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Cíl: Poskytnout komplexní náhled na problematiku artrózy a endoprotézy kolenního 

kloubu včetně zpracování kazuistiky na dané téma. 
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i pooperační rehabilitace. 
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1 ÚVOD 

Správná funkce pohybového aparátu představuje jeden z nejdůležitějších atributů 

kvalitního produktivního života. Každý pacient by měl mít na paměti opotřebovatelnost 

svých kloubů a věnovat maximální pozornost její prevenci. Špatné pohybové návyky se po 

několika letech mohou vyvinout v těžko napravitelnou funkční až strukturální poruchu, 

stejně tak dlouhodobé nadměrné přetěžování segmentu. Neméně škodlivá je však také 

hypomobilita až imobilita. Pro dnešní dobu stále typičtější sedavý způsob života je živnou 

půdou pro vznik patologických procesů stejně jako přehnané, nefyziologické pohybové 

nároky vrcholových sportovců či těžce manuálně pracujících. 

Kolenní kloub je největším a nejvíce zatěžovaným kloubem pohybového ústrojí člověka, 

jehož zátěž se navíc zvyšuje při pracovních a sportovních aktivitách. Mimo fyziologické 

opotřebování je rovněž ohrožen ve všech směrech případným úrazem, systémovým 

kloubním postižením, záněty i nádorovým onemocněním. Izolované postižení kolenního 

kloubu bývá často diagnostickým problémem praktického lékaře, ortopeda i revmatologa. 

[Trnavský, Rybka, 2006] 

Jedním z nejčastějších onemocnění pohybového aparátu je artróza, degenerativní postižení 

kloubu manifestující se především na chrupavce. Kloubní chrupavky podléhají vlivem 

komprese velice snadno degenerativním změnám, jež bohužel nejsou vratné. 

U chrupavčitých buněk nebyla po ukončení růstového období prokázána schopnost 

mitotického dělení. Vzniklé degenerativní procesy v kloubu tedy rehabilitace ani medicína 

zcela vyléčit nedokáží. Fyzioterapie se však významně zasluhuje o jejich profylaxi 

a zpomalení. [Višna, Hart, 2006] 

Následující kapitoly se věnují otázce artróz, podrobněji pak artróze kloubu kolenního. Než 

přejdeme k vlastní stati o artróze, bude vhodné nejdříve stručně popsat anatomii kolenního 

kloubu se zaměřením na jeho funkci, abychom si přiblížili složitost stavby tohoto 

největšího lidského kloubu. 

8 
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2 ČÁST OBECNÁ 

Katedra fyzioterapie 

2.1 Anatomie kolenního kloubu- stavba a funkce 

Kolenní kloub (articulatio genus) patří mezi hlavní nosné klouby našeho organismu. Je 

zároveň i největším a jedním z nejsložitějších kloubů našeho těla. Jedná se o kloub 

složený. Stýkají se v němfemur, tibia apatela (obr.1) a mezi styčné plochy femuru a tibie 

jsou vloženy kloubní menisky. Kolenní kloub musí plnit dva protichůdné požadavky: 

umožnit stabilitu při současné mobilitě. Z toho důvodu je jeho stavba velice složitá. 

[Čihák, 2001; Véle, 1997] 

Obr. 1: RTG snímek kolenního kloubu zpředu (vlevo) a ze strany 

(vpravo), převzato z www [ 17] 

2.2 Kloubní plochy, menisky a patela 

Condyli fomoris fungují jako kloubní hlavice. Laterální kondyl je menší a širší, stojí téměř 

sagitálně a vyčnívá více dopředu, zatímco větší a užší mediální kondyl se k němu zezadu 

dopředu přibližuje v charakteristickém zakřivení. Condyli tibiae mají kloubní plochy téměř 

ploché, jen nepatrně prohloubené. Facies articulares superiores kondylů tibie spolu 

s menisky fungují jako kloubní jamky. Mediální styčná plocha je oválná (předozadně 

protáhlá) a mírně vyhloubená, laterální styčná plocha je kruhovitá, menší a téměř rovná. 

Spojení pately a femuruje zde zprostředkováno pomocífacies articulares patellae afacies 

patellarisfemoris. [Čihák, 2001] 

Vzhledem k tomu, že zakřivení kondylů femuru jsou větší a neodpovídají tvaru plošek 

tibie, stýká se femur v každé poloze vždy jen s malými okrsky tibie. lnkongruenci styčných 

9 
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ploch obou kostí vyrovnávají a většinu styčné plochy pro femur proto reprezentují 

chrupavčité menisky. [Čihák, 2001] 

Meniscus medialis et lateralis (obr.2) jsou lamely složené na obvodu z hustého vaziva, 

které přechází ve vazivovou chrupavku. Liší se tvarem a velikostí, odpovídají kloubním 

plochám na tibii. Na vnějším obvodu jsou vyšší, na vnitřním obvodu jsou naopak velmi 

tenké. Při pohybech kloubu se menisky posunují ze základní polohy dozadu a zpět, 

přičemž současně mění tvar. [Čihák, 2001] 

M(.-nisc~ 
(front \ ic\\ ) 
. \ , 

· •. 

l..i.tbmů 
mcniscus 

Obr. 2: Kloubní menisky P DK (vlevo pohled zpředu, vpravo shora), převzato z www [26] 

Meniscus medialis Je větší a poloměsíčitý. Jeho cípy se upínají na tibii do are a 

intercondylaris anterior et posterior. Meniscus je ve střední části pevně srostlý s částí 

vnitřního kolaterálního vazu, a je tedy fixován ve třech bodech. Proto je také méně 

pohyblivý. Meniscus lateralis je téměř kruhový. Jeho přední cíp se upíná v blízkosti 

ligamentum cruciatum anterius, který do něj někdy vysílá i ojedinělá vlákna. Zadní cíp se 

upíná na zadní interkondylární plochy. Meniscus lateralis pokrývá téměř celou plochu 

laterálm'ho kondylu tibie. Vzhledem ke svému tvaru je ovšem upevněn v jediném místě, 

proto je i značně pohyblivý, zvláště při mírných flexích v kolenním kloubu. Menisky 

vyrovnávají nestejná zakřivení kloubních ploch, zvyšují pohybové možnosti kloubu, 

pohlcují svou pružnou deformací část energie (fungují jako "shock absorber") a zabraňují 

turbulenci synoviální tekutiny. [Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková, 2000] 

10 
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Patella (obr. 1 a 2) je největší sezamskou kostí lidského těla, která je uložena v úponové 

šlaše m. quadriceps femoris a je přivrácena kloubní plochou kfacies patellaris femoris. 

