CT  či  MR 

angiografie nebo invazivní digitální substrakční angiografie. (Bachelda, 2012) Dále 

se  provádí  vyšetření  stavu  kardiovaskulárního  a respiračního  systému  pro  výběr 

vhodné anestezie a vyšetření kognitivního stavu pro zajištění perioperační 

a pooperační péče a pro adekvátní edukaci pacienta. (Pepe, Lusardi, 2007) 

 

Traumatická indikace 

Traumatickou  indikaci  k amputaci  často  doprovází  kritický  stav  pacienta  – 

velké  ztráty  krve,  hypovolemický  šok,  zranění  hlavy,  hrudníku  a v oblasti  břišní 

dutiny a fraktury končetin. V akutní péči je proto důležitá stabilizace stavu pacienta 

a následné rozhodnutí o amputaci nebo zachránění končetiny. (Pepe, Lusardi, 2007) 

Pro redukci subjektivních faktorů při rozhodování o amputaci z důvodu traumatu byla 

sestavena různá schémata a bodovací systémy, které napomáhají posouzení možnosti 

záchrany končetiny. Pro traumatické amputace je nejběžněji využíváno MESS skóre 

(Mangled Extremity Severity Score), které hodnotí energii úrazového mechanismu, 

tlakovou stabilitu pacienta, ischemické postižení a věk pacienta. (Kubeš, 2014)  
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Rozhodnutí o výši amputace 

Kromě rozsahu postižení rozhoduje o výši amputace také stav jednotlivých 

tkání – kožního krytu, svalů (musí dostatečně krýt skelet), nervové tkáně a cévního 

zásobení. V neposlední řadě je důležitá možnost optimálního protetického vybavení. 

(Kubeš,  2014)  V oblasti  dolních  končetin  se  provádějí  následující  výkony  (Pepe, 

Lusardi, 2007): 

Velké amputace (major) – definujeme jako amputace nad úrovní hlezenního 

kloubu (Bachelda, 2012) 

• Hemipelvektomie 

• Exartikulace v kyčelním kloubu 

• Transfemorální amputace 

• Exartikulace v kolenním kloubu 

• Transtibiální amputace 

Malé amputace (minor) – definujeme jako amputace pod úrovní hlezenního 

kloubu (Bachelda, 2012) 

• Symeho amputace 

• Transmetatarsální amputace 

• Lisfrankova a Chopartova amputace 

• Amputace prstců 

Malé amputace ve většině případů zachovávají funkční končetinu pro chůzi, 

tím pádem umožňují větší soběstačnost pacienta a jsou spojeny s vyšší kvalitou života 

pacienta  než  velké  amputace.  Jejich  úskalím  je  však  dlouhá  doba  hojení,  riziko 

infekce  a vzniku  deformit,  proto  je  nezbytná  následná  protetická  péče.  Provádí  se 

nejčastěji u pacientů se syndromem diabetické nohy. (Nazri et al., 2019) 

2.6 Konzervativní léčba 

Rozhodnutí o záchraně končetiny vyžaduje zhodnocení všech výše uvedených 

faktorů operatérem či multidisciplinárním týmem, musí však také být v souladu s vůlí 

pacienta. Kubeš (2014) uvádí, že drtivá většina pacientů trvá na zachránění končetiny 

a je zde nutná edukace o jejích četných nevýhodách a možných komplikacích. 

Konzervativní léčba vyžaduje opakované operační výkony, má vysoké riziko rozvoje 

infektu  až  celkové  sepse,  dlouhou  dobu  léčby  spojenou  se  socioekonomickými 

dopady,  a především  nezaručuje  funkční  končetinu,  což  může  vyústit  v nutnost 

pozdější amputace. 
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V případě cévní indikace je dle Spáčila a Táborského (2008) zásadní primární 

prevence  aterosklerózy  a včasná  diagnostika  ICHDK,  aby  nedošlo  k progresi  do 

kritického  stadia,  jelikož  je  známo,  že  konzervativní  léčba  nemocných  s kritickou 

končetinovou  ischemií  je  málo  účinná.  Dále  považují  za  důležité  rozšiřování  sítě 

vaskulárních center schopných poskytovat moderní způsoby revaskularizací 

a provádění pečlivých kontrol pacientů po revaskularizacích. 

2.7 Chirurgická léčba 

V chirurgické  léčbě  jsou  popisovány  dvě  hlavní  techniky,  a to  gilotinová 

(cirkulární) a laloková amputace. Amputace také mohou být prováděny jako zavřené, 

kdy dojde k vytvoření finálního pahýlu, nebo otevřené, které jsou indikovány 

v případě  infektu  a u  závažného  zhmoždění  měkkých  tkání  a umožňují  opakované 

výkony.  Otevřené  gilotinové  amputace  vyžadují  konverzi  na  lalokovou,  aby  bylo 

možné protézování. (Kubeš, 2014) 

Gilotinová amputace 

Gilotinová amputace má využití především ve válečných podmínkách 

a umožňuje vícedobou amputaci. Technika spočívá v cirkulárním přerušení kůže, po 

její retrakci se v dané úrovni přeruší svaly a po jejich retrakci se v této 

nejproximálnější  úrovni  přeruší  skelet.  Jak  již  bylo  zmíněno,  gilotinová  amputace 

vyžaduje pozdější revizi. (Kubeš, 2014) 

Lalokové amputace 

Laloková amputace je modernější technika, která využívá 

muskuloskeletálních laloků k vytvoření měkkého krytu pahýlu. Zásadní je zachování 

motoriky pahýlu, a to pomocí myoplastiky nebo myodézy. Myoplastika spočívá ve 

spojení antagonistických svalových skupin. Při myodéze je vytvořen nový svalový 

úpon,  který  umožňuje  lepší  zachování  funkce.  Umístění  jizvy  by  mělo  být  mimo 

nášlapnou plochu pahýlu. (Kubeš, 2014)  

Operační technika má zásadní dopad na biomechaniku dolní končetiny 

a ukazuje  se,  že  využití  myodézy,  zejména  pro  m.adductor  magnus,  umožňuje 

fyziologické  postavení  femuru  i  po  amputaci,  čímž  se  optimalizuje  funkce  svalů 

kyčelního kloubu, což má pozitivní dopad na stereotyp chůze a energetickou 

náročnost chůze. (Gottschalk, 1999) 
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2.8 Komplikace léčby 

Poruchy hojení rány a infekce 

V případě  sekundárního  hojení  rány  může  dojít  až  k nekróze  či  gangréně 

pahýlu,  kdy  je  nutná  reamputace  proximálněji.  Riziko  infekce  také  představují 

hematomy. Prevencí je zajištění správné drenáže a podávání antibiotik parenterálně 

či perorálně, vyjímečně peroperačně. (Jindra, Věchtová, Bielmeierová, 2015) Tyto 

komplikace  jsou  pro  amputace  velmi  časté,  zvyšují  perioperační  mortalitu,  jsou 

spojeny se zvýšenou mírou fantomové bolesti a oddalují protézování. (Coulston et al., 

2012) 

Otok 

Otok  vzniká  následkem  poškození  tkání  vzniklého  během  operace  a dále 

přetrvává kvůli imobilitě a sníženému svalovému tonu pahýlu. Otok má negativní vliv 

na délku hojení rány, bolest, celkovou mobilitu, tvarování pahýlu a oddaluje proces 

protézování. (Bouch et al., 2012) Postupy pro terapii edému budou popsány v dalších 

kapitolách.  Dle  doporučení  BACPAR  jsou  na  základě  EBM  doporučovány  tyto 

postupy: 

• Rigidní fixace (sádrování) pro transtibiální amputace 

• Využití  PPAM  aid  (Pneumatic  Post  Amputation  Mobility  Aid)  –  pro 

všechny výšky amputací, pomůcka umožňující částečné zatěžování 

amputované končetiny pomocí konstrukce s pneumatickou dlahou 

• Kompresní punčochy – pro všechny výšky amputací, použití jako 

preferovaná alternativa bandážování elastickým obinadlem 

• Podložka  pro  pahýl  pro  invalidní  vozík  –  zejména  pro  transtibiální 

amputace, prevence otoku a flekční kontraktury kolene 

Naopak v literatuře tradičně uváděné bandážování elastickým obinadlem tato 

studie hodnotí jako méně efektivní než jiné formy terapie otoku a odrazuje od jeho 

používání pro nespolehlivost a rizikovost z hlediska rozložení tlaku na pahýl. 

Kontraktury měkkých tkání 

Kontraktury  měkkých  tkání  vznikají  v kloubu  proximálně  od  amputace, 

v případě  transfemorální  amputace  tedy  v kyčelním  kloubu.  Vlivem  nevyvážené 

myoplastiky  či  myodézy,  imobilitou  před  a po  operaci  a nadměrným  využíváním 

invalidního vozíku vzniká nejčastěji flekční a abdukční kontraktura kyčelního 

kloubu. Tato komplikace má zásadní vliv na možnost protézování (Bowker (2002) 
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uvádí,  že  protézování  je  možné  do  25  stupňů  kontraktury  v kyčelním  kloubu) 

a zvyšuje  energetickou  náročnost  chůze  s protézou.  Prevencí  je  správná  operační 

technika,  především  myodéza  m.quadriceps  femoris  v extenzi  v kyčelním  kloubu 

a myodéza adduktorů k femuru, pooperačně intermitentní polohování na břiše a časné 

zahájení  cvičení  k udržení  rozsahu  pohybu  v kyčelním  kloubu.  (Myers,  Chauvin, 

2021; Berke 2008; Bowker, 2002) 

Bolest 

U pacientů po amputaci rozlišujeme několik druhů bolesti, a to bolest 

reziduální končetiny (pahýlu), fantomové pocity a fantomovou bolest. Kromě 

uvedených  se  u  pacientů  mohou  vyskytovat  ještě  bolesti  spojené  s přidruženými 

patologiemi, jako například klaudikační bolesti provázející ICHDK, nebo 

muskuloskeletální bolest způsobená jinými zraněními v případě traumatické 

amputace. (Berke, 2008) 

1. Bolest  reziduální  končetiny  (pahýlu)  –  bolest  nociceptivního  charakteru, 

vyskytuje se u přibližně 50 % pacientů, která většinou ustupuje v horizontu 

několika  týdnů  s hojením  rány.  V některých  případech  přetrvává,  anebo  se 

může sekundárně rozvinout z důvodu lokální patologie pahýlu (infekce, vada 

kožního krytu, vady způsobené protetickou pomůckou apod.) Bolest pahýlu 

koreluje  s výskytem  fantomových  bolestí  –  pacienti  trpící  fantomovými 

bolestmi vykazují vyšší výskyt bolesti reziduální končetiny než pacienti bez 

fantomových  bolestí.  Terapie  závisí  na  etiologii  bolesti.  (Erlenwein  at  al., 

2021; Jackson, Simpson, 2004) 

2. Fantomové pocity – vyskytují se téměř u všech pacientů po amputaci, jedná 

se o jakékoli nebolestivé vjemy z chybějící části končetiny. Fantomové pocity 

mohou zahrnovat vjemy dotyku, tlaku, teploty, svědění, nebo polohy 

neexistující končetiny. Pozorujeme fenomén ,,telescopingu“, kdy se 

s postupem času vjem distální části fantomové končetiny přibližuje směrem 

ke  skutečnému  konci  pahýlu.  V případě  fantomových  pocitů  je  důležitá 

včasná  edukace  pacienta  o jejich  výskytu,  klinicky  však  nejsou  významné. 

(Berke, 2008; Jackson, Simpson, 2004) 

3. Fantomové  bolesti  –  jedná  se  o neuropatické  bolestivé  vjemy  z chybějící 

části končetiny vyskytující se až u 80 % pacientů po amputaci. Chirurgické 

odstranění části těla, a tím pádem nevyhnutelné přerušení periferních nervů, 

vede k absenci aferentní zpětné vazby v senzomotorické kůře a její 
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maladaptivní  reorganizaci.  Bolest  je  nejčastěji  lokalizovaná  v distální  části 

fantomové končetiny, což si vysvětlujeme podílově větším zastoupením aker 

v rámci  senzomotorického  kortexu  oproti  proximálnějším  částem  končetin. 

Bolesti mohou být různého charakteru, typicky neuropatického (pálení, 

brnění, bodání), ale mohou být i zdánlivě nociceptivní povahy – mačkání nebo 

drcení. Fantomové bolesti přicházejí v atakách trvajících několik sekund až 

minut, mohou však přetrvávat několik hodin, výjimečně trvale. Obvykle se 

fantomové bolesti zmírňují, co se týče frekvence i intenzity, během prvních 

šesti měsíců po amputaci, studie však ukazují, že celková prevalence 

fantomové  bolesti  klesá  v dalších  letech  od  amputace  jen  velmi  mírně. 

Fantomové  bolesti  výrazně  ovlivňují  kvalitu  života  pacienta  a vzhledem 

k jejich multifaktoriální etiologii je nutný komplexní přístup k jejich léčbě. 

Některé druhy terapie mající přesah do fyzioterapie budou popsány v dalších 

kapitolách. (Erlenwein et al.; Berke, 2008) 

Psychologické komplikace 

Amputace představuje zásadní zásah do organismu, jak po stránce fyzické, tak 

psychické.  Mezi  psychické  komplikace  amputací  patří  zejména  posttraumatická 

stresová porucha a deprese. Vyšší prevalenci těchto poruch vykazují pacienti 

s chronickou bolestí a pacienti po traumatické amputaci. U pacientů, kteří podstoupili 

amputaci  v důsledku  chronického  onemocnění  je  výskyt  posttraumatické  stresové 

poruchy nižší. (Myers, Chauvin, 2021) 

 
2.9 Patokineziologické důsledky pro pohybový aparát 

Vliv operační techniky na pohybový aparát 

Prvním a nejdůležitějším faktorem, který má vliv na rozvoj patologií 

pohybového aparátu u amputací, je operační technika. Gottschalk (1999) uvádí, že 

tvar pahýlového lůžka ani stavba protézy (ve smyslu vzájemného uspořádání jejích 

dílů  –  alignment  protézy)  neovlivňuje  postavení  reziduálního  femuru.  Postavení 

femuru v mírné addukci (fyziologická odchylka je 9° stupňů od vertikály) zajišťuje 

v ideálním případě u amputovaných myodéza adduktorů kyčelního kloubu k femuru, 

což  umožňuje  normální  funkci  ostatních  svalů  stabilizujících  kyčelní  kloub  (m. 

gluteus minimus a medius a m. tensor fasciae latae). V případě, že je femur 

v abdukčním postavení, dochází ke zvýšení laterolaterálního posunu těžiště při chůzi 
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a tím  pádem  ke  snížení  efektivity  a plynulosti  stereotypu  chůze.  Dochází  tak  ke 

zvýšení energetické náročnosti chůze. 