Přední plocha čéšky, facies anterior, je hmatná přes šlachu m. quadriceps femoris, zadní 

plocha, facies articularis, naléhající na facies patellaris stehenní kosti, je rozdělena 

vertikální hrankou na obvykle větší laterální a menší mediální fasetu. Patela je nejen 

zpevněním kloubu, ale též dynamizujícím prvkem extenzorového aparátu kolenního 

kloubu. Má funkci kladky, která mění směr tahu m. quadriceps femoris, a sval je proto 

schopen vyvinout větší sílu. [Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Scott, 1994] 

2.2.1 Kloubní pouzdro_, ligamenta a burzy 

Kloubní pouzdro kolenního kloubu nemá pro svou značnou členitost dostatečnou 

schopnost fixovat kolenní kloub. Tuto funkci přejímá z velké části ligamentózní aparát. 

Synoviální membrána, vnitřní vrstva kloubního pouzdra, nevystýlá pouzdro rovnoměrně, 

ale od zadní strany pouzdra jde po obou stranách zkřížených vazů dopředu, připojena na 

tibii a do fossa intercondylaris femoris. Vytváří tak střední sagitální přepážku kloubu. 

Kloubní pouzdro se na tibii a na patele upíná při okrajích kloubních ploch, na femuru 

o něco dále od kloubních ploch. Pouzdro vynechává epikondyly femuru, kam jsou 

připojeny svaly a vazy. Záhyb, kterým se pouzdro vpředu vyklenuje nad patelu (pod 

čtyřhlavým svalem stehenním), se nazývá recessus suprapatellaris. Nad recessus 

suprapatellaris se zpravidla vytváří bursa suprapatellaris, tíhový váček, který většinou 

s recessus suprapatellaris splývá, a tím jej zvětšuje. Od m.quadriceps femoris se za vývoje 

oddělil samostatný štíhlý sval, musculus articularis genus. Sestupuje od přední strany 

femuru k recessus suprapatellaris kloubního pouzdra a zabraňuje uskřinutí kloubního 

pouzdra mezi kloubní plochy tím, že při pohybech napíná pouzdro a táhne jej vzhůru. 

[Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková, 2000] 

K ligamentům kloubního pouzdra patří vpředu šlacha musculus quadriceps femoris, 

ligamentum patellae - pokračování šlachy m.quadriceps femoris od pately na tuberositas 

tibiae, dále retinaculum patellae mediale et laterale - pruhy jdoucí po obou stranách pately 

od m.quadriceps femoris k tibii. Po stranách zpevňují kloubní pouzdro ligamenta 

collateralia (obr. 3). Jsou zcela napjata při extenzi kloubu, a proto také kloub stabilizují. 

Ligamentum collaterale tibiale ve své zadní části pevně srůstá s kloubním pouzdrem 
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a s mediálním meniskem. Vzadu se upínají ligamentum popliteum obliquum - vaz, který 

odbočuje z úponu m. semimembranosus, a ligamentum popliteum arcuatum - méně 

významný vaz vzadu laterálně. [Dylevský, Druga, Mrázková, 2000] 

J 
,·Y 

LCM 

Obr. 3: Anatomická stavba kolenního kloubu 

LCL Ligamentum collaterale laterale 

LCM Ligamentum collaterale mediale 

LCA Ligamentum cruciatum anterius 

LCP Ligamentum cruciatum posterius 

Převzato z www [ 18] 

Nitrokloubní ligamenta zahrnují ligamentum cruciatum anterius et posterius, přední 

a zadní zkřížený vaz (obr. 3). Zkřížené vazy zajišťují pevnost kolena, zejména při flexi, 

kdy se napínají. Omezují také vnitřní rotaci v kloubu tím, že se na sebe navíjejí. Zadní 

zkřížený vaz brání posunu bérce dozadu a omezuje zevní rotaci. Přední zkřížený vaz 

omezuje posun bérce dopředu a vnitřní rotaci bérce. Je nejvíce zatížen v hyperextenzi 

kolenního kloubu. Zadní zkřížený vaz je asi o třetinu silnější než přední. Dalšími 

zpevňujícími komponentami uvnitř kolene jsou ligamentum transversum genus 

a ligamentum meniscofemorale anterius et posterius. [Dylevský, Druga, Mrázková, 2000] 

Burzy se vyskytují v místech tlaku a tření. Jedná se o dutiny různé velikosti, které vystýlá 

synoviální membrána. Obsahují tekutinu velmi podobnou kloubní synovii. Některé z nich 

12 
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komunikují s kloubní dutinou. Chorobný proces spojený se zmnožením tekutiny 

(výpotkem) může být zdrojem obtíží. V kolenním kloubu je nejvýznamnější bursa 

suprapatellaris. [Čihák, 2001] 

2.2.2 Kloubní chrupavka 

Nitrokloubní chrupavka pokrývá kloubní konce kostí, má charakter chrupavky hyalinní, 

neobsahuje cévy ani nervy. Skládá se z chondrocytů (chrupavčitých buněk), kolagenních 

vláken, vody, proteoglykanů, kyseliny hyaluronové a glykoproteinů. Výživa chrupavky je 

zabezpečována dvěma způsoby- difúzí ze synoviální tekutiny a ze subchondrálních cév. 

Zdravá chrupavka je pružná a pevná, tedy schopná odolávat mechanickým stresům bez 

trvalé deformace. Při zatížení dochází k pružné deformaci chrupavky, při níž je z amorfní 

mezibuněčné hmoty chrupavky vytlačována synoviální tekutina, při odlehčení je nová 

tekutina nasávána osmotickými silami proteoglykanů. Pro správný metabolismus 

chrupavky je proto nutné její přiměřené, pravidelné, nejlépe střídavé zatěžování pohybem. 

Kloubní chrupavka se skládá ze 4 zón: zóna povrchová, přechodná, radiální a zóna 

kalcifikované chrupavky. Na poslední zónu již navazuje subchondrální kost. [Dylevský, 

Druga, Mrázková, 2000; Scott, 1994; Višna, Hart, 2006] 

2.2.3 Analýza pohybů kolenního kloubu 

Kolenní kloub umožňuje přizpůsobovat délku končetiny potřebám lokomoce, mění 

vzdálenost trupu od terénu, po kterém se pohybujeme. Kolenní kloub zajišťuje na jedné 

straně lokomoci, ale musí b}i na straně druhé stabilizován při stoji. [Véle, 1997] 

Pro pohyby kolenního kloubu hraje významnou roli především uzamčení a odemknutí 

kolenního kloubu a způsoby stabilizace kloubu. Uzamčení kolena je zajišťováno napjatými 

postranními vazy a všemi vazy na zadní straně kloubního pouzdra. Femur naléhá na tibii 

a kloub je v tzv. stabilní poloze. Odemknutí kolena je iniciováno malou vnitřní rotací, při 

níž se uYolňují postranní vazy a přední zkřížený vaz. Bez odemknutí kolene není možné 

provést flexi kolenního kloubu. Stabilizace kolenního kloubu je zajišťována jak staticky, 

tak dynamicky. Mezi statické stabilizátory kloubu patří tvar kloubních ploch, vazy, kloubní 

pouzdro a menisky. Dynamické stabilizátory kloubu představují svaly kolenního kloubu. 

[Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; V éle, 1997] 
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Pohyby Y kolenním kloubu probíhají pouze ve dvou rovinách. V rovině sagitální se jedná 

o flexi v rozsahu 130 - 160 stupňů a extenzi, kterou se rozumí návrat kolenního kloubu do 

základního postavení. Při překročení nulového postavení již mluvíme o hyperextenzi (do 

10, maximálně 15 stupňů). Rovina rotací zahrnuje pouze pohyby malého rozsahu- rotaci 

\'nitřní (17 stupňů) a zevní (21stupňů). [Dylevský, Droga, Mrázková, 2000; Véle, 1997] 

Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích. Začínající flexe (prvních 5 stupňů) je 

provázena tzv. počáteční rotací (tibie se točí dovnitř), při které se kolenní kloub odemkne. 

Odemknutí kloubu je provázeno uvolněním ligamentum cruciatum anterius. Následuje 

valivý pohyb - femur se valí po tibii a po obou meniscích. Flexe je zakončena posuvným 

pohybem. Kontakt femuru s tibií se stále zmenšuje a menisky se posunují po tibii dozadu. 

Flexe se tedy dokončuje v menisko-tibiálním spojení. Flexi kolenního kloubu jistí zkřížené 

vazy, které brání nežádoucím posuvným pohybům. Při extenzi kolenního kloubu probíhá 

celý proces opačně až k závěrečné rotaci opačného směru, která extendovaný kloub opět 

uzamkne. Klouzavý pohyb čéšky je vykonáván při flexi distálním směrem, při extenzi 

směrem proximálním. Rozsah jejího posunu je 5 - 7 cm. Rozsah rotací se zvyšuje 

s rostoucí flexí. Největších rotačních hodnot je dosaženo při flexi v rozsahu 45 - 90 

stupňů. Zatížení tlakem může rotace výrazně omezit. [Dylevský, Droga, Mrázková, 2000] 

Kolenní kloub nemá pouze jednu osu pohybu. Osové uspořádání v kolenním kloubu závisí 

na vzájemném vztahu jednotlivých složek extenzního aparátu. Osa tahu kontrahujícího se 

čtyřhlavého svalu stehenního směřuje na bérci lehce mediálně. Osa ligamentum patellae je 

naopak odkloněna mírně laterálně. Obě osy svírají poměrně ostrý 1 O - 15 stupňový úhel, 

tzv. Q úhel. Patela má při kontrakci čtyřhlavého svalu stehenního tendenci k laterálnímu 

posunu. Struktury fixující čéšku této lateralizaci zabraňují. Je-li přítomna dysbalance 

m. guadriceps femoris při atrofii vnitřní hlavy tohoto svalu, je patela tažena laterálně silou 

překračující možnost stabilizátorů čéšky a dochází k subluxaci ve femoropatellárním 

skloubení. Q úhel je v tomto případě větší než 20 stupňů. [Dylevský, Droga, Mrázková, 

2000] 
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2.2.4 Svaly kolenního kloubu a jejich funkce 

Přes funkční složitost kolenního kloubu je uspořádání svalů v jeho okolí relativně 

jednoduché. Na přední straně stehna jsou uloženy m. sartorius, m. quadriceps femoris 

a zasahuje sem také m. gracilis. M. guadriceps femoris provádí extenzi kolenního kloubu, 

je nezbytný pro chůzi, především v nerovném terénu. Nejvíce se aktivizuje při vykročení. 

Při nezatíženém stoji by neměl být aktivní, zapojit by se měl až při posturální nejistotě či 

v případě potřeby být připraven k rychlé změně polohy. Mm. vasti stabilizují kolenní 

kloub. Do skupiny svalů zadní strany stehna patří m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus. Na zadní stranu kolenního kloubu se upínají rovněž 

mm. gastrocnemii a m. popliteus, které se již řadí ke svalům bérce. Všechny svaly zadní 

strany provádějí flexi kolenru'ho kloubu, podíl mm. gastrocnemii je však minimální. Spolu 

s nimi se při flexi kolenního kloubu účastní také m. sartorius a m. gracilis. Na vnitřní rotaci 

bérce se podílejí m. sartorius, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis 

a především m. popliteus, o němž se říká, že přímo uvolňuje "zámek" kolenního kloubu. 

Zevní rotaci bérce zajišťuje m. biceps femoris, m. vastus lateralis Gedna ze čtyř hlav 

m. quadriceps femoris) a m. tensor fasciae latae, uložený na laterální straně stehna. 

[Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Véle, 1997] 

Ačkoli jsou kolem kolenního kloubu umístěny zdánlivě antagonistické svalové skupiny, 

aktivují se většinou současně. Mluvíme o tzv. Lombardově paradoxu. Z něj lze soudit, že 

svalová činnost zdánlivých antagonistů nebo spíše partnerských dvojic se může 

modifikovat jejich rozdílným mechanickým průběhem, nebo přesněji jejich podmínkami 

funkce. Změní-li se podmínky funkce, změní se i charakter činnosti svalové skupiny, takže 

ze zdánlivých antagonistů se stanou synergisté a směr pohybu je dán převažujícím směrem 

síly. Vzájemné protisměmé působení obou svalů, které by se mělo odečítat, se změní ve 

stabilizaci funkce. Tento fakt umožňuje precizní a stabilní funkci s možností rychlé změny 

parametrů. [V éle, 1997] 

Některé svaly kolenního kloubu se zároveň podílejí na pohybech v kloubu kyčelním, je 

tedy zřejmá úzká souvislost mezi těmito dvěma nosnými klouby. Navíc může být kolenní 

kloub ovlivňován stavem trupových segmentů prostřednictvím velkých smyček a složitých 

řetězců. Velké trupové fascie totiž zasahují až na kolenní kloub pomocí tractus iliotibialis, 
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který se upíná pod kolenní kloub. Nesmúne opomenout ani Yliv akrální části dolní 

končetiny, především prostřednictvím úponu mm. gastrocnemii. [Véle, 1997] 

2.3 Co je artróza 

2.3.1 Popis onemocnění 

Artróza je degenerativní kloubní onemocnění, při němž dochází k postupné destrukci 

kloubní chrupavky a následným sekundárním změnám - tvorbě kostních cyst a osteo.fytú, 

které jsou patrné při rentgenovém vyšetření. Většinou se jedná o onemocnění starších lidí, 

jejichž klouby se opotřebují věkem z důvodu dlouholetého zatěžování kloubů a změn 

kvality kloubní chrupavky a synoviální tekutiny. Neplatí to však absolutně. Artrózu 

v kloubech najdeme i u mladých jedinců a naopak se vyskytují starší lidé bez klinických 

známek artrózy. Při artróze není postižena pouze chrupavka, nýbrž také ostatní kloubní 

struktury (synoviální tekutina, kloubní pouzdro, vazy i kosti). Je nejčastější příčinou bolestí 

pohybového aparátu v dospělém věku a postihuje polovinu populace nad šedesát let. 

[Kačinetzová, 2003; Kubát, 1985; Višna, Hart, 2006] 

Podle rentgenového nálezu dělíme artrózu do čtyř stádií (dle Kellgrena-Lawrence). V I. 

stádiu jsou přítornny pouze malé osteofyty, ve II. se jedná již o větší, definitivní osteofyty 

a mírné zúžení kloubní štěrbiny, ve III. stádiu jsou již osteofyty mnohočetné a zúžení 

kloubní štěrbiny je výrazné, ve IV. stádiu dochází k dalšúnu zhoršení a přidává se rovněž 

skleróza kostí. IV. stádium je stádiem konečným. [Kačinetzová, 2003] 

K vyšetření artrotických kloubů se dnes využívá rovněž magnetická rezonance. Lze jí 

přesně určit objem chrupaYky a kostní edém způsobený zánětem. Nověji se k diagnostice 

využívá také ultrazvuku s vysokou rozlišovací schopností. [Kačinetzová, 2003] 

2.3.2 Etiopatogeneze 

Etiologie je multifaktoriální. Od genetické, přes mechanickou, metabolickou, neurogenní 

až po zánětlivou. Rozlišujeme artrózu primární a sekundární. Primární idiopatická artróza 

vzniká na podkladě vrozené méněcennosti kloubní chrupavky. Sekundární artróza může 

být důsledkem předchozího úrazu, nemoci (např. akromegalie, hemofilie, diabetes mellitus, 
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zánětlivé revmatické onemocnění - revmatoidní artritida, morbus Bechtěrev, psoriatická 

artritida), vady pohybového ústrojí (např. vrozené kloubní dysplazie ), trvalého 

intenzivního přetížení, zlomenin a zánětů kloubů. Kombinací obou může vznikat těžká 

artróza. Postižen může být kterýkoli kloub. [Kačinetzová, 2003; Kubát, 1985] 

Z hlediska patogeneze dochází k postupnému ubývání chondrocytů, ztrácí se viskozita 

mezibuněčné hmoty, vyplavují se proteoglykany a snižuje se schopnost chrupavek vázat 

vodu. Štěpné produkty proteoglykanů vyvolávají zánětlivou odpověď' synoviálních 

membrán (zánětlivá složka se dostává často do popředí klinického obrazu, ačkoli se 

primárně jedná o nezánětlivé onemocnění). Zvyšuje se aktivita degeneračních enzymů. 

Snižuje se pružnost chrupavky, zvyšuje se její permeabilita. Klouby přestávají být schopny 

odolávat nárokům, jež jsou na ně kladeny. Povrch změněné chrupavky začína být 

narušován jemnými trhlinami, její výška se snižuje. Na okrajích kloubních ploch vznikají 

typické artrotické valy, tzv. osteo.fyty. Postupně dochází k úplné destrukci chrupavčité 

vrstvy. Pod zničenou kloubní chrupavkou vznikají v kosti artrotické cysty. Plíživě se mění 

celá geometrie kloubních ploch. [Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Pokorný, 2000; 

Višna, Hart, 2006] 