Podobný  efekt  ve  smyslu  zvýšení  energetické  náročnosti  chůze  a nutnosti 

využívání kompenzačních mechanismů (zejména kompenzační zvýšení lordózy 

bederní páteře) má flekční kontraktura v kyčelním kloubu. (Lusardi, 2007) 

Pooperačně dále dochází ke svalové atrofii pahýlu a ke snížení svalové síly z 

důvodu odstranění svalové hmoty při amputaci, ale také narušením inervace 

a nedostatečnou mechanickou fixací svalů. (Gottschalk, 1999) 

Vliv protetické pomůcky 

Mezi vlivy stehenní protézy na chyby při zácviku s protetickou pomůckou 

řadí Hadraba (2006): 

• Neodpovídající výběr typu protézy a jejích dílů 

• Neodpovídající volbu pahýlového lůžka 

• Nedostatečný (nebo žádný) výcvik pacienta v nasazování a ovládání 

protézy 

• Trvající bolest pacienta při zatěžování v protéze i při pohybu 

Tyto  vlivy  způsobují  diskomfort  při  používání  protézy  a její  nedostatečné 

zatížení, což vede ke zvýšení zátěže zdravé dolní končetiny. Dlouhodobé přetěžování 

pak vede k degeneraci nosných kloubů a bolestem. (Gailey, 2008) 

Sekundární poruchy pohybového aparátu u amputací 

Výše  uvedené  faktory  způsobují  patologické  přestavby  stereotypu  chůze, 

který se fixuje a dlouhodobým přetěžováním vede ke vzniku strukturálních poruch. 

Amputace  je  tak  spojena  s vysokým  výskytem  sekundárních  poruch  pohybového 

aparátu  –  nejčastěji  dochází  k  rozvoji  osteoartrózy  nosných  kloubů  zdravé  dolní 

končetiny z důvodu přetěžování, osteoporózy reziduální končetiny z důvodu 

nedostatečného zatěžování a k bolestem v lumbosakrální oblasti, jejichž příčiny jsou 

multifaktoriální.  Pacienti  po  amputaci  mají  vyšší  riziko  chronické  bolesti  zad  než 

běžná populace. Mezi přispívající faktory, kromě těch, které se vztahují i na běžnou 

populaci,  řadíme  vliv  protetické  pomůcky,  posturální  poruchy,  výšku  amputace 

a celkovou  dekondici.  Tyto  poruchy  způsobují  disabilitu  a výrazně  snižují  kvalitu 

života pacientů po amputaci. U transfemorálních amputací je riziko vzniku 

sekundárních  poruch  pohybového  aparátu  vyšší  než  u  transtibiálních  amputací 

a amputací v oblasti nohy. (Gailey, 2008)  
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2.10 Komplexní rehabilitace pacienta po amputaci dolní končetiny 

2.10.1 Multidisciplinární tým 

Cílem rehabilitace pacienta po amputaci dolní končetiny je nácvik 

lokomoce  s  protézou  a  návrat  pacienta  do  plnohodnotného  života.  (Jindra, 

Věchtová, Bielmeierová, 2015) Heyns et al. (2021) za cíl rehabilitace považuje 

omezení funkčního deficitu, zlepšení soběstačnosti s protézou i bez ní a z toho 

plynoucí zlepšení kvality života. Na splnění tohoto cíle se podílí 

multidisciplinární  tým  skládající  se  z lékaře,  sestry,  fyzioterapeuta,  protetika, 

ergoterapeuta, klinického psychologa, sociálního pracovníka a případně dalších 

odborníků  dle  potřeb  pacienta.  Nedílnou  součástí  je  rodina  nebo  pečovatelé 

pacienta. (Jindra, Věchtová, Bielmeierová, 2015) Pacient by měl být informován 

o celém procesu rehabilitace, aby měl možnost se na něm aktivně podílet, což je 

důležité pro dosažení cílů stanovených v rehabilitaci. (Smith et al., 2016) 

2.10.2 Přístup k rehabilitaci pacientů po amputaci z pohledu 

EBM 

Pro systematickou a úspěšnou rehabilitaci jsou sestavovány 

guideliny/standardy péče (v anglofonní literatuře CPG – clinical practice 

guideline), které by měly být založeny na kvalitních vědeckých studiích. 

Srovnávací  studie  z roku  2021  publikovaná  v časopise Archives  of  Physical 

Medicine and Rehabilitation, zaměřená na hodnocení kvality jednotlivých 

standardů rehabilitační péče pacientů po amputaci, vyhodnotila ze skupiny 811 

CPG  pouze  následující  čtyři,  které  na  základě  kritéria  AGREE  dosahovaly 

dostatečné úrovně (Heyns, 2021): 

• Dutch  evidence-based  guidelines  for  amputation  and  prosthetics  of  the 

lower  extremity:  Amputation  surgery  and  postoperative  management, 

2012  

• Clinical guidelines for the pre- and postoperative physiotherapy 

management of adults with lower limb amputations, second edition, 2016  

• VaDoD clinical practice guideline for rehabilitation of individuals with 

lower limb amputation (version 2.0), 2017  

• VaDoD clinical practice guideline for the management of upper extremity 

amputation rehabilitation, 2014  
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V České republice je standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR (Unie 

fyzioterapeutů České republiky) z roku 2015, který čerpá zejména z doporučení 

pro klinickou praxi BACPAR a z literatury z let 1994-2006. 

2.10.3 Fáze rehabilitace 

V literatuře nacházíme různá dělení fází rehabilitace, záleží, zda je dělení 

z pohledu  fyzioterapie,  protetického  vybavení  či  organizace  zdravotní  péče. 

Esquenazi (2009) dělí fáze komplexní rehabilitace následovně: 

1. Předoperační 

2. Amputační výkon 

3. Akutní pooperační 

4. Preprotetická 

5. Předpis protézy 

6. Trénink s protézou 

7. Sociální začlenění 

8. Pracovní začlenění 

9. Následná péče 

Z pohledu fyzioterapeutické péče autoři nejčastěji rozlišují tyto fáze (např. 

Geertzen et al., 2015; Lusardi, 2007; May, 2014 a další): 

• Předoperační (pouze v případě plánované amputace) 

• Pooperační – někdy dělena dále na akutní pooperační (od operace do 

ukončení hospitalizace) a předprotetickou (od ukončení hospitalizace 

po vybavení protézou) 

• Protetická (od vybavení protézou) 

2.10.4 Testování pro určení efektivity terapeutické intervence a 

prognózy 

Testování pacientů po amputaci 

Speciální testy mají pro terapeuta velký význam – poskytují informace pro 

plánování terapeutické intervence, hodnocení její efektivity a slouží k celkovému 

systematickému zlepšování klinické praxe. Pro pacienta mají motivační význam 

a v případě pacientů po amputaci slouží k určení stupně aktivity a odůvodnění 

potřebného protetického vybavení pro pojišťovnu. (Sions, Beisheim, Seth, 2020) 
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Sions, Beisheim a Seth (2020) ve své přehledové studii dělí druhy měření 

výsledků terapeutické intervence na dotazníkové (self-report outcome measures) 

a  funkční  testy  (performance-based  outcome  measures).  Zaměřili  se  na  výběr 

dotazníků  a  testů,  které  mají  vypovídající  hodnotu  pro  populaci  pacientů  po 

amputaci a zároveň jsou snadno proveditelné v klinické praxi. Doporučují využití 

následujících: 

 

Dotazníky (self-report outcome measures) 

• Socket Comfort Score (SCS) – hodnocení pohodlnosti pahýlového lůžka 

na stupnici 0-10, kde 0 je nejméně komfortní a 10 nejkomfortnější, nízké 

hodnoty SCS korelují s nevhodnou úpravou pahýlového lůžka na základě 

posouzení protetika.  

• Houghton Scale – zahrnuje čtyři okruhy hodnotící čas, po který pacient 

využívá protézu, nošení protézy v interiéru/exteriéru, využití 

kompenzačních pomůcek a subjektivní stabilitu při chůzi v různých 

podmínkách.  Hodnocení  na  stupnici  0-12  indikuje  stupeň  aktivity,  kde 

méně a rovno 5 bodů je interiérový typ, 6-8 limitovaný exteriérový typ a 

více  a  rovno  9  je  exteriérový  typ.  Je  vhodný  pro  posuzování  pacientů 

s nižšími stupni aktivity. 

• Prosthetic Limb Users Survey of Mobility (PLUS-MTM) – hodnotí 

vnímanou schopnost vykonávat činnosti v domácím prostředí a v exteriéru 

s protézou, položky jsou hodnoceny na stupnici 1-5, kde 1=neschopen a 

5=schopen bez obtíží, výsledkem je hodnocení mobility v porovnání se 

vzorkem  populace  po  amputaci  –  percentil,  vyšší  hodnoty  PLUS-MTM 

korelují s vyšším stupněm aktivity 

• Activities-Specific  Balance  Confidence  Scale  (ABC)  –  pacient  hodnotí 

subjektivní jistotu při 16 různých činnostech (chůze po schodech, 

nakloněné  rovině,  jízda  na  eskalátoru  apod.).  Ačkoli  tato  škála  není 

specifická  pro  pacienty  po  amputaci,  je  citlivější  než  Houghton  Scale 

v posuzování úrovně aktivity a úrovně sociálního začlenění. 
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Funkční testy (performance-based outcome measures) 

• Amputee Mobility Predictor (AMP) – pacient provádí 21 úkolů 

hodnotících celkovou mobilitu a rovnováhu, dvě varianty testu umožňují 

hodnocení před protézováním i po protézování a délka testování je méně 

než 15 minut, což spolu s minimálními požadavky na pomůcky znamená 

dobrou využitelnost testu v klinické praxi. Test byl vyvinut pro posouzení 

K-level, což je alternativa stupňů aktivity užívaných v České republice. 

• Four Square Step Test (FSST) – test hodnotící dynamickou rovnováhu, 

pacient  překračuje  nízké  překážky  určeným  směrem,  délka  testování  je 

méně  než  5  minut,  kratší  čas  potřebný  ke  splnění  úkolu  indikuje  lepší 

dynamickou rovnováhu 

• Narrowing Beam Walking Test (NBWT) – pacient přechází po postupně 

se  zužující  nízké  kladině  o  specifických  rozměrech,  je  zaznamenána 

vzdálenost, kterou ušel před sestoupením z kladiny. Test je validní 

k predikci  rizika  pádu,  jelikož  se  ukazuje,  že  horších  výsledků  v něm 

vykazují pacienti s pády v anamnéze, pacienti s transfemorální amputací a 

pacienti s nižším stupněm aktivity. Test se ukázal jako mnohem citlivější 

pro  populaci  pacientů  po  amputaci  než  FSST  a  Berg  Balance  Scale. 

Nevýhodou tohoto testu je náročnost na pomůcky a prostorová náročnost 

provedení.  

• 10 Meter Walk Test (10MWT) – pacient vlastní zvolenou rychlostí ujde 

vzdálenost 10 m, kratší čas či rychlost chůze indikuje efektivnější 

stereotyp chůze 

• 6 Minute Walk Test (6MWT) – test hodnotící aerobní kapacitu pomocí 

chůze po dobu šesti minut po vyznačené trase, z bezpečnostních důvodů 

je  vhodná  kontrola  vitálních  funkcí  (TK,  TF,  DF,  saturace  O 2,  stav 

vědomí) před zahájením testu a kontinuální měření saturace pomocí pulsní 

oxymetrie během testu. Delší uražená vzdálenost indikuje vyšší aerobní 

kapacitu a vytrvalost pacienta. 

Kombinace  dosažených  výsledků  v těchto  testech  umožňuje  predikci 

nepříznivých výsledků rehabilitace, jako je neschopnost chůze v exteriéru, 

nevyužívání protézy a pádů. Přesný popis vyhodnocování přesahuje rámec této 

práce. 
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Stupně aktivity 

Stupně předpokládané aktivity určují cíle rehabilitace i protetické 

vybavení. Podle kritérií zdravotních pojišťoven, které hodnotí fyzické a psychické 

předpoklady,  profesi,  uživatelský  prostor  a  míru  schopností  uživatele  protézy 

provádět běžné denní aktivity, je určen stupeň aktivity 0-4. (Pejšková, Mareček, 

2010) Ekvivalentem stupně aktivity je již zmíněný K-level, který je využíván v 

anglofonní odborné literatuře a stupně K0-4 se svým vymezením shodují se stupni 

aktivity používanými v České republice. 