2.4 Gonartróza 

Gonartróza (obr. 4) patří spolu s coxartrózou k nejčastější formě artrózy. Degenerativní 

změny postihují jednak vlastní skloubení mezi stehenní a holenní kostí, ale také kloubní 

plochy mezi stehenní kostí a čéškou. Pacient většinou nejprve mívá bolest, pocit únavy 

kloubu při chůzi po schodech, do kopce, při vstávání ze sedu či po delším kleku. Obtíže 

dále pozorujeme při větší zátěži - chůzi, nošení břemen. Jindy naopak obtíže nastupují 

v klidu. Bolest mUže být lokalizována do kterékoliv části kloubu. Přidruženými problémy 

jsou porucha osy dolní končetiny, zbytnění kloubní výstelky, zmnožení kloubní tekutiny, 

pocit nejistoty kloubu při chůzi, omezení pohybu (blíže viz kapitola 2.4.2). Nejvíce bývá 

postižena mediální část kolenního kloubu. Jedná-li se o defekt chrupavky pouze jednoho 

oddílu kolena, nazýváme artrózu unikompartmentální. [Pokorný, 2000; Višna, Hart, 2006] 
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Z hlediska dopadu gonartrózy na svalový a vazivový aparát v okolí kolenního kloubu 

dochází k atrofii především čtyřhlavého svalu stehenního, uvolňují se laterální vazy. 

[Kačinetzová, 2003] Véle k tomuto poznatku doplňuje: "Osobní zkušenosti mě vedou 

k závěru, že při nocicepci v koleně se ochabnutí v oblasti m. quadriceps femoris nejdříve 

projevuje na m. vastus medialis." [Véle, 1997, s. 218] 

Obr. 4: Přední a boční rentgenový snímek artrotického kolena. Na předním snímku (obrázek vlevo) je vidět 

absenci prostoru mezi kostmi (zvýrazněno šipkami). Tento stav je způsoben chybějící kloubní chrupavkou. 

Kost reaguje na ztrátu chrupavky tvorbou výrostků (osteofytů) - zvýrazněno šipkami na obrázku vpravo. 

Převzato z www [ 17] 

2.4.1 Faktory ovlivňující vznik gonartrózy 

Na vzniku gonartrózy se mohou podílet genetické faktory, stravovací a pohybové návyky, 

obezita, hormonální funkce - estrogeny se podílejí na správné funkci chondrocytů 

(v chondrocytech byly objeveny estrogenové receptory), úrazy (např. při poškození 

menisku dojde k poškození celého kloubu a změně mechaniky zatěžování kloubu), tvarové 

změny kloubu (při valgózním či varózním postavení v kloubu není zátěž rovnoměrně 

přenášena na všechny struktury; při valgozitě kolenního kloubu se zatěžuje více laterální 

část kloubu, v případě varózního kolenního kloubu naopak mediální část; toto 

nerovnoměmé rozložení sil přispívá k dřívějšímu opotřebování dané části kloubu a tím ke 

vzniku artrózy). Nepříznivý vliv mají rovněž sportovní aktivity závodního charakteru 

(drobné mikrotrhliny vznikající při opakovaných nárazech na kloub urychlí vznik artrózy), 

narušení pohybových stereotypů (šetřením některých struktur dojde k přetížení jiných, což 

může urychlit degenerativní proces). Dochází ke sčítání negativních faktorů. [Kačinetzová, 

2003] 
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2.4.2 Klinický obraz gonartrózy 

Nemoc probíhá zpočátku bez příznaků, postupně se začne objevovat únava po námaze, 

která pomalu přechází v bolest. Bolesti kolenních kloubů začínají být přítomny ráno po 

probuzení (tzv. "startovací bolesti"), jsou spojeny s pocitem ztuhnutí kloubu, během dne 

pohybem příznaky vymizí a objeví se opět navečer po námaze. Zatím nejsou přítomny 

klidové a noční bolesti. Při vyšetření najdeme omezený pohyb s drásoty. Palpační 

bolestivost kloubu není přítomna, stejně tak nenajdeme akutní zánětlivé změny (teplo, 

zčervenání, otok). [Kubát, 1985] 

Postupně se stav zhoršuje. V další fázi se bolest stává trvalou a bývá vnímána především 

v noci. Výrazným příznakem je omezení funkce kloubu (z důvodu bolesti, anatomických 

změn, svalových změn). Kloub je artrózou deformován a defigurován, neboť změny 

struktury kloubu vedou k osovým deformitám. Nejčastěji se jedná o varózní postavení 

kolenních kloubů. Je tomu tak proto, že vnitřní plochy kloubů jsou více namáhány 

a chrupavky se zde ničí rychleji. Kloubní struktura má tvar klínu se špičkou na vnitřní 

straně. Porucha osového postavení kolenního kloubu může mít dopad na celou statiku těla 

přes změněné postavení kyčelních kloubů, chybné držení pánve, trupu až do oblasti krční 

páteře. Bývají proto přítomny svalové dysbalance dolních končetin a trupu a výrazná 

změna pohybových stereotypů. Tvar artrotického kloubu zhrubne, kloubní štěrbina se 

zužuje, kloubní pouzdro fibrotizuje. Svaly kolem postiženého kloubu hypotrofují 

a vznikají svalové kontraktury. Výpotky vytvořené při iritaci kloubní výstelky přispívají 

k rozvoji nestability kolenního kloubu. Nestabilitou se rozumí neschopnost udržet polohu 

v kloubu, výchylky kloubu se zvyšují. Je dána především zhoršenou funkcí aktivních 

stabilizátorů, tedy svalů. Na nestabilitě se podílejí rovněž vazy povolené z důvodu 

strukturální poruchy. V průběhu obtíží mohou být klouby oteklé a teplejší než okolní 

tkáně. Rychlost progrese stavu je závislá na mnoha faktorech (např. obezita, funkční 

přetížení, genetickápredispozice). [Javůrek, 1996; Kačinetzová, 2003; Višna, Hart, 2006] 

Bolest je ochranným mechanismem kloubu. Je vyvolána zánětlivou reakcí (hovoříme 

o zánětu sterilním, který nebyl vyvolán infekcí) a signalizuje nám, že byla překročena 

funkční rezerva kloubu umožňující adaptaci na zvýšené nároky. Je-li kloub postižen 

artrózou~ dochází k dřívějšímu překročení funkční rezervy a i malou zátěží při 
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každodenních činnostech může dojít k dekompenzaci artrotického kloubu. Dekompenzací 

rozumíme objevení obtíží. Bolest někdy nemusí odpovídat stádiu degenerativního procesu 

podle rentgenového vyšetření. Proto nemůže být bolest považována za kritérium 

pokročilosti onemocnění. [Kačinetzová, 2003] 

2.4.3 Konzervativní léčba gonartrózy 

Klidový režim a polohování 

Je nutné uložit kolenní kloub do klidové polohy, tedy do semiflexe ve vyvýšené pozici, 

nejlépe vleže či polosedě. Není však žádoucí setrvávat v dané pozici delší dobu, aby v ní 

kloub nezatuhl. Je důležité vyvarovat se prudkých, trhavých pohybů, jež by vyprovokovaly 

bolest. Pacient by měl kloub maximálně šetřit, omezit chůzi, postiženou končetinu při 

chůzi odlehčovat. [Javůrek, 1996; Kačinetzová, 2003] 

Fyzikální terapie 

Z fyzikální terapie je velice výhodné využívat aplikace chladu ve formě chladových 

ledových obkladů a koupelí. Po odeznění akutní bolesti lze aplikovat zábaly - využívají se 

peloidy, pro domácí léčení je vhodný tvarohový zábal. Aplikují se též elektroléčebné 

procedury - galvanizace pro zvýšení metabolismu, snížení otoku, iontoforéza pro vpravení 

histaminu a ovlivnění metabolismu, využívá se analgetického účinku diadynamických 

proudů, interferenčních proudů a diatermie. lmpulzoterapie pomáhá upravit svalový tonus 

hypotonických svalů. Pro antiedematózní účinek je rovněž aplikován pulzní ultrazvuk na 

svalové úpony v okolí kolenního kloubu. Vodní procedury jako vířivé koupele, podvodní 

masáže, tepelné vodní procedury, uhličité a přísadové koupele bývají také častou 

dopomocnou léčbou, především v lázeňských zařízeních. Jejich účelem je zvýšení 

prokrvení tkání a zlepšení jejich trofiky. Lázeňská péče je plně hrazena pojišťovnou od 

III. stádia dle rentgenu, a to jednou ročně. V I. a II. stádiu je možnost příspěvkové léčby, 

kdy jsou pojišťovnou hrazeny pouze lázeňské procedury. [Capko, 1998; Javůrek, 1996; 

Kačinetzová, 2003] 

Pomůcky 

Pro odlehčení postižené končetiny při chůzi se využívají berle nebo vycházkové hole. 

V těžších případech se volí dokonce různé druhy tříkolek a chodítek. Dalšími vhodnými 
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pomůckami jsou sedačky do vany či na vanu pro usnadnění provedení osobní hygieny 

a vstupu a výstupu z vany, madla, nástavce na toaletu. Při nestabilním kolenním kloubu 

předepíše rehabilitační lékař nebo ortoped sádrovou snímatelnou dlahu, elastickou bandáž 

nebo ortézu (pokud se často opakují zánětlivé změny v artrotickém kloubu). Nestabilita se 

může rovněž řešit "tejpováním". [Javůrek, 1996; Kačinetzová, 2003] 

Pohybová léčba 

Vzhledem k tomu, že se období dekompenzace střídá s obdobím s minimálními obtížemi, 

je potřeba věnovat se v období relativního klidu pohybové léčbě, tedy léčebné tělesné 

výchově. Pokud bolest trochu odezní, je možné opatrně začít provádět pomalé pohyby, 

avšak pouze do bolesti. Hlavním cílem je udržení maximální možné pohyblivosti, 

vyrovnávání svalových dysbalancí, zachování správných pohybových návyků. Prospěšné 

jsou také měkké techniky a mobilizační techniky (především uvolňování jizvy, mobilizace 

pately, trakce kolenního kloubu). [Kačinetzová, 2003] 

Farmakologická léčba 

Onemocnění se dá vedle rozmanité nefarmakologické léčby ovlivňovat rovněž 

farmakologicky. Mezi krátkodobě působící látky řadíme analgetika (paracetamol, 

tramadol), nesteroidní antirevmatika s analgetickým a protizánětlivým účinkem. Nejčastěji 

používaná nesteroidní antirevmatika a analgetika sice tlumí bolest, ale nepříznivě ovlivňují 

metabolismus chrupavky. Proto není jejich nadměrné užívání žádoucí. Vysoké dávky 

analgetik se nedoporučují ani z důvodu potlačení varovné funkce bolesti a tím přetěžování 

kloubu a zhoršování stavu. Pacienti, kteří se cítí méněcenní při chůzi s pomůckou, toho 

nedbají a raději vyžadují zvýšené dávky analgetik, která by měla sloužit pouze k utlumení 

nočních bolestí, aby kloub ve spánku zregeneroval. V některých případech chronických či 

těžce snášených bolestí se jako dopomocné látky volí anxiolytika a antidepresiva. 

Nitrokloubně, ve formě obstřiku, se do kloubní štěrbiny aplikují kortikoidy 

s protizánětlivými účinky. [Kačinetzová, 2003] 

Léky působící dlouhodobě začínají účinkovat později, je nutné je užívat dlouhodoběji 

ajejich účinky nejsou tak výrazné. Jsou souhrnně nazývány chondroprotektiva. Jedná se 

o glukosaminsulfát, chondroitinsulfát, kyselinu hyaluronovou, diacerein, výtažek 

z avokáda a sojových bobů. Tyto látky zlepšují metabolismus chondrocytů a většina z nich 
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má protizánětlivý účinek. Potravinové doplňky na bázi kolagenních peptidů 

a aminokyselin napomáhají tvorbě kolagenu , který je součástí chrupavek. [Kačinetzová, 

2003] 

2.4.4 Chirurgické řešení gonartrózy 

Pokud pacientovi konzervativní léčba nepomáhá, navrhne ortoped operační náhradu 

kolenního kloubu endoprotézou. Pacient se musí rozhodnout, jestli takový výkon podstoupí 

a zda je ochoten přijmout rizika, která s ním souvisejí. [Vavřík, 2005; Seyler, Marker, 

Bhave, 2007] 