 

Tabulka  1  Stupně  aktivity  a  odpovídající  protetické  vybavení,  sestavena  dle 
Pejšková, Mareček (2010) a Berke (2008) 

Stupeň aktivity Popis Protetické vybavení 

0 – nechodící pacient Celkový stav pacienta 
nedovoluje chůzi ani 
přesuny s protézou 

Nejjednodušší 
kosmetická protéza 
Pevné chodidlo 

1 – interiérový typ Uživatel schopný 
pohybu na rovném 
povrchu pomalou 
konstantní rychlostí 
chůze, doba a 
vzdálenosti chůze jsou 
výrazně limitovány 

Jednoosý kolenní kloub 
s uzávěrem nebo 
zátěžovou brzdou 
 
Pevné chodidlo  

2 – limitovaný 
exteriérový typ 

Uživatel schopný 
překonat malé přírodní 
nerovnosti a schody 

Jednoosý nebo 
polycentrický kolenní 
kloub se zátěžovou 
brzdou nebo 
pneumatickou jednotkou 
Pevné nebo dynamické 
chodidlo 

3 – nelimitovaný 
exteriérový typ 

Uživatel, který chodí 
střední i vysokou 
rychlostí chůze, 
překonává přírodní 
nerovnosti a bariéry, 
zvládá pracovní a jiné 
pohybové aktivity 

Kolenní kloub 
s hydraulickou nebo 
pneumatickou jednotkou 
(jednoosý nebo 
polycentrický) nebo 
mikroprocesorem řízený 
kloub 
Dynamické chodidlo 
 



 

 28 

Stupeň aktivity Popis Protetické vybavení 

4 – nelimitovaný 
exteriérový typ se 
zvláštními požadavky 

Uživatel se zvláštními 
požadavky, s výrazným 
rázovým a 
mechanickým zatížením 
protézy 

Mikroprocesorem řízený 
kloub nebo bionický 
kolenní kloub 
 
Dynamické chodidlo se 
speciálními požadavky 
na odolnost 

 

Prognóza 

Pokud  jako  cíl  rehabilitace  stanovujeme  nácvik  lokomoce  s protézou  a 

návrat pacienta do plnohodnotného života, jsou výsledky rehabilitačního procesu 

povětšinou průměrné. Při posuzování úspěšnosti rehabilitace jsou často 

využívány  kritéria  jednoduchých  funkčních  testů,  ty  však  nezahrnují,  zda  se 

pacient reintegroval do společnosti, tím pádem přeceňují výsledky rehabilitace. 

Pacienti po amputaci dolní končetiny uvádějí nízkou míru sociálního začlenění a 

většina  z nich  se  nevrátí  do  původního  zaměstnání.  Prognóza  u  transtibiálních 

amputací  je  příznivější  než  u  amputací  transfemorálních.  (Smith,  2016;  Sions, 

Beisheim, Seth, 2020) 

Je však nutné vzít v úvahu, že pacienti po amputaci tvoří dvě velmi odlišné 

skupiny, a to amputace z vaskulárních důvodů a amputace z traumatických příčin. 

U traumatických amputací je prognóza převážně dobrá – jsou to často mladí a 

relativně  zdraví  pacienti,  kteří  se  plně  zrehabilitují.  U  starších  komorbidních 

pacientů  amputovaných  z cévních  důvodů,  kteří  jsou  v  celkově  špatné  fyzické 

kondici, je prognóza nepříznivá. (Houghton et al., 1992) 

Retrospektivní studie ukazují, že mezi faktory, které mají negativní vliv 

na výsledek rehabilitace, řadíme výskyt komorbidit, defekty kontralaterální 

končetiny,  mužské  pohlaví,  vyšší  věk,  snížené  kognitivní  a  psychomotorické 

schopnosti a transfemorální amputace. (Fajardo-Martos et al., 2018; Houghton et 

al.,1992) 

Na  výsledek  rehabilitace  i  celkovou  prognózu  má  také  vliv  organizace 

zdravotní péče. Pacienti, kteří byli po amputaci hospitalizováni ve 

specializovaných rehabilitačních zařízeních mají vyšší procento jednoletého 

přežití, propuštění do domácího prostředí a úspěšného protézování ve srovnání se 

skupinami pacientů, kteří byli hospitalizováni pouze na chirurgickém oddělení, 
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kteří  absolvovali  pouze  ambulantní  rehabilitaci,  nebo  kteří  byli  propuštěni  bez 

rehabilitace do domácího prostředí. Je však potřeba zvážit, jestli celkový stav a 

sociální situace pacienta umožňuje intenzivní rehabilitaci (Kurichi et al., 2009; 

Stineman et al., 2008, Geertzen at al., 2015) 

2.11 Fyzioterapeutická péče 

2.11.1 Předoperační fáze 

V případě plánovaných amputací je optimální, aby proběhla edukace pacienta 

o důvodech plánovaného výkonu a zdravotních a sociálních perspektivách v podobě 

konzultace s chirurgem, rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a sociálním 

pracovníkem. (Hadraba, 2006) Měl by být také stanoven plán následné péče. 

Fyzioterapeutické vyšetření 

Fyzioterapeutické vyšetření v předoperační fázi zahrnuje 

(Geertzen et al., 2015): 

1. Anamnézu zaměřenou na funkční soběstačnost, nutriční stav, psychický stav 

a sociální situaci pacienta 

2. Vyšetření rozsahu pohybu na kloubech proximálně od plánované amputace 

postižené končetiny i na kontralaterální končetině 

3. Vyšetření  svalové  síly  horních  i  dolních  končetin  (z  důvodu  posouzení 

schopnosti využívat kompenzační pomůcku) 

4. Vyšetření kardiovaskulárního systému a kondice (pro posouzení schopnosti 

chůze s protézou, která znamená výrazně zvýšenou zátěž a energetický výdaj) 

5. Vyšetření rovnováhy a neurologické vyšetření (u diabetiků s neuropatií může 

být porušena) 

6. Vyšetření  funkční  soběstačnosti  a  ADL  (posouzení  předoperační  úrovně 

aktivity, celkové mobility a soběstačnosti pro stanovení adekvátních 

pooperačních cílů) 

Fyzioterapeutické postupy 

Fyzioterapeutická péče v předoperační fázi je zaměřena na edukaci, zahájení 

prevence kontraktur, kondiční cvičení, zlepšení rovnováhy a nácviku přesunů 

lokomoce  s kompenzační  pomůckou.  (Hadraba,  2006)  U  pacientů  před  amputací 

pozorujeme výrazně sníženou fyzickou kondici, hlavními faktory jsou četný výskyt 

komorbidit a vysoký věk. Cílený trénink, zahájený 4-6 týdnů, zaměřený na zvýšení 

kondice a svalové síly, zlepšuje pooperační fyzický a psychický stav a má dále vliv 
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na  funkční  soběstačnost,  délku  hospitalizace  a  výskyt  pooperačních  komplikací. 

V oblasti amputací však není podložen důkazy, jako je tomu například u pacientů, 

kteří absolvovali transplantace orgánů, operace plic nebo kardiochirurgické operace. 

(Hijmans, Dekker, Geertzen, 2020) 

2.11.2 Akutní pooperační a předprotetická fáze 

Akutní pooperační fáze představuje pro pacienta velmi náročné období, a to 

z hlediska fyzického (pooperační bolest) i psychického (adaptace na ztrátu 

končetiny). Konečným cílem této fáze rehabilitace je dosažení soběstačnosti pacienta 

a propuštění z nemocnice. V ideálním případě proběhla konzultace pacienta se členy 

multidisciplinárního týmu již před amputací, ale například v případě traumatických 

indikací to není možné. Je tedy nutná edukace o výskytu a terapii bolesti doprovázející 

amputace, plánovaném průběhu rehabilitace a péče a o možnostech protézování. Cíle 

fyzioterapie a ergoterapie jsou v tomto období zaměřeny na mobilitu na jedné dolní 

končetině, soběstačnost při ADL, hodnocení očekávané úrovně aktivity pro posouzení 

možnosti protézování, terapie otoku a bolesti, tvarování pahýlu a prevence 

sekundárních pooperačních komplikací. (Lusardi, 2007) 

Fyzioterapeutické vyšetření 

Fyzioterapeutické vyšetření v akutní pooperační a předprotetické fázi 

zahrnuje (Geertzen et al., 2015; Lusardi, 2007): 

1. Anamnézu zaměřenou na zjištění celkového zdravotního stavu, funkčního 

stavu před operací, subjektivní hodnocení bolesti, psychického a 

kognitivního stavu, sociální anamnéza 

2. Vyšetření pahýlu – vyšetření jizvy, antropometrické vyšetření obvodu a 

délky pahýlu, popis edému – důležitý je záznam změn pahýlu v čase 

3. Vyšetření  rozsahu  pohybu  –  goniometrické  vyšetření  dolních  končetin, 

vyšetření zkrácených svalů – zejm. flexorů kyčelního kloubu 

4. Vyšetření svalové síly dolních i horních končetin – pomocí 

modifikovaného svalového testu, na základě funkčních schopností 

5. Vyšetření kardiovaskulárního systému – vyšetření vitálních funkcí v klidu 

a během vertikalizace, výpočet indexu kotníkových tlaků (poměr 

arteriálních tlaků na horních a dolních končetinách) 

6. Vyšetření  rovnováhy  a  neurologické  vyšetření  –  vyšetření  rovnováhy 

v sedě a ve stoji, speciální testy zaměřené na rovnováhu 
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7. Vyšetření  funkční  soběstačnosti  a  ADL  –  mobilita  na  lůžku,  schopnost 

transferů a lokomoce, vyšetření chůze s kompenzační pomůckou, 

vyšetření základních ADL (hygiena, oblékání apod.), schopnost 

samostatné kontroly pahýlu a jizvy a stavu kontralaterální končetiny 

Fyzioterapeutické postupy 

Polohování a cvičení k udržení rozsahu pohybu a prevenci kontraktur 

Polohování by mělo být zahájeno ihned po operaci. Pokud to pacient toleruje, 

měl by být intermitentně polohován v pronační poloze po dobu 5-15 minut třikrát 

denně.  Pokud  pacient  polohu  netoleruje  nebo  je  kontraindikována,  měl  by  být 

prováděn  pasivní  strečink  po  dobu  5  minut  dvakrát  denně.  V supinační  poloze  se 

pahýl nesmí podkládat, stejně tak by měl pacient omezovat úlevovou polohu v zevní 

rotaci  a  abdukci.  Se  souhlasem  operatéra  zahajujeme  pasivní  a  aktivní  cvičení  do 

flexe, extenze, abdukce a addukce v kyčelním kloubu. (Berke, 2008; 

Geertzen et al., 2015)  

Terapie bolesti a fantomové bolesti 

V terapii bolesti po amputaci se ukazuje jako nejefektivnější 

multidisciplinární přístup. Hlavní možnosti léčby jsou chirurgické techniky, 

farmakoterapie, nefarmakologická léčba (kam můžeme zařadit i metody s přesahem 

do fyzioterapie), edukace a kognitivně-behaviorální terapie. Důkazy efektivity těchto 

terapií však všeobecně nejsou dostatečné. (Erlenwein et al., 2021) 

Mezi nefarmakologickou léčbu přesahující do fyzioterapie řadí Erlenwein et 

al. (2021) následující: 

• Senzitivní diskriminační trénink – stimulace pomocí dvou elektrod v blízkosti 

nervových  zakončení  nervů  amputované  končetiny,  terapie  má  efekt  na 

redukci fantomové bolesti a kortikální reorganizaci. Zajímavým poznatkem 

je, že podobný efekt měla i stimulace pomocí vatových tyčinek, která je snáze 

aplikovatelná do běžné klinické praxe. 

• Protetické  vybavení  –  studie  ukazují,  že  používání  protetické  pomůcky 

zmírňuje  fantomové  bolesti.  Protéza  působí  na  různé  patologie,  které  jsou 

příčinou fantomových bolestí – poskytuje senzorickou zpětnou vazbu, snižuje 

celkový senzomotorický nesoulad a působí pozitivně na vnímání tělesného 

schématu.  
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• Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) – vzhledem k neinvazivní 

povaze této procedury a její dobré tolerance pacienty po amputaci je vhodným 

doplňkovým analgetickým prostředkem, není však podložena dostatečnými 

důkazy.  Mulvey  et  al.  (2013)  prokázali  na  10  pacientech  po  transtibiální 

amputaci pozitivní vliv TENS (lokální aplikace, kontinuální, frekvence 100 

Hz,  intenzita  nadprahově  senzitivní)  na  bolest  pahýlu  a  fantomovou  bolest 

v klidu a v pohybu. 

• Využití vizuální zpětné vazby (visual feedback therapy) – pacient si 

vizualizuje  chybějící  končetinu  pomocí  zrcadla,  videa  či  virtuální  reality. 

Herrador  Colmenero  et  al.  ve  své  přehledové  studii  z roku  2017  zkoumali 

účinnost  terapií  založených  na  vizuální  zpětné  vazbě  a  došli  k závěru,  že 

ačkoli tyto metody mají pozitivní efekt na léčbu fantomových bolestí, jejich 

efektivita zatím není dostatečně vědecky dokázána. 

Terapie pooperačního edému 

Dle guideline BACPAR jsou na základě EBM doporučovány tyto postupy: 

• Rigidní fixace (sádrování) pro transtibiální amputace 

• Využití PPAM aid (Pneumatic Post Amputation Mobility Aid) – pro všechny 

výšky amputací, pomůcka umožňující částečné zatěžování amputované 

končetiny pomocí konstrukce s pneumatickou dlahou 

• Kompresní punčochy – pro všechny výšky amputací, použití jako preferovaná 

alternativa bandážování elastickým obinadlem 

• Podložka pro pahýl pro invalidní vozík – zejména pro transtibiální amputace, 

prevence otoku a flekční kontraktury kolene 

Naopak v literatuře tradičně uváděné bandážování elastickým obinadlem tento 

guideline hodnotí jako méně efektivní než jiné formy terapie otoku a odrazuje od jeho 

používání pro nespolehlivost a rizikovost z hlediska rozložení tlaku na pahýl. (Bouch, 

2012) 

Desenzibilace kůže a měkkých tkání 

Následkem traumatu tkání a edému se u pacientů po amputaci může 

vyskytnout kožní hypersenzitivita. Pro eliminaci bolesti a přípravu pahýlu na 

protézování  je  nutné  tzv.  otužování  pahýlu.  Otužování  provádíme  pomocí  doteku, 

hlazení  pahýlu  nebo  třením  pahýlu  ručníkem  a  pacient  ho  může  provádět  jako 

autoterapii několikrát denně. (Berke, 2008) 
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Kondiční cvičení 

Posilovací cviky zaměřené na svaly horních a dolních končetin a trupu volíme 

individuálně dle výsledků vyšetření a dále volíme cviky zaměřené na celkové posílení 

a přípravu na chůzi s kompenzační pomůckou a protézou.  

Trénink rovnováhy 

Změna  těžiště  způsobená  ztrátou  končetiny  má  velké  dopady  na  posturální 

kontrolu pacienta. Trénink zaměřený na zlepšení rovnováhy v sedě a ve stoji na jedné 

dolní končetině je tedy nedílnou součástí preprotetické fáze rehabilitace. Zařazujeme 

cviky v sedě i ve stoji (přenášení váhy, natahování se přes střední linii, rotace trupu, 

házení a chytání předmětu) a transfery ze sedu do stoje a naopak. (Lusardi, 2007) 

Nácvik ADL a funkčních schopností 

De-Rosende  Celerio  et  al.  (2017)  posuzovali  efektivitu  ergoterapeutické 

intervence v akutní pooperační a preprotetické fázi po amputaci a potvrdili, že i krátká 

a  jednoduchá  intervence  (individuální  ergoterapie,  10x  45  minut,  zaměřená  na 

jednotlivé položky Barthel Indexu) má význam pro dosažení plné funkční 

soběstačnosti a omezení nutnosti úpravy domácího prostředí.  

Terapie  tedy  zahrnuje  nácvik  mobility  na  lůžku,  přesunů  z lůžka  na  vozík, 

používání invalidního vozíku, chůzi bez protézy s kompenzační pomůckou, nácvik 

základních  ADL  (oblékání,  osobní  hygiena,  použití  toalety  apod.).  (De-Rosende 

Celerio et al., 2017; Hadraba, 2006) 

Edukace o autoterapii a přechodu do domácího prostředí 

Pacient by měl být edukován o polohování, péči o pahýl a jizvu, případně i o 

kontralaterální  končetinu.  Dále  by  měla  proběhnout  instruktáž cviků  určených  k 

autoterapii.  Mělo  by  být  provedeno  posouzení  soběstačnosti  pacienta  a  případná 

edukace rodiny nebo pečovatelů o asistenci a potřebných úpravách domácího 

prostředí. (Lusardi, 2007; Geertzen et al., 2015) 

2.11.3 Protetická fáze 

Protetické vybavení 

Protéza nahrazuje ztracenou část těla funkčně i kosmeticky a je vždy 

sestavována na základě individuálních potřeb pacienta. Pacient je vybaven protézou 

na základě psychických a fyzických předpokladů a schopnosti chůze s kompenzační 

pomůckou.  (Matějíček,  2014)  Kontraindikací  jsou  nevratné  psychické  a  fyzické 

změny,  které  zabraňují  využití  protézy,  například  stav  kardiovaskulárního  aparátu 
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nebo pokročilá demence. Dočasnými kontraindikacemi využívání protézy jsou 

defekty pahýlu, defekty nohy kontralaterální končetiny a dekompenzace přidružených 

onemocnění. V retrospektivní kohortové studii na 254 pacientech se však ukázalo, že 

přerušení rehabilitace je běžné a nemá negativní vliv na výsledky rehabilitace, pouze 

na  délku  hospitalizace,  pokud  je  pacient  schopen  v terapii  pokračovat.  (Meikle, 

Devlin, Garfinkel, 2001) Pacient je vybaven protézou minimálně 6 týdnů po 

amputaci, případně později, dokud nedojde ke kompletnímu zhojení pahýlu. 

(Matějíček, 2014; Pejšková, Mareček, 2010) 

Protéza  se  skládá  z pahýlového  lůžka  a  periferie  protézy,  která  je  tvořena 

jednotlivými díly (modulární uspořádání). Periferie protézy u transfemorálních 

amputací se skládá z protetického kolenního kloubu, trubkového adaptéru a 

protetického  chodidla.  Chodidla  dělíme  podle  vlastností  na  pevná  a  dynamická. 

Kolenní klouby rozlišujeme podle složitosti pohybu, který kloub vykonává 

(jednoosé/dvouosé/polycentrické) a tlumení švihové a stojné fáze (smykové 

tření/pneumatický píst/hydraulický píst). Samostatnou kategorií jsou kolenní klouby 

s mikroprocesorem,  které  bývají  jednoosé  s hydraulickým  tlumením  a  kloub  mění 

svoji dynamiku v závislosti na aktuální zátěži protézy. Důležitá je kormě výběru dílů 

také  jejich  vzájemná  prostorová  konfigurace  pro  statické  i  dynamické  zajištění 

stability. (Matějíček, 2014) 

Pro fyzioterapeuta je důležitá znalost specifik nácviku chůze s jednotlivými 

druhy protetických kolenních kloubů, aby mohl adekvátně korigovat stereotyp chůze. 

Podrobně  je  tato  problematika  popsána  v dokumentu  Amputace  dolní  končetiny  – 

Standard fyzioterapie doporučený UNIFY (Birgusová, 2015), v této práci jsem se ji 

pro její komplexnost a obsáhlost rozhodla nezařadit. 

Fyzioterapeutické vyšetření 

Ve vyšetření pacienta v protetické fázi by mělo být zahrnuto (Berke, 2008):  

1. Anamnéza 

2. Vyšetření rozsahu pohybu 

3. Vyšetření svalové síly 

4. Antropometrické vyšetření 

5. Vyšetření stereotypu chůze – možno vyšetřit s protézou nebo bez, 

s kompenzační pomůckou či bez (v bradlech) 

6. Vyšetření rovnováhy a neurologické vyšetření 
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7. Vyšetření pahýlu a případně stavu kontralaterální končetiny 

8. Vyšetření kardiovaskulárního systému a kondice 

9. Vyšetření funkčních schopností a schopnosti manipulace s protézou 

10. Speciální testy – např. ABC, AMP, FSST, 10MWT, 6MWT (viz předchozí 

kapitoly) 

Fyzioterapeutické postupy 

Trénink chůze 

U pacientů po amputaci dolní končetiny, kteří požívají protézu, pozorujeme 

asymetrie ve stereotypu chůze, změněný poměr zatížení dolních končetin a nevhodné 

kompenzační  mechanismy.  Předpokládá  se,  že  následné  sekundární  stavy  jsou 

spojeny s odchylkami chůze a vedou k dlouhodobým komplikacím, které v důsledku 

ovlivňují  funkci  a  kvalitu  života.  Poruchy  chůze  u  pacientů  po  amputaci  byly 

objektivně  potvrzeny,  a  to  v oblasti  časoprostorových  parametrů  chůze  (pojem 

využívaný  v anglofonní  literatuře,  zahrnuje  kvalitativní  a  kvantitativní  vyšetření 

chůze), biomechaniky a spotřeby energie při chůzi. Terapeutická intervence v této 

oblasti  tedy  může  eliminovat  vznik  sekundárních  poškození  pohybového  aparátu, 

snížit energetickou náročnost chůze a podpořit sociální začlenění a tím celkově zlepšit 

kvalitu života pacienta. Terapie zahrnuje dvě základní složky, a to vhodné protetické 

vybavení dle nároků pacienta a fyzioterapie zaměřená na trénink chůze. (Highsmith 

et al., 2016) 

Stereotyp chůze při transfemorální amputaci se vyznačuje krátkou stojnou fází 

a  dlouhou  švihovou  fází  protézy,  sníženou  celkovou  rychlostí  a  schopností  měnit 

rychlost, latero-laterální nestabilitou pánve, úklonem trupu na stranu protézy, 

případně cirkumdukcí a dalšími patologickými kompenzačními mechanismy. 

(Gailey, 2008; Highsmith at al., 2016) 

Základní typy tréninku analyzované ve studiích jsou klasický trénink chůze a 

trénink  chůze  na  běžeckém  pásu.  Dále  jsou  v terapii  využívány  různé  přístupy 

(biofeedback, PNF, virtuální realita apod.). Higsmith at al. (2016) v přehledové studii, 

zaměřené na trénink chůze pacientů po amputaci, označili jako efektivní jak klasický 

trénink chůze, tak trénink na běžeckém pásu, s tím, že největší efektivitu má trénink 

chůze  pod  odborným  dohledem  a  který  je  jako  nadstavba  k pacientovu  běžnému 

režimu, nehledě na zvolený přístup. 
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Klasický trénink chůze 

V klasickém tréninku chůze rozlišujeme dva přístupy, a to analytický, kdy 

pacient postupně procvičuje jednotlivé složky chůze s manuální a verbální 

instruktáží (přenášení váhy, nácvik stojné a švihové fáze apod.), a globální, kdy 

pacient  rovnou  procvičuje  celý  stereotyp  chůze.  Highsmith et  al.  (2016)  na 

základě výsledků existujících studií vyhodnotili oba přístupy jako efektivní s více 

důkazy podporující analytický přístup. Příkladem analytického přístupu je 

metodická řada tzv. školy chůze, která je využívána v České republice, 

v zahraniční literatuře nemá ekvivalentní název, principy tréninku chůze jsou však 

stejné. 

 

Metodická řada školy chůze (Birgusová, 2015) 

11. Stabilita ve stoji 

12. Přenášní váhy mediolaterálním a anteroposteriorním směrem 

13. Přenášení váhy diagonálním směrem 

14. Nácvik stojné fáze v protéze 

15. Nácvik švihové fáze 

16. Nácvik délky kroku a kontroly protézy 

17. Kroky stranou 

18. Nácvik chůze s vedeným pohybem 

19. Chůze s manuálním odporem 

20. Rotace trupu a pohyb paží 

21. Chůze bez pomoci 

22. Nácvik chůze po schodech, svahu 

 

Trénink chůze na běžeckém páse 

Efektivita  tréninku  chůze  na  běžeckém  páse  se  potvrdila  u  pacientů  s 

Parkinsonovou  chorobou,  po  traumatech  mozku  a  u  některých  ortopedických 

diagnóz. V případě pacientů s amputací bylo oproti klasickému tréninku chůze 

zaznamenán větší efekt na snížení energetické spotřeby při chůzo, což ale může 

být  způsobeno  obtížnosti  takového  měření  při  klasickém  tréninku.  Výhodou 

tréninku na běžeckém páse je možnost tréninku v odlehčení a pocit bezpečí, který 

pacientovi umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti chůze. (Highsmith et al., 2016) 
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Trénink rovnováhy a prevence pádů 

Jedním  z klíčových  faktorů,  který  omezuje  pacienty  s amputací  v dosažení 

maximálních funkčních schopností, jsou pády a strach z pádu. Snížená propriocepce 

vlivem absence kolenního kloubu způsobuje větší riziko pádu u pacientů 

s transfemorální amputací než u nižších amputací. Trénink rovnováhy může 

zahrnovat cviky s balančními pomůckami, modifikace chůze a trénink vstávání ze 

země do stoje. (Berke, 2008) Kaufman et al. (2014) ve své studii ověřovali účinnost 

tréninkového programu zaměřeného na prevenci pádů. Skupina pacientů po 

transtibiální amputaci s protézou absolvovala trénink na běžeckém páse v kombinaci 

s virtuální realitou, který simuloval situaci při zakopnutí. Intervence se ukázala jako 

velmi efektivní na základě měřených parametrů i hlášených pádů i v dlouhodobém 

časovém horizontu, limitací je však obtížná aplikace této metody do běžné klinické 

praxe. 

Další možnosti terapie 

Dle  vyšetření  je  vhodné  do  terapie  zařadit  kompenzační  cvičení,  techniky 

měkkých tkání, ergoterapii, trénink rovnováhy a fyzikální terapii dle potřeby. (Berke, 

2008) Doporučený je silový a kondiční trénink (ještě jako nadstavba fyzioterapie a 

běžných  aktivit  pacienta)  pro  prevenci  ztráty  síly  amputované  i  kontralaterální 

končetiny. (Nolan, 2012) 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 

Pacienti  po  amputaci  mají  na  základě  indikačního  seznamu  (zákon  č. 

48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  -  Příloha  č.  5)  nárok  na  pobyt 

v lázních do 12 měsíců po operaci. Podmínkou je stupeň aktivity 1 až 4, tedy když 

je pacient vybaven protézou. Kontraindikací je nezhojený pahýl, flekční 

kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem a nezvládnutí stoje s protézou.  
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Speciální část bakalářské práce je zpracována formou kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po transfemorální amputaci. 

Terapie probíhala v rámci souvislé odborné praxe v časovém rozmezí 14.-

27.1.202 na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze pod odborným dohledem 

Mgr. Moniky Kacrové.  

Včetně vstupního a výstupního vyšetření pacientka absolvovala 10 terapií 

o časové dotaci 30-45 minut jedenkrát denně. Spolupracovala jsem s ní i v rámci 

skupinové fyzioterapie o časové dotaci 60 minut jedenkrát denně.  

Byly  použity  vyšetřovací  metody  osvojené  během  bakalářského  studia 

fyzioterapie na FTVS UK. Pro vstupní a výstupní vyšetření byl použit 

mezinárodní standardní goniometr, krejčovský metr, dvě osobní váhy 

a neurologické kladívko. V rámci terapie byly využity prvky metod na 

neurofyziologickém  podkladě  (PNF  dle  Kabata,  Klappovo  lezení,  AEK  dle 

Brüggera, SMS dle Jandy a Vávrové, ACT dle Palaščákové Špringrové), 

analytické a kondiční metody (posilování, strečink), techniky měkkých tkání (PIR 

dle Lewita, pressura trigger pointů, terapeutické využití Kiblerovy řasy), 

mobilizace dle Lewita a nácvik chůze s protetickou pomůckou. Z pomůcek byl 

využit theraband, overball, gymball, různé druhy překážek a balančních pomůcek 

pro simulaci nerovného terénu a atletický žebřík. 

Tento  projekt  byl  s jednacím  číslem  004/2022  dne  12.1.2022  schválen 

Etickou komisí UK FTVS (příloha č. 1). Pacientka byla předem ústně i písemně 

seznámena s průběhem terapie a účelem této bakalářské práce. Svoji účast stvrdila 

podpisem informovaného souhlasu (příloha č. 2).  
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3.2  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L.B., žena 

Ročník narození: 1971 

Diagnóza: St.p. transfemorální amputaci PDK (4.3.2018) 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře. Pociťuje bolest mírné intenzity mezi lopatkami 

na P straně a brnění vyzařující po dorzální straně PHK po loketní kloub. 

 

  

 

 

 

Objektivně: Pacientka je plně orientována osobou, místem i časem a spolupracuje. 