V časných stádiích artrózy se mohou artroskopicky odstranit z kloubu degenerované 

menisky či rozpadlé části chrupavek. Touto metodou je možné ošetřit drobné defekty. Tyto 

postupy se uplatňují u mladších lidí a především v těch případech, kdy se artróza objevuje 

časně jako následek deformit či úrazů. Korekčním výkonem, který upravuje deformitu 

kloubu, je osteotomie obnovující osu končetiny. Umožňuje odlehčit nejvíce postiženou 

oblast. [Kačinetzová, 2003] 

Pokud pokročilá primární gonartróza dospěje do stádia III - IV. stupně, nabízí se možnost 

řešení náhradou za umělý kloub- totální endoprotézou (TEP). Jedná-li se o kombinaci se 

sekundární artrózou, má lékař o to větší důvod rozhodnout se pro toto řešení. [Trnavský, 

Rybka, 2006; Vavřík, 2005] 

Při poškození pouze jednoho kompartmentu kloubu femorotibiálního bez větší osové 

odchylky je metodou volby hemiartroplastika za použití speciálm'ho implantátu. Tento 

·výkon pacienta poměrně málo zatěžuje a rehabilitace je jednodušší než u osteotomie nebo 

totální endoprotézy. Nevýhodou hemiartroplastiky je, že neřeší případné postižení 

femoropatelárního kloubu a je náchylná k opotřebení z přetížení. U mladších pacientů si 

obvykle po několika letech vyžádá výměnu za totální endoprotézu. [Trnavský, Rybka, 

2006] 

Poslední možností operačního řešení gonartrózy je artrodéza. Jedná se o vyztužení 

kloubu, které neumožňuje flexi kolene. Je však možná nebolestivá chůze a je zajištěna 
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uspokojivá stabilita končetiny. Volíme ji pouze ve vzácných případech, kdy je funkce 

svalového aparátu výrazně insuficientní, anebo je přítomná velká kloubní instabilita, kdy je 

znemožněna implantace endoprotézy. Také je využita při neúspěchu implantace totální 

endoprotézy. [Kačinetzová, 2003; Višna, Hart, 2006] 

2.5 Totální endoprotéza kolenního kloubu 

2.5.1 Typy implantátů 

Totální náhrada (obr. 5 a 6) ošetřuje všechny kloubní povrchy kolena. Je tvořena dvěma 

komponentami, které nahrazují dolní část femuru a horní část tibie, mezi které se vkládá 

polyethylenová vložka. K tomu se může použít i částečná náhrada kloubní plochy pately. 

Speciálně upravené komponenty (protézy) jsou vyrobené z vysoce pevného, biologicky 

kompatibilního, kovového a umělohmotného materiálu, kov je nejčastěji používán jako 

slitina kobaltu, chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysoce molekulárního 

polyethylenu. Užívají se velmi tenké a kompaktní komponenty, které imitují tvary 

přirozeného kloubu. V některých případech se pro femorální komponentu užívá keramiky. 

[Trnavský, Rybka, 2006] 

Rozlišujeme tři typy implantátů. V případě cementované endoprotézy jsou obě 

komponenty (tibiální i femorální) cementovány (upevnění pomocí polymetylmetakrylátu 

neboli kostního cementu). Necementované endoprotézy, jež se začaly implantovat později, 

jsou fixovány přímým vrůstem kosti do upraveného povrchu implantátu. K tomuto záměru 

musí být kost pečlivě připravena, protože je nezbytný přesný kontakt implantátu s kostí. 

Předpokládanými výhodami jsou delší životnost, menší riziko infekce a snadnější 

reoperace, nevýhodami jsou delší a náročnější pooperační rehabilitace a vysoká cena 

implantátu. U hybridní endoprotézy je femorální komponenta necementovaná, tibiální 

cementovaná. Je tedy kombinací obou předchozích. V dnešní dobře převažují 

cementované implantáty. [Trnavský, Rybka, 2006; www [1]] 
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Obr. 5: Totální náhrada kolennfho kloubu, převzato z www [21] 

V současné medicíně se při TEP kolene nahrazují pouze poškozené kloubní plochy. 

Operace je v podstatě jen náhrada povrchu kloubu a kloubní chrupavky. Je odstraněna 

pouze malá část kosti, což usnadňuje reoperace. Původní vazy, šlachy a svaly jsou 

ponechány a zpět upevněny. Pro dobrou funkci kloubu musí být zachovány kolaterální 

vazy. Při pokročilé destrukci povrchů kloubu spojené s defekty subchondrální kosti, 

osovou odchylkou a insuficiencí vazů se endoprotéza může stabilizovat mechanickou 

zarážkou. Dochází však k nevýhodnému přenosu sil při pohybu a zvyšuje se riziko 

polyethylenového otěru. Z toho důvodu je životnost stabilizovaného implantátu nižší. 

Různé osové úchylky mohou být během operace odstraněny správným seříznutím kostí, 

odstraněním výrůstků ( osteofytů) a upravením délky vazů. Dále se v případě cementované 

náhrady aplikuje kostní cement, který zajišťuje pevné spojení mezi protézou a kostí. 

[Trnavský, Rybka, 2006; Vavřík, 2005] 

24 



Univerzita Karlova 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra fyzioterapie 

Obr. 6: Přední (vlevo) a boční pohled (vpravo) na koleno po totální 

náhradě kolenního kloubu, převzato z www [17] 

2.5.2 Indikace TEP kolenního kloubu 

Je důležité si uvědomit, že totální endoprotéza je výkonem indikovaným pouze relativně. 

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

nemocného k operaci tvoří základní pilíře indikace. 