Pacientka má implantovaný defibrilátor pod levou klavikulou, využívá liner, protézu 

pro transfemorální amputaci C-leg, pro krátké přesuny bez protézy využívá 2 FH, 

při nasazování protézy a při veškerých přesunech je plně soběstačná. 

Nynější onemocnění: 

Pacientka  byla  hospitalizována  pro  intenzivní  rehabilitaci  se  zaměřením  na 

nácvik chůze s novým lůžkem a protézou a dále pro bolesti zad a kyčelních kloubů. 

Obtíže přetrvávají 1,5 roku. Bolest kyčelních kloubů charakterizuje jako tupou, na 

stupnici  VAS  v intervalu  5-9,  analgetika  brala  výjimečně.  Bolest  je  spojena  se 

zvýšenou  fyzickou  námahou  a při  sundání  protézy  a  odpočinku  ustupuje,  úlevová 

poloha  v leže  na  zádech.  Bolesti  hrudní  páteře  vyzařují  do  PHK,  neuvědomuje  si 

žádný spouštěč, projevují se spíše v klidu, bolest trvá zhruba jednu minutu, začíná 

pocitem pálení mezi lopatkami a šíří se po dorzální straně do HK, někdy je spojena 

s brněním. Bolest poměrně rychle ustává, když si pacientka PHK protáhne do FLX, 

ABD a ZR v ramenním kloubu. 

Osobní anamnéza:  

V dětství pacientka trpěla na angíny. Do r. 2015 bez zdravotních obtíží, pouze 

plastika CMC kloubu palce na PHK po pracovním úrazu – zhojeno bez deficitu. 

• 2016 

počátek obtíží – bolest na hrudi, diagnostikována hypertenze 

Výška: 150 cm 

Váha s protézou: 68,5 kg 

Váha bez protézy: 63,5 kg 

BMI: 28,22 (lehká nadváha) 
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říjen 2016 - srdeční zástava s úspěšnou KPR, implantován defibrilátor 

• 2017 

Zhoršení obtíží – dušnost, únava 

• 2018 

únor 2018 - na základě srdeční katetrizace indikován koronární arteriální bypass 

(CABG),  po  operaci  kardiogenní  šok,  krátkodobá  mechanická  podpora  V-A 

ECMO, diagnostikována vazospastická (Prinzmetalova) angina pectoris 

březen 2018 - Při reoperaci (re-CABG) byla provedena amputace PDK ve stehně 

pro ischemii (rozvoj compartment syndromu) 

Pooperační komplikace: akutní selhání ledvin (přechodná hemodialýza), 

nosokomiální  infekce  dýchacích  cest  a  rozvoj  hydrothoraxu,  při  punkci  rozvoj 

hemothoraxu,  srdeční  selhání  s následnou  KPR,  implantace  srdeční  podpory 

ECMO,  infekce  sternotomické  rány  s následnou  plastikou  m.pectoralis  major, 

implantace do oblasti epigastria 

(chronologické upřesnění doplněno z dokumentace) 

Rodinná anamnéza: Nevýznamná vzhledem k anamnéze. 

Gynekologická anamnéza: 2 porody císařským řezem 

Alergologická anamnéza: 0 

Farmakologická anamnéza: (převzato z dokumentace) 

Trombex (antiagregancium), Controloc (inhibitor protonové pumpy), 

Betaloc (betablokátor, léčba anginy pectoris a hypertenze), Presid 

(antihypertenzivum), Atoris (hypolipidemikum), Lyrica (úzkost, fantomové bolesti), 

Isoket spray (pouze při bolesti na hrudi) 

Abusus: elektronické cigarety, alkohol příležitostně 

Sociální  anamnéza:  bydlí  s dcerou  v bytě,  3.  patro  bez  výtahu,  dcera  pomáhá  při 

nákupech, nošení věcí do schodů apod. 

Pracovní  anamnéza:  zdravotní  sestra,  oční  ambulance,  většinu  pracovní  doby  stoj 

a chůze na krátkou vzdálenost 

Funkční anamnéza: stupeň aktivity 4 – neomezená chůze v exteriéru/neomezená 

chůze v exteriéru s mimořádnými nároky, plně soběstačná 
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Předchozí rehabilitace:  

V srpnu  2018  absolvovala  intenzivní  rehabilitaci  (individuální  fyzioterapie, 

škola chůze, skupinové kondiční cvičení) na Rehabilitační klinice Malvazinky, efekt 

terapie hodnotí pozitivně, zvládnutí chůze s prvovybavením.  

Indikace k rehabilitaci:  

St.p. transfemorální amputaci PDK. Indikována individuální LTV, motomed 

pro HKK (7x týdně), škola chůze pro amputáře (5x týdně), cvičení v posilovně (3x 

týdně),  LTV  v bazénu  (7x  týdně)  –  v průběhu  terapie  zrušeno  pro  výskyt  fibrilací 

v době pobytu v bazénu, celotělová vířivá vana (3x týdně). 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje, chůze a rovnováhy byla prováděna s protézou C-Leg 

a v obuvi,  jelikož  je  protéza  nastavena  na  určitou  výšku  podpatku,  kterou  je  třeba 

zajistit i na druhé DK. Ostatní vyšetření byla provedena bez protézy, pouze 

s nasazeným linerem. 

Vyšetření stoje aspekcí 

• Zezadu – zúžená stojná baze, mírná valgozita L kolenního kl., úklon celého trupu 

vlevo,  asymetrie  kožních  rýh  v oblasti  Th/L přechodu  (P hlubší,  delší  a  výše 

než L), L rameno výš, lopatky neprominují, úklon hlavy vpravo 

• Z boku  –  postavení  LDK  v ose,  hyperlordóza  Lp,  prominence  břišní  stěny, 

nádechové postavení hrudníku, oploštění Thp a Cp, protrakce v ramenních kl. 

• Zepředu – špičky směřují rovně (bez vytočení), mírná valgozita L kolenního kl., 

úklon trupu do L, P tajle větší, nádechové postavení hrudníku, L rameno výše 

Palpační vyšetření pánve 

Výrazná  anteverze  (obě  SIAS  níž  než  SIPS)  a sešikmení  pánve  vpravo  (P 

crista a P SIPS níž než na L straně). 

Speciální testy – stoj 

• Stoj na dvou vahách – P 23 kg, L 45,5 kg (33% rozdíl v zatížení) 

• Trendelenburg-Duchennova zkouška – pozitivní vlevo, vpravo neprovede 

Dynamické vyšetření stoje 

• Anteflexe – snížený rozvoj Cp, plynulý rozvoj Thp, bez rozvoje v Lp, tendence 

ke kompenzaci flexí v kyčelním kloubu, výrazný úklon vlevo 
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• Retroflexe – probíhá pouze v Cp, bez rozvoje v Thp a Lp, zvýšený rozvoj v L/S 

přechodu 

• Lateroflexe – asymetrický rozsah (P strana výrazně menší, nedůvěra v zatížení 

protézy), zvýšený rozvoj v C/Th a Th/L přechodu, snížený rozvoj Thp a Cp 

Vyšetření chůze aspekcí 

Rytmus  nepravidelný,  odvíjení  chodidla  dobré,  asymetrická  délka  kroku  – 

delší P nohou, stojná fáze na PDK velmi krátká, krok PDK prováděn ,,předkopnutím“, 

výrazný  souhyb  pánve  do  anteverze,  insuficience  laterálních  fixátorů  pánve,  bez 

rotačního  souhybu  trupu  a souhybu  HKK,  výrazný  úklon  trupu  vlevo  a celková 

laterální nestabilita, zvýšený pohyb v Th/L přechodu. Typ chůze dle Jandy 

proximální. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu 

• P:  přestavba  pohybového  stereotypu,  iniciace  pohybu  prohnutím  v Lp  a 

souhybem pánve do anteverze 

• L: přestavba pohybového stereotypu, iniciace pohybu prohnutím v Lp, souhyb 

pánve do anteverze, výrazná aktivita extenzorů Lp bilat., EXT spojena se ZR 

v kyč.kl. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

• P: přestavba pohybového stereotypu, quadrátový mechanismus (elevace 

pánve) 

• L: přestavba pohybového stereotypu, quadrátový mechanismus (elevace 

pánve) 

Flexe trupu 

• přestavba pohybového stereotypu, flexe Cp probíhá obloukovitě, flexe trupu 

švihem s výrazným souhybem pahýlu do FLX v kyč.kl. 

Abdukce v kloubu ramenním 

• P: přestavba pohybového stereotypu, iniciace pohybu elevací ramene, zvýšená 

aktivita m.trapezius 

• L: přestavba pohybového stereotypu, iniciace pohybu elevací ramene, 

zvýšená aktivita m.trapezius 

Klik 

• nevyšetřeno 
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Flexe šíje 

• mírná  přestavba  pohybového  stereotypu,  flexe  probíhá  obloukovitě,  ale  se 

souhybem pahýlu do FLX v kyč.kl. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Horní hrudní dýchání s elevací ramen, nádechové postavení hrudníku, největší 

rozvoj ventrálním směrem, bez rozvoje dorzolaterálně. 

Antropometrické vyšetření 

Údaje jsou uvedeny v centimetrech, měřeno krejčovským metrem. 

Tabulka 2 Antropometrické vyšetření délek DKK (cm) (vstupní vyšetření) 

 PDK (k vrcholu 
pahýlu) 

LDK 

Délka funkční 43 75 
Délka anatomická 42 70 
Délka stehna x 37 
Délka bérce x 35 

Délka nohy x 22 
 
Tabulka 3 Antropometrické vyšetření obvodů DKK (cm) (vstupní vyšetření) 

 PDK LDK 

Obvod stehna (15 cm nad patellou) 53 53 
Obvod kolene x 43 
Obvod lýtka x 42 
Obvod přes kotníky x 26 
Obvod přes nárt a patu x 29 
Obvod přes hlavice metatarsů x 21 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

Tabulka 4 Goniometrické vyšetření – aktivní rozsah pohybu (vstupní vyšetření) 

 S F T R 

Goniometrie horní končetiny 

Pravý ramenní kloub 30 – 0 – 180 180 – 0 – x 20 – 0 – 120 70 – 0 – 50 

Levý ramenní kloub 35 – 0 – 180 
 

180 – 0 – x 20 – 0 – 120 85 – 0 – 60 

Pravý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Levý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Pravý radioulnární kloub    90 – 0 – 80 

Levý radioulnární kloub    90 – 0 – 85 

Pravé zápěstí 60 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Levé zápěstí 65 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Goniometrie dolní končetiny 

Pravý kyčelní kloub 10 – 0 – 100 35 – 0 – 25  x 

Levý kyčelní kloub 10 – 0 – 110 35 – 0 – 20  60 – 0 – 20 

Pravý kolenní kloub x    

Levý kolenní kloub 0 – 0 – 120    

Pravý hlezenní kloub x    

Levý hlezenní kloub 15 – 0 – 45   10 – 0 – 15 
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Tabulka 5 Goniometrické vyšetření – pasivní rozsah pohybu (vstupní vyšetření) 

 S F T R 

Goniometrie horní končetiny 

Pravý ramenní kloub 35 – 0 – 180 180 – 0 – x 20 – 0 – 120 80 – 0 – 65 

Levý ramenní kloub 35 – 0 – 180 
 

180 – 0 – x 20 – 0 – 120 90 – 0 – 70 

Pravý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Levý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Pravý radioulnární kloub    90 – 0 – 80 

Levý radioulnární kloub    90 – 0 – 85 

Pravé zápěstí 65 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Levé zápěstí 70 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Goniometrie dolní končetiny 

Pravý kyčelní kloub 10 – 0 – 115 35 – 0 – 25  x 

Levý kyčelní kloub 10 – 0 – 120 35 – 0 – 20  60 – 0 – 30 

Pravý kolenní kloub x    

Levý kolenní kloub 0 – 0 – 120    

Pravý hlezenní kloub x    

Levý hlezenní kloub 15 – 0 – 30   10 – 0 – 15 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný sval P L 

m.triceps surae   
m.gastrocnemius x 2 
m.soleus x 2 

flexory kolenního kloubu x 2 
flexory kyčelního kloubu   

m.iliopsoas 2 2 

m.rectus femoris x 1 
m.tensor fasciae 
latae 

x 1 

adduktory kyčelního 
kloubu 

x 1 

m.piriformis x 1 

m.quadratus lumborum 1 1 
m.pectoralis major   

pars clavicularis 1 1 
pars sternocostalis 0 0 
pars abdominalis 1 1 

m.trapezius 2 1 
m.levator scapulae 1 1 
paravertebrální svaly 2 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 7 Vyšetření svalové síly dle Jandy (vstupní vyšetření) 

P Pohyb L 

Horní končetina – lopatka 
3 Abdukce s rotací 3 
5 Elevace 5 

Horní končetina – ramenní kloub 
4 Flexe 4 
3 Extenze 4 

4- Abdukce 4 
3 Flexe z abdukce 4 

Trup 
3 Flexe x 
3 Flexe s rotací 2 

Dolní končetina – kyčelní kloub 
5 Flexe 5 

3+ Extenze 3+ 
4+ Abdukce 4 
4- Addukce 3 

neprovede Zevní rotace 3- 
neprovede Vnitřní rotace 3 

 

Speciální testy – horní a dolní končetiny 

Speciální testy pro horní končetiny 

• Odporové zkoušky dle Lewita 

o abdukce – negativní  

o zevní rotace – negativní  

o flexe v supinaci – negativní  

• Bolestivý oblouk dle Cyriaxe – negativní 

Speciální testy pro dolní končetiny 

• Patrickova zkouška – pozitivní P (bolestivost v kyč.kl.), negativní L 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřena oblast osového orgánu. Zvýšený odpor při testu pružením v oblasti 

Th/L přechodu a Thp, mírná bolestivost. Blokáda 4.-7. žebra vpravo. Snížený pohyb 

do segmentu v oblasti Thp do extenze a rotace bilat. Oblast Cp a SI skloubení bez 

patologických nálezů. 
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Hodnocení stabilizačních schopností dle Koláře 

• Brániční test – bez rozvoje žeber laterodorzálně, synkinéza – extenze v Cp a 

elevace ramen při nádechu 

• Test flexe hlavy – obloukovitá flexe krku, nedostatečná fixace žeber kaudálně, 

převaha aktivity m.rectus abdominis, souhyb pahýlu do flexe v kyč.kl. 

• Test flexe v kyčli v sedě – bilat. výrazný kompenzační úklon trupu, nedostatek 

stability při flexi v levém kyč.kl. (pahýl neposkytuje dostatečnou oporu) 

• Test flexe v kyčli v leže – prohnutí v Cp a Lp, protrakce ramen, výrazná aktivita 

horní části m.rectus abdominis 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

• Kůže – normální zabarvení i teplota, bez zvýšeného tření či potivosti, 

dermografismus nevýrazný, modřiny na DKK, mírný otok v oblasti DKK bilat. 

• Podkoží – Kiblerova řasa v oblasti Lp obtížně nabratelná (prosáklé podkoží), od 

Th/L přechodu kraniálně bolestivost a snížená posunlivost, výrazněji vpravo 

• Fascie – zádová fascie volně protažitelná v kaudálním i kraniálním směru, fascie 

C/Th přechodu a dolních končetin bez patologické bariéry, snížená posunlivost 

fascií na horních končetinách, zejména v oblasti předloktí 

• Svaly – hypertonus a TrP m.trapezius P, hypertonus m.trapezius L, hypertonus 

m.levator scapulae bilat., hypertonus m.latissimus dorsi bilat. – v P bolestivost při 

palpaci,  hypertonus  m.triceps  brachii  bilat.,  m.biceps  brachii  bilat.,  palpační 

bolestivost v oblasti epicondylus lateralis a medialis humeru, hypertonus 

paravertebrálních  svalů  v oblasti  Th/L přechodu  bilat.,  hypertonus  m.quadratus 

lumborum  bilat.,    hypertonus  a  TrP  adduktorů  kyč.kl. L,  hypertonus  m.triceps 

surae L 

Vyšetření pahýlu a jizev 

• Aspekce: kónický tvar pahýlu, mírné začervenání a otlaky laterodorzálně, jizva 

zhojená, vtažení jizvy na P straně 

• Palpace: vysoký podíl měkké tkáně na pahýlu, jizva klidná, palpačně nebolestivá, 

snížená posunlivost v místě vtažení jizvy, jinak bez patologických bariér 
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Orientační neurologické vyšetření 

Pacientka je orientována časem, místem a osobou, bez poruch fatiky, 

spolupracuje. Pacientka udává parestezie vyzařující z P ramenního kloubu po paži až 

po loket, nesledují průběh žádného dermatomu. 

Vyšetření reflexů 

Tabulka 8 Vyšetření reflexů (vstupní vyšetření) 

 P L 

Reflexy na horní končetině 

Bicipitový 3 (normoreflexie) 3 (normoreflexie) 
Tricipitový 3 (normoreflexie) 3 (normoreflexie) 
Flexorový 3 (normoreflexie) 3 (normoreflexie) 
Reflexy na dolní končetině 

Patellární x 3 (normoreflexie) 
Achillovy šlachy x 3 (normoreflexie) 
Medioplantární x 3 (normoreflexie) 
Exteroceptivní reflexy 

Epigastrický 0 (areflexie) 
Mezogastrický 0 (areflexie) 
Hypogastrický 0 (areflexie) 

 

Vyšetření čití 

Vyšetření povrchového čití - taktilní čití vyšetřeno v dermatomech, hypestezie 

v dermatomech Th2-Th5 na přední straně hrudníku (pacientka uvádí, že dotyk cítí 

,,vzdáleně“), dále hypestezie v dermatomech Th6-Th8 na přední straně trupu, nejvíce 

v okolí jizvy v epigastriu, taktilní čití na HKK a DKK v normě. 

Vyšetření rovnováhy 

• Rhomberg I, II, III negativní 

Fantomové bolesti 

V průměru jedna ataka měsíčně – mírnější bolest, mravenčení, brnění. Jednou 

za 3 měsíce intenzivní bolest. Po protézování ataky výrazně ustoupily. Dříve bolest 

zmírňovalo hlazení pahýlu a pohyb, nyní už pacientka neví o žádném spolehlivém 

způsobu zmírnění bolesti.  
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Závěr vyšetření 

Pacientka byla hospitalizována pro rehabilitaci se zaměřením na nácvik chůze 

s novým  lůžkem  a protézou  a dále  pro  bolesti  zad  a kyčelních  kloubů.  Patologie 

pozorujeme v oblasti pohybových stereotypů, zejména stereotypu chůze, 

a stabilizačních schopností.  

Ve stereotypu chůze se projevuje výrazná asymetrie v kroku protézou 

a druhou DK, krok protézou probíhá za současné elevace pánve a je spojen s úklonem 

trupu vlevo a výrazným laterálním posunem pánve. Souhyb trupu a HKK je výrazně 

omezen, omezenou hybnost páteře do anteflexe, retroflexe i lateroflexe pozorujeme 

i při dynamickém vyšetření stoje. Přestavba pohybových stereotypů extenze a 

abdukce v kyč.kl., abdukce v ramenním kl. a flexe trupu.  

Nedostatečnost v oblasti stabilizace trupu je patrná jak z vyšetření stoje, tak 

na  testech  stabilizačních  schopností  dle  Koláře.  Ve  stoji  pozorujeme  výraznou 

anteverzi pánve s hyperlordózou Lp a prominenci břišní stěny. Na základě vyšetření 

zkrácených  svalů  a svalového  testu  dle  Jandy  usuzuji  na  dolní  zkřížený  syndrom. 

Výrazná asymetrie v zatížení DKK, pacientka odlehčuje protézu. Při testech 

stabilizačních  schopností  dle  Koláře  pozorujeme  nerovnoměrnou  aktivitu  břišní 

stěny, neschopnost udržet napřímení páteře a synkinézy ramen při provedení 

jednotlivých  testů.  Horní  hrudní  dýchání  s elevací  ramen,  nádechové  postavení 

hrudníku, bez rozvoje dorzolaterálně.  

Pacientka pociťuje bolesti v oblasti ramenního kloubu a brnění vyzařující do 

PHK, rozsah pohybu je omezen do ZR a VR, odporové zkoušky i bolestivý oblouk 

dle Cyriaxe jsou negativní. 

Neurologické  vyšetření  ukázalo  hypestezii  v dermatomech  Th2-8,  která  je 

pravděpodobně způsobena četnými operaci v oblasti hrudníku. Aktivní jizva v oblasti 

epigastria,  ostatní  jizvy  na  hrudníku  i  na  pahýlu  jsou  klidné,  nebolestivé,  bez 

výrazných patologických bariér. Fantomové bolesti se objevují v krátkých atakách 1x 

měsíčně v malé intenzitě (brnění, mravenčení), 1x za čtvrt roku intenzivní bolesti. 
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

• Korekce stereotypu chůze 

• Zmírnění bolesti kyčelních kloubů a P ramenního kloubu 

• Korekce držení těla 

• Aktivace HSS, zlepšení stabilizace trupu 

• Uvolnění hypertonických a protažení zkrácených svalů 

• Odstranění reflexních změn a trigger pointů 

• Zlepšení mobility páteře do flexe, extenze a do rotací 

• Zvýšení ROM do VR a ZR v ramenním kl. 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• Korekce dechového stereotypu 

• Zlepšení stabilizace trupu 

• Korekce držení těla i při všech ADL 

• Zvýšení celkové kondice, redukce hmotnosti 

• Zlepšení taktilního čití v oblasti hrudníku 

 

3.5 Denní záznam průběhu terapie 

Terapeutická jednotka 1 – 14.1.2022 

Vstupní kineziologický rozbor. 

Terapeutická jednotka 2 – 17.1.2022 

Status praesens 

• Subj.:  pacientka  se  cítí  dobře,  ráno  pociťovala  ztuhlost  kyčelních  kloubů 

a pahýlu 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází o 2 FH bez protézy, pod L klíční kostí implantován defibrilátor. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Ovlivnění reflexních změn podkoží v oblasti Lp 

• Protažení m.iliopsoas, uvolnění hypertonu  

• Aktivace HSS, zlepšení stabilizace trupu 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 
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Návrh terapie 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti Lp 

• Polohování pahýlu do extenze v leže na zádech 

• PIR dle Lewita pro m.iliopsoas 

• Relaxace m.iliopsoas s využitím reciproční inhibice 

• Nácvik aktivace HSS 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti Lp – řasa obtížně nabratelná, 

mírná bolestivost 

• Polohování pahýlu do extenze v leže na zádech – podložení hýždí a spuštění 

pahýlu do extenze 

• PIR dle Lewita pro m.iliopsoas v leže na zádech 

• Relaxace m.iliopsoas s využitím reciproční inhibice – aktivní tlak pahýlu do 

extenze v leže na zádech 

• Nácvik aktivace HSS v leže na zádech s podloženými DKK, manuální 

kontakt terapeuta, nácvik kontroly nitrobřišního tlaku 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Nácvik přenosu váhy nad protézu při chůzi a odstranění cirkumdukce 

při kroku protézou 

o Prvky SMS – stoj na balanční pomůcce, přední půlkrok + modifikace 

s balanční pomůckou 

Autoterapie - 0 

Zhodnocení efektu terapie 

Ovlivnění  reflexních  změn  podkoží  v oblasti  Lp,  pacientka  cítí  uvolnění 

m.iliopsoas  (udává  zmírnění  ,,tahu  v tříslech“).  Aktivace  HSS  je  pro  pacientku 

náročná a aktivuje zejména m.rectus abdominis, uvádí, že je pro ní cvičení náročné. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě celotělovou vířivou koupel, cvičení 

na motomedu pro HKK, LTV v bazénu a skupinovou LTV. 
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Terapeutická jednotka 3 – 18.1.2022 

Status praesens 

• Subj.: pacientka se cítí dobře, uvádí, že včera samostatně trénovala chůzi 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází  o 2 FH  bez  protézy,  pod  L klíční  kostí  implantován  defibrilátor. 

Přetrvává efekt minulé terapie – uvolnění reflexních změn podkoží v oblasti 

Lp. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Ovlivnění tkání jizvy v oblasti epigastria (navrhuje supervizor) 

• Uvolnění hypertonu m.quadratus lumborum 

• Aktivace HSS, zlepšení stabilizace trupu 

• Zlepšení uvědomění vlastního těla 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• Ošetření jizvy v oblasti epigastria pomocí TMT dle Lewita 

• PNF dle Kabata pro pánev – anteriorní deprese 

• Nácvik diferencovaných pohybů pánve 

• Nácvik aktivace HSS 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• TMT dle Lewita jizvy v oblasti epigastria 

• PNF dle Kabata – anteriorní deprese pánve, technika kontrakce – relaxace pro 

relaxaci m.quadratus lumborum 

• Nácvik  izolovaných  pohybů  pánve  –  v sagitální,  frontální  a  transverzální 

rovině v leže na zádech, poté kombinace všech pohybů - ,,pádlování“  

• Nácvik aktivace HSS v leže na zádech s podloženými DKK, manuální kontakt 

terapeuta, nácvik kontroly nitrobřišního tlaku 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik pravidelného rytmu chůze pomocí atletického žebříku 

o Nácvik přenosu váhy nad protézu při chůzi 
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Autoterapie – aplikovat korekce při samostatné chůzi 

Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka zvládla provést izolované pohyby pánve, při manuálním kontaktu 

zvládá aktivaci HSS, korekce stereotypu chůze. Při ošetření jizvy pociťuje tlak a tah 

v břišní dutině, ale jinak je ošetření nebolestivé. Pacientka se cítí jistější při chůzi. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě cvičení na motomedu pro HKK, 

kondiční cvičení v posilovně, LTV v bazénu a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 4 – 19.1.2022 

Status praesens 

• Subj.:  pacientka  se  cítí  dobře,  po  korekci  chůzi  vnímá  jako  plynulejší, 

protéza ,,lépe pracuje“ 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází o 2 FH bez protézy, pod L klíční kostí implantován defibrilátor. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Ovlivnění tkání jizvy v oblasti epigastria 

• Odstranění TrP v adduktorech kyč.kl. 

• Uvolnění hypertonu adduktorů kyč.kl. 

• Posílení abduktorů kyč.kl. 

• Korekce pohybového stereotypu abdukce v kyč.kl. 

• Aktivace HSS, zlepšení stabilizace trupu 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• Ošetření jizvy v oblasti epigastria pomocí TMT dle Lewita 

• Pressura TrP v adduktorech kyč.kl 

• AEK dle Brüggera pro relaxaci adduktorů kyč.kl. 

• Analytické posilování abduktorů kyč.kl., nácvik správného pohybového 

stereotypu abdukce v kyč.kl. 

• Nácvik aktivace HSS 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 
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Popis terapeutické jednotky 

• TMT dle Lewita jizvy v oblasti epigastria 

• Pressura TrP v adduktorech kyč.kl LDK 

• AEK dle Brüggera pro relaxaci adduktorů kyč.kl. v leže na zádech 

• Analytické  posilování  abduktorů  kyč.kl.  v leže  na  boku,  nácvik  správného 

pohybového stereotypu abdukce v kyč.kl. – snaha o eliminaci quadrátového 

mechanismu  

• Nácvik aktivace HSS v leže na zádech s podloženými DKK, nácvik kontroly 

nitrobřišního tlaku, modifikace se zvednutím 1 DK 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze ze schodů střídavou chůzí 

Autoterapie – 0 

Zhodnocení efektu terapie 

Odstranění TrP v adduktorech kyč.kl., subjektivně bolestivé. Korekce 

pohybového  stereotypu  abdukce  kyč.kl.,  avšak  s opakováním  a  únavou  návrat  ke 

quadrátovému mechanismu. Pacientka zvládá aktivaci HSS, modifikace jsou pro ni 

zatím náročné. Pacientka poprvé zvládla chůzi ze schodů střídavou chůzí. 

Poznámky 

Na  základě  kontroly  v IKEMu  byla  pacientce  zrušena  LTV  v bazénu  pro 

zvýšený výskyt fibrilací. Pacientka se cítí dobře, při cvičení fibrilace nepociťovala. 

Po  naší  terapii  pacientka  absolvovala  ještě  celotělovou  vířivou  koupel,  cvičení  na 

motomedu pro HKK, kondiční cvičení v posilovně a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 5 – 20.1.2022 

Status praesens 

• Subj.: pacientka cítí pálení mezi lopatkami, bolest ramenního kloubu a brnění 

vystřelující do PHK, předešlý den ušla výrazně delší vzdálenost na běžícím 

páse v rámci kondičního cvičení 
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• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází  o 2 FH  bez  protézy,  pod  L klíční  kostí  implantován  defibrilátor. 

Přetrvává hypertonus adduktorů kyč.kl. a palpační citlivost. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Odstranění reflexních změn v oblasti horní Thp 

• Ovlivnění bolesti ramenního kl. 

• Stabilizace lopatky 

• Protažení zkrácených a posílení oslabených svalů 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti horní Thp 

• Mobilizace lopatky dle Lewita 

• Mobilizace žeber dle Lewita 

• Trakce v ramenním kl. dle Lewita 

• PNF dle Kabata pro lopatku 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti horní Thp 

• Mobilizace P lopatky dle Lewita v leže na břiše 

• Mobilizace 4.-7. žebra vpravo dle Lewita v leže na břiše 

• Trakce v P ramenním kl. dle Lewita v sedě, intermitentní trakce s využitím 

techniky PIR 

• PNF dle Kabata pro lopatku – relaxační technika, technika kontrakce relaxace 

pro m.trapezius, anteriorní deprese 

• PNF  dle  Kabata  pro  lopatku  –  posilovací  technika,  technika  opakované 

kontrakce pro mm.rhomboidei, posteriorní deprese 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze po šikmé ploše 

o Nácvik chůze ze schodů střídavou chůzí 

Autoterapie – 0 
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Zhodnocení efektu terapie 

Odstranění reflexních změn v oblasti horní Thp, relaxace m.trapezius, 

aktivace  mm.rhomboidei.  Kiblerova  řasa  subjektivně  velmi  bolestivá,  pacientka 

uvádí mírnou úlevu od bolesti bezprostředně po terapii. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě cvičení na motomedu pro HKK, 

kondiční cvičení v posilovně a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 6 – 21.1.2022 

Status praesens 

• Subj.: pacientka se cítí dobře, cítí zmírnění bolesti ramenního kloubu, brnění 

PHK  aktuálně  nepociťuje.  Na  dnešní  terapii  by  ráda  pracovala  na  korekci 

cvičení ze skupinové LTV. 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází  s nasazenou  protézou,  pod  L klíční  kostí  implantován  defibrilátor. 

Přetrvává efekt z minulé terapie – snížení hypertonu m.trapezius. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Aktivace HSS, stabilizace trupu 

• Posílení extenzorů kyč.kl. 

• Posílení abduktorů kyč.kl. 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• Metoda ACT dle Palaščákové Špringrové v leže na zádech 

• Tříměsíční poloha na zádech s modifikacemi poloh HKK a DKK 

• Posilování extenzorů kyč.kl. – bridging 

• Analytické posilování abduktorů kyč.kl. 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• Metoda ACT dle Palaščákové Špringrové v leže na zádech 

• Tříměsíční poloha na zádech, modifikace se zvednutím 1DK, se zvednutím 

obou DKK, zvednutím HKK 

• Posilování extenzorů kyč.kl. – bridging, zaměření na kompenzaci dolního 

zkříženého syndromu, propojení s nácvikem aktivace HSS 
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• Analytické posilování abduktorů kyč.kl. v leže na boku s důrazem na 

správný pohybový stereotyp 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze po šikmé ploše 

o Nácvik transferu na zem a do stoje 

Autoterapie – bridging, počet opakování dle kvality provedení 

Zhodnocení efektu terapie 

Posílení extenzorů a abduktorů kyč.kl., při cvičení je patrné zlepšení v aktivaci 

HSS  (rovnoměrnější  aktivita  břišní  stěny),  ale  některé  modifikace  cviků  jsou  pro 

pacientku velmi náročné. Zvládnutí transferu na zem a do stoje (pacientka si do té 

doby neklekala a nesedala na zem). 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě celotělovou vířivou koupel, cvičení 

na motomedu pro HKK a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 7 – 24.1.2022 

Status praesens 

• Subj.: pacientka se cítí unaveně, pociťuje bolest zad, kyčlí a ramene, myslí si, 

že příčinou by mohl být trénink chůze přes víkend  

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází s nasazenou protézou, pod L klíční kostí implantován defibrilátor. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Odstranění reflexních změn v oblasti Thp a lopatky 

• Odstranění TrP v m.trapezius 

• Posílení extenzorů kyč.kl. 

• Posílení m.serratus anterior a m.pectoralis major 

• Zvýšení mobility Thp do rotace 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 
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Návrh terapie 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti horní Thp a P lopatky 

• Pressura TrP v m.trapezius P, inhibiční aplikace kineziotapu na m.trapezius 

• PNF dle Kabata, I. flekční diagonála pro HK proti elastickému odporu 

• Bridging 

• Nácvik rotace trupu ve vzporu na čtyřech 

• Rotace ThP v poloze pavouk dle Klappa 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• Terapeutická aplikace Kiblerovy řasy v oblasti horní Thp a P lopatky 

• Pressura TrP v m.trapezius P 

• PNF dle Kabata, I. flekční diagonála pro HK proti elastickému odporu v leže 

na zádech a v sedě 

• Bridging 

• Nácvik  rotace  trupu  ve  vzporu  na  čtyřech,  HKK  extendované  a  s opřením 

hlavy o podložku 

• Rotace ThP v poloze pavouk dle Klappa 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s overballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Tandemová chůze, chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze po schodech 

Autoterapie – PNF dle Kabata, I. flekční diagonála pro HK proti elastickému 

odporu v sedě, počet opakování dle kvality provedení 

Zhodnocení efektu terapie 

Odstranění reflexních změn v oblasti Thp a lopatky, odstranění TrP 

v m.trapezius, posílení extenzorů kyč.kl., posílení m.serratus anterior a m.pectoralis 

major,  zvýšení  mobility  Thp  do  rotace.  Pacientka  cítí  úlevu  od  bolesti  v oblasti 

m.trapezius a ramenního kloubu. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě celotělovou vířivou koupel, cvičení 

na motomedu pro HKK a skupinovou LTV. 
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Terapeutická jednotka 8 – 25.1.2022 

Status praesens 

• Subj.:  přes  noc  a  ráno  fantomové  bolesti  –  brnění  a  mravenčení,  podobné 

ataky mívá 1x za měsíc 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází o 2 FH bez protézy, pod L klíční kostí implantován defibrilátor. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Ovlivnění měkkých tkání v oblasti jizvy 

• Ovlivnění měkkých tkání pahýlu, ovlivnění fantomových bolestí 

• Korekce dechového stereotypu 

• Zlepšení stabilizace a napřímení trupu 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• TMT dle Lewita jizvy v oblasti epigastria 

• TMT dle Lewita měkkých tkání pahýlu 

• Nácvik bráničního dýchání v sedě na lehátku 

• PNF dle Kabata – anteriorní elevace pánve a posteriorní deprese lopatky pro 

dosažení efektu napřímení trupu 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 

Popis terapeutické jednotky 

• TMT dle Lewita jizvy v oblasti epigastria 

• TMT dle Lewita měkkých tkání pahýlu – zaměření na inhibici hypertonu a 

posunlivost kůže a podkoží 

• Nácvik bráničního dýchání v sedě na lehátku s manuálním kontaktem 

terapeuta 

• PNF dle Kabata – anteriorní elevace pánve a posteriorní deprese lopatky pro 

dosažení  efektu  napřímení  trupu,  nejprve  byla  pacientka  zainstruována  pro 

každý pohyb zvlášť, poté aplikováno zároveň 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s gymballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Tandemová chůze, chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze po šikmé ploše 
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Autoterapie – 0 

Zhodnocení efektu terapie 

Využití PNF se ukázalo jako velmi efektivní pro napřímení trupu, pacientka 

cvičení velmi rychle pochopila a správně provedla. Nácvik bráničního dýchání je pro 

ni obtížný, není patrný laterodorzální rozvoj hrudníku, přetrvává synkinéza elevace 

ramenou. Fantomové bolesti nebyly ovlivněny. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě cvičení na motomedu pro HKK, 

kondiční cvičení v posilovně a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 9 – 26.1.2022 

Status praesens 

• Subj.:  pacientka  se  cítí  dobře,  nemá  bolesti,  cítí  namožené  svaly  na  LDK, 

pociťuje tah a diskomfort v oblasti m.iliopsoas P 

• Obj.:  pacientka  je  plně  orientována  osobou,  časem  i místem,  spolupracuje. 

Přichází s nasazenou protézou, pod L klíční kostí implantován defibrilátor. 

Cíl terapeutické jednotky 

• Uvolnění hypertonu m.iliopsoas 

• Zlepšení stabilizace a napřímení trupu 

• Zvýšení mobility Thp do rotace 

• Korekce stereotypu chůze s protézou 

Návrh terapie 

• PIR dle Lewita pro m.iliopsoas v leže na zádech 

• PNF dle Kabata – anteriorní elevace pánve a posteriorní deprese lopatky pro 

dosažení efektu napřímení trupu 

• Nácvik rotace trupu ve vzporu na čtyřech, HKK extendované a s opřením 

hlavy o podložku 

• Rotace ThP v poloze pavouk dle Klappa 

• PIR dle Lewita pro paravertebrální svaly 

• Nácvik správného stereotypu chůze s protézou 
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Popis terapeutické jednotky 

• PIR dle Lewita pro m.iliopsoas v leže na zádech 

• PNF dle Kabata – anteriorní elevace pánve a posteriorní deprese lopatky pro 

dosažení efektu napřímení trupu, nejprve byla pacientka zainstruována pro 

každý pohyb zvlášť, poté aplikováno zároveň 

• Nácvik rotace trupu ve vzporu na čtyřech, HKK extendované a s opřením 

hlavy o podložku 

• Rotace ThP v poloze pavouk dle Klappa 

• PIR dle Lewita pro paravertebrální svaly – s dopomocí pro dodržení výchozí 

polohy 

• Škola chůze (skupinová fyzioterapie) 

o Rozcvičení s gymballem – zlepšení rovnováhy, mobility páteře a 

koordinace 

o Tandemová chůze, chůze přes překážky a po balančních pomůckách 

o Nácvik chůze po šikmé ploše 

Autoterapie – 0 

Zhodnocení efektu terapie 

Zlepšení  napřímení  trupu,  omezení  synkinézy  pahýlu  do  flexe  v kyč.kl., 

zvýšení mobility Thp do rotace. Pacientka uvádí zmírnění subjektivních obtíží. 

Poznámky 

Po naší terapii pacientka absolvovala ještě celotělovou vířivou koupel, cvičení 

na motomedu pro HKK, kondiční cvičení v posilovně a skupinovou LTV. 

Terapeutická jednotka 10 – 27.1.2022 

Výstupní kineziologický rozbor. 
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3.6  Výstupní kineziologické vyšetření 

Vyšetření stoje, chůze a rovnováhy byla prováděna s protézou C-Leg 

a v obuvi,  jelikož  je  protéza  nastavena  na  určitou  výšku  podpatku,  kterou  je  třeba 

zajistit i na druhé DK. Ostatní vyšetření byla provedena bez protézy, pouze 

s nasazeným linerem. 

Vyšetření stoje aspekcí 

Viz vstupní vyšetření, nedošlo k výrazným změnám stereotypu stoje. 

Pacientka je však schopna korigovaného držení – korekce postavení pánve 

z anteverze  do  neutrálního  postavení,  patrná  aktivita  břišní  stěny  a snížení  křivky 

hyperlordózy Lp. 

Palpační vyšetření pánve 

Výrazná  anteverze  (obě  SIAS  níž  než  SIPS)  a sešikmení  pánve  vpravo  (P 

crista a P SIPS níž než na L straně). 

Speciální testy – stoj 

• Trendelenburg-Duchennova zkouška – pozitivní vlevo, vpravo neprovede 

• Vyšetření stoje na dvou vahách – P 27,5 kg, L 41 kg (rozdíl 20%) 

Dynamické vyšetření stoje 

Viz vstupní vyšetření, beze změn. 

Vyšetření chůze aspekcí 

Rytmus  oproti  vstupnímu  vyšetření  pravidelnější,  zúžení  baze,  stále  patrná 

mírná asymetrie délky kroku (delší protézou), odvíjení chodidla  dobré, krok PDK 

prováděn bez ,,předkopnutí“, snížení souhybu pánve do anteverze a latero-laterálně, 

přetrvává  mírná  elevace  pánve  vpravo  při  švihové  fázi  PDK,  zlepšení  rotačního 

souhybu  trupu  a souhybu  HKK,  stále  však    v omezeném  rozsahu,  trup  je  celkově 

stabilnější, zvýšený pohyb v Th/L přechodu. Typ chůze dle Jandy proximální. 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu 

• P: přestavba pohybového stereotypu, menší prohnutí v Lp oproti vstupnímu 

vyšetření, souhyb pánve do anteverze 

• L: přestavba pohybového stereotypu, menší prohnutí v Lp oproti vstupnímu 

vyšetření, souhyb pánve do anteverze, výrazná aktivita extenzorů Lp bilat., 

EXT spojena se ZR v kyč.kl. 
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Abdukce v kyčelním kloubu 

• P: přestavba pohybového stereotypu, quadrátový mechanismus (elevace 

pánve) 

• L: bez přestavby pohybového stereotypu 

Flexe trupu 

• přestavba pohybového stereotypu, flexe Cp probíhá obloukovitě, flexe trupu 

švihem s výrazným souhybem pahýlu do FLX v kyč.kl. 

Abdukce v kloubu ramenním 

• P: přestavba pohybového stereotypu, iniciace pohybu elevací ramene, zvýšená 

aktivita m.trapezius 

• L: bez přestavby pohybového stereotypu 

Klik 

• nevyšetřeno 

Flexe šíje 

• mírná  přestavba  pohybového  stereotypu,  flexe  probíhá  obloukovitě,  ale  se 

souhybem pahýlu do FLX v kyč.kl. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Beze  změny.  Horní  hrudní  dýchání  s elevací  ramen,  nádechové  postavení 

hrudníku, největší rozvoj ventrálním směrem, bez rozvoje dorzolaterálně. 

Antropometrické vyšetření 

Údaje jsou uvedeny v centimetrech, měřeno krejčovským metrem. 

Tabulka 9 Antropometrické vyšetření délek DKK (cm) (výstupní vyšetření) 

 PDK (k vrcholu 
pahýlu) 

LDK 

Délka funkční 44 74 

Délka anatomická 42 72 
Délka stehna x 39 
Délka bérce x 36 
Délka nohy x 22 
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Tabulka 10 Antropometrické vyšetření obvodů DKK (cm) (výstupní vyšetření) 

 PDK LDK 

Obvod stehna (15 cm nad patellou) 52 55 
Obvod kolene x 42 
Obvod lýtka x 42 
Obvod přes kotníky x 26 
Obvod přes nárt a patu x 29 
Obvod přes hlavice metatarsů x 22 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

Měřeno mezinárodním standardním goniometrem, měřen aktivní rozsah 

pohybu.  Pasivní rozsah pohybu bez výraznějších změn. 

Tabulka 11 Goniometrické vyšetření – aktivní rozsah pohybu (výstupní vyšetření) 

 S F T R 

Goniometrie horní končetiny 

Pravý ramenní kloub 35 – 0 – 180 180 – 0 – x 20 – 0 – 120 85 – 0 – 60 

Levý ramenní kloub 35 – 0 – 180 
 

180 – 0 – x 25 – 0 – 120 90 – 0 – 60 

Pravý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Levý loketní kloub 10 – 0 – 140    

Pravý radioulnární kloub    90 – 0 – 85 

Levý radioulnární kloub    90 – 0 – 85 

Pravé zápěstí 60 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Levé zápěstí 65 – 0 – 80 15 – 0 – 25   

Goniometrie dolní končetiny 

Pravý kyčelní kloub 10 – 0 – 110 35 – 0 – 20  x 

Levý kyčelní kloub 10 – 0 – 110 35 – 0 – 25  60 – 0 – 25 

Pravý kolenní kloub x    

Levý kolenní kloub 0 – 0 – 120    

Pravý hlezenní kloub x    

Levý hlezenní kloub 15 – 0 – 45   10 – 0 – 15 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 12 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní vyšetření) 

Vyšetřovaný sval P L 

m.triceps surae   
m.gastrocnemius x 2 
m.soleus x 2 

flexory kolenního kloubu x 2 
flexory kyčelního kloubu   

m.iliopsoas 1 2 

m.rectus femoris x 1 
m.tensor fasciae 
latae 

x 1 

adduktory kyčelního 
kloubu 

x 1 

m.piriformis x 0 

m.quadratus lumborum 1 1 
m.pectoralis major   

pars clavicularis 0 0 
pars sternocostalis 0 0 
pars abdominalis 0 1 

m.trapezius 1 1 
m.levator scapulae 1 1 
paravertebrální svaly 2 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 13 Vyšetření svalové síly dle Jandy (výstupní vyšetření) 

P Pohyb L 

Horní končetina – lopatka 
3 Abdukce s rotací 4 
5 Elevace 5 

Horní končetina – ramenní kloub 
4+ Flexe 4+ 
4+ Extenze 4+ 

4 Abdukce 4 
4 Flexe z abdukce 4 

Trup 
3+ Flexe x 
3 Flexe s rotací 3 

Dolní končetina – kyčelní kloub 
5 Flexe 5 

3+ Extenze 3+ 
4+ Abdukce 4+ 
4- Addukce 4 

neprovede Zevní rotace 3 
neprovede Vnitřní rotace 3 

 

Speciální testy – horní a dolní končetiny 

Speciální testy pro horní končetiny 

• Odporové zkoušky dle Lewita 

o abdukce – negativní  

o zevní rotace – negativní  

o flexe v supinaci – negativní  

• Bolestivý oblouk dle Cyriaxe – negativní 

Speciální testy pro dolní končetiny 

• Patrickova zkouška – bilat. negativní 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřena oblast osového orgánu. Zvýšený odpor při testu pružením v oblasti 

Th/L přechodu,  mírná  bolestivost.  Zlepšení  pohybu  do  segmentu  do  rotace  bilat., 

přetrvává omezení pohybu do segmentu do extenze. Oblast Cp, žeber a SI skloubení 

bez patologických nálezů. 
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Hodnocení stabilizačních schopností dle Koláře 

• Brániční test – bez rozvoje žeber laterodorzálně, synkinéza – extenze v Cp a 

elevace ramen při nádechu 

• Test flexe hlavy – obloukovitá flexe krku, dobrá fixace žeber kaudálně, bez 

výraznějších synkinéz 

• Test flexe v kyčli v sedě – bilat. výrazný kompenzační úklon trupu, nedostatek 

stability při flexi v levém kyč.kl. (pahýl neposkytuje dostatečnou oporu) 

• Test  flexe  v kyčli  v leže  –  mírné  prohnutí  v oblasti  Th/L přechodu,  protrakce 

ramen, aktivita břišních svalů rovnoměrná (bez konkavit nad třísly), s delší výdrží 

převaha aktivity horní části m.rectus abdominis 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

• Kůže – normální zabarvení i teplota, bez zvýšeného tření či potivosti, 

dermografismus nevýrazný, modřiny na DKK, mírný otok v oblasti DKK 

• Podkoží  –  Kiblerova  řasa  v oblasti  Lp  obtížně  nabratelná  (prosáklé  podkoží), 

zlepšení posunlivosti v oblasti Th/L přechodu, bez bolesti, snížená posunlivost 

v oblasti horní Thp vpravo 

• Fascie – zádová fascie volně protažitelná v kaudálním i kraniálním směru, fascie 

C/Th přechodu a dolních končetin bez patologické bariéry, snížená posunlivost 

fascií na horních končetinách, zejména v oblasti předloktí 

• Svaly – hypertonus m.trapezius bilat., snížení hypertonu a palpační bolestivosti 

m.latissimus  dorsi  bilat.,  hypertonus  m.triceps  brachii  bilat.,  m.biceps  brachii 

bilat., palpační bolestivost v oblasti epicondylus lateralis humeru, snížení 

hypertonu  paravertebrálních  svalů  v oblasti  Th/L přechodu  bilat.,  hypertonus 

m.quadratus lumborum bilat., hypertonus adduktorů kyč.kl. L, hypertonus 

m.triceps surae L 

Vyšetření pahýlu a jizev 

Beze změn, viz vstupní vyšetření. 

Orientační neurologické vyšetření 

Beze změn, viz vstupní vyšetření. 
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Závěr vyšetření 

Pacientka s diagnózou stav po transfemorální amputaci. Patologie pozorujeme 

v oblasti stereotypu stoje, pohybových stereotypů dle Jandy a stabilizačních 

schopností.  

Ve stereotypu stoje při přirozeném držení přetrvává výrazná anteverze pánve, 

hyperlordóza Lp a ochablost břišní stěny, pacientka je však schopna vědomé korekce. 

Došlo ke zlepšení rozložení zatížení DKK, asymetrie se snížila na 20%. Ve stereotypu 

chůze  se  zmenšila  asymetrie  v kroku  protézou  a druhou  DK,  trup  a  pánev  jsou 

stabilnější,  dochází  k menším  stranovým  odchylkám,  zlepšení  rotačního  souhybu 

trupu  a souhybu  HKK.  Přetrvává  omezená  hybnost  páteře  do  anteflexe,  retroflexe 

i lateroflexe. Přestavba pohybových stereotypů extenze a abdukce v kyč.kl., abdukce 

v ramenním kl. a flexe trupu, mírné kvalitativní zlepšení stereotypu extenze a 

abdukce v kyč.kl. a abdukce v ramenním kloubu. 

Nedostatečnost v oblasti stabilizace trupu je patrná jak z vyšetření stoje, tak v 

testech stabilizačních schopností dle Koláře. Pacientka vykazuje patologie při 

bráničním testu a testu flexe v kyčelním kloubu v sedě. Zlepšení pozorujeme u testu 

flexe v kyčelních kloubech a testu flexe hlavy, kde je pacientka schopna aktivovat 

břišní stěnu poměrně rovnoměrně. Horní hrudní dýchání s elevací ramen, nádechové 

postavení hrudníku, bez rozvoje dorzolaterálně.  

Zvýšení  rozsahu  pohybu  do  ZR  a  VR  v P  ramenním  kl.,  snížení  stupně 

zkrácení P prsního svalu ze stupně 1 na stupeň 0, bez výrazných změn svalové síly na 

HKK,  trupu  i DKK.  Zlepšení  posunlivosti  podkoží  v oblasti  Thp,  odstranění  TrP 

v m.trapezius. 

Neurologické vyšetření ukázalo změněné taktilní čití v dermatomech Th2-8, 

které je pravděpodobně způsobena četnými operaci v oblasti hrudníku. Aktivní jizva 

v oblasti epigastria, ostatní jizvy na hrudníku i na pahýlu jsou klidné, nebolestivé, bez 

výrazných patologických bariér. 
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3.7  Zhodnocení efektu terapie 

Největší efekt měla terapie na úpravu stereotypu chůze. Objektivně 

pozorujeme  větší  pravidelnost  rytmu  chůze  i  délky  kroku  a  lepší  stabilitu  pánve  i 

trupu. V rámci školy chůze pacientka ovládla střídavou chůzi ze schodů, chůzi po 

šikmé ploše a transfery ze stoje na zem, což uvádí jako důležité pro její soběstačnost. 

Subjektivně je pro pacientku chůze plynulejší, snazší a energeticky méně náročná. 

Došlo k ovlivnění bolesti kyčelních kloubů, které byly spojeny s fyzickou námahou, 

nyní se už nevyskytují.  

Obtíže  v oblasti  ramenního  kloubu  a  PHK  se  dařilo  ovlivnit  vždy  pouze 

dočasně,  proto  si  myslím,  že  by  do  budoucna  bylo  dobré  k terapii  přistoupit  více 

systematicky. Do terapie také vstupovalo mnoho faktorů, především ostatní 

procedury v rámci rehabilitačního plánu a množství samostatného tréninku pacientky. 

S pacientkou byla spolupráce velmi příjemná, je motivovaná a velmi pečlivě 

aplikuje korekce i mimo terapeutickou jednotku. V rámci dlouhodobého 

rehabilitačního plánu by bylo vhodné pokračovat v korekci dechového stereotypu a 

aktivaci  HSS.  Do  vyšetření  bych  doplnila  test  kardiovaskulárního  systému  nebo 

zátěžové vyšetření, jelikož bylo patrné, že se zpočátku pacientka při cvičení hodně 

zadýchávala, případně pohyb musela přerušit úplně, což se ke konci období, kdy jsem 

ji pozorovala, zlepšilo, a ráda bych to posoudila nějakým objektivním ukazatelem. Po 

ukončení hospitalizace bude pacientka pokračovat v terapii ambulantně.  

  



 

 71 

4 Závěr 

Cíle této bakalářské práce, a to zpracovat teoretické poznatky o diagnóze stav 

po transfemorální amputaci a zaznamenat efekt vybraných postupů v rámci 

fyzioterapeutické péče, byly splněny. Výsledkem fyzioterapeutické péče byla 

zejména  kvalitativní  úprava  stereotypu  chůze,  zlepšení  funkční  soběstačnosti  a 

ovlivnění bolesti kyčelních kloubů. 

Zpracování teoretické části bylo pro mě přínosné především z hlediska 

seznámení  se  s evidence  based  přístupem  ve  fyzioterapii  a  jeho  přínosem  pro 

klinickou praxi, ale i jeho limitacemi. V oblasti amputací mi z tohoto pohledu připadá 

nejzajímavější problematika speciálních testů, které jsou dle mého názoru pro praxi 

v protetické fázi rehabilitace velmi přínosné, jak pro diagnostiku, tak pro plánování 

terapie a posouzení jejího efektu, jelikož se cíleně zaměřují na funkční schopnosti 

pacienta, které jsou zásadní. 

Díky aktivnímu přístupu pacientky byla dle mého názoru terapie vzájemně 

přínosná  a  bylo  vidět  zlepšení,  jelikož  pacientka  pečlivě  aplikovala  korekce  a 

trénovala dle instrukcí i samostatně. Pro budoucí práci s pacienty po amputaci v této 

fázi  rehabilitace  bych  volila  terapii  více  zaměřenou  na  kondiční  cvičení  a  rozvoj 

funkčních  dovedností.  Speciální  část  pro  mě  také  poskytla  setkání  s realitou,  a  to 

zejména  ve  smyslu  zjištění,  jaký  je  klinický  obraz  pacientů  po  amputaci  (v  rámci 

skupinových  hodin  školy  chůze).  Uvědomila  jsem  si,  že  po  naučení  manipulace 

s protézou a základní korekci pohybových stereotypů tvoří největší část rehabilitace 

prostý kondiční trénink, který by měl pacientovi umožnit zvládnout nároky života 

s protézou.  To  je  ovšem  problematické,  jelikož  pacienti  často  trpí  omezujícími 

komorbiditami  a  je  proto  důležitá  správná  volba  míry  pohybové  zátěže,  což  je 

nelehkým úkolem fyzioterapeuta. V rámci praxí v Rehabilitační klinice Malvazinky 

jsem měla možnost pozorovat komplexní přístup k rehabilitaci po amputaci v praxi, 

což velmi oceňuji. 
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6 Přílohy 

Příloha 1 Vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu 

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                         

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  Rehabilitační klinice Malvazinky, 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 
stav po transfemorální amputaci. 

 
Cílem této práce je zpracovat teoretické poznatky o dané diagnóze a zaznamenat efekt 
vybraných postupů v rámci fyzioterapeutické péče. 
 
Získané údaje, 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: .......................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ..................................  
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: .............................. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79