Hlavním důvodem, který vede lékaře k doporučení operace, je bolest. Vzhledem k tomu, 

že i těžké změny v rentgenovém nálezu mohou být doprovázeny snesitelnými obtížemi, je 

druhým nejdůležitějším indikačním kritériem pokročilá primární gonartróza III- IV. 

stupně (dle rentgenového nálezu) rezistentní na konzervativní terapii. V těchto případech 

stupeň deformačních změn kloubu dospěje do stádia, kdy nosné chrupavky jsou značně 

ztenčené či úplně chybí, výrůstky v kloubu omezují rozsah pohybu a je přítomna výrazná 

porucha funkce kloubu. Rovněž v případě sekundární gonartrózy (zánětlivá revmatická 

onemocnění, poúrazové stavy, systémové poruchy pohybového aparátu, vrozené vady) se 

může ve vážnějších případech volit totální náhrada kloubu. [Vavřík, 2005] 

Dalším důležitým kritériem je odhodlání nemocného k operaci a jeho postoj k nutné 

pooperační rehabilitaci, která je v případě implantace TEP kolenního kloubu podmínkou 

k dosažení cíle, tedy plně zatížitelného, nebolestivého, stabilního kolenního kloubu 

s dostačujícím rozsahem pohybu. Věk se stává vedlejším kritériem k indikaci operace. Se 

zlepšováním operační techniky a vývojem implantátů se prodlužuje i předpokládaná 

životnost endoprotéz. Je nutné zvážit i pokrok v technice revizních operací, které umožňují 

výměnu implantátu v případě aseptického uvolnění či opotřebení. [Vavřík, 2005] 
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Odlišnou situací, kdy v některých případech ani pacient výraznější bolestí trpět nemusí, 

a přesto je náhrada klubu nezbytná, je nádorové onemocnění, postihující oblast kolenního 

kloubu. [Vavřík, 2005] 

2.5.3 Kontraindikace TEP kolenního kloubu 

Ne za každé okolnosti lze provést totální náhradu kolenního kloubu. Existují mnohé 

kontraindikace. Jednou z nich je přítomnost infekčního ložiska kdekoli v organismu, jsou 

zde zahrnuty i chronické infekce. Operaci znemožní také závažné kardiopulmonální 

onemocnění, závažnější cévní onemocnění, strukturální postižení centrální nervové 

soustavy a závažná psychická onemocnění. Následující kondraindikace jsou relativní, 

rozhodnutí o operaci je u nich individuální na základě podrobných vyšetření. Je třeba 

počítat s případným neúspěchem a mít připravené náhradní řešení. Jedná se o příliš vysoký 

či příliš nízký věk nemocného, těžší formy diabetu, stavy po poliomyelitidě, monstrózní 

obezita a těžké formy systémových kostních postižení. Tzv. ortopedickými 

kontraindikacemi jsou stavy po infekčních zánětech kolenního kloubu, fixované deformity 

nad padesát stupňů s těžkou insuficiencí kolem kloubních struktur, poúrazová ztrátová 

poranění kostí, kolaterálních vazů a měkkých tkání většího rozsahu. Tyto sice nedovolují 

totální náhradu kolenního kloubu, ale umožňují jiné chirurgické řešení. [Trnavský, Rybka, 

2006] 

2.5.4 Možné komplikace operačního výkonu 

Operace je zatížena možností komplikací. Nejzávažnější z nich je infekce, která se může 

projevit i několik let po operaci. Proniká do kloubu krevní cestou, nebo se do operovaného 

kloubu dostane nedodržením sterilních podmínek při operaci či čerstvě po operaci operační 

ránou. Usazuje se nejprve v kosti bezprostředně pod implantátem a teprve později se šíří na 

okolní měkké tkáně. Je nutné ji co nejdříve chirurgicky ošetřit, jinak by mohlo dojít 

k rozsáhlé destrukci kosti v okolí implantátu. Prevencí infekčních komplikací je pečlivé 

doléčení všech infekčních onemocnění (infekce dolních končetin, infekce močových cest, 

záněty zubních kořenů), užívání antibiotik u všech infekčních nemocí (i virových) ve větší 

míře, než u běžné populace, důkladné ošetření všech interdigitálních mykóz, bércových 

vředů a hnisavých kožních afekcí. [Pokorný, 2000; Trnavský, Rybka, 2006] 
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Další komplikací je flebotrombóza v oblasti hlubokého žilm'ho systému. Z tohoto důvodu 

se po operaci bandážují bérce a před operací je vhodné vycvičit lýtkové svaly, dodržet 

častý pohyb pacienta a jeho dostatečnou hydrataci. Preventivně se před výkonem podávají 

deriváty heparinu. [Trnavský, Rybka, 2006] 

U pacientů s pokročilejším stádiem osteoporózy se mohou objevit komplikované, tříštivé 

zlomeniny. Lokalizace bývá nejčastěji suprakondylicky na femuru, neboť v tomto místě 

dochází po operaci k výrazným přestavbovým změnám kostní tkáně, čímž se přechodně 

sruží její pevnost. Zlomeniny mohou postihnout také patelu. Pokud se vyskytne instabilita 

operovaného kloubu, může mít původ v nedostatečné korekci nestability přítomné již před 

operací, nebo je příčinou technická chyba při operaci, méně často bývá nestabilita 

důsledkem úrazu. Hovoříme o primární instabilitě. Sekundární instabilita je vzácnější, 

vzniká později, až po zatěžováiÚ implantátu - z důvodu jednostranného dlouhodobého 

zatěžováru měkkých struktur kolem kloubu (v důsledku nepřesné osové centrace 

implantátu či nedostatečné stabilizační funkci femorálruho svalstva pro nedostatečnou 

rehabilitaci). Prevencí je důsledné odlehčování statické zátěže operovaného kolena 

nejméně šest týdnů po operaci a intenzivru pooperační posilováru femorálm'ho svalstva. 

[Trnavský, Rybka, 2006] 

Endoprotéza má pouze určitou životnost (v současnosti přibližně deset až patnáct let, jedná 

se však o záležitost individuální). Je závislá nejen na jejích vlastnostech, ale i na reakci 

organismu. Vliv má rovněž chronické přetěžování kloubu způsobené obezitou nebo 

neadekvátními sportovrumi a pracovními aktivitami, také nepřesná centrace kloubu 

a nedostatečné vyváželi měkkých tkání kolem kloubu. Soustavné zatěžování kloubru 

náhrady vede k uvolňování malých částeček z polyethylenu, ale i z kovu nosných ploch, 

které se tak dostávají do okolruch tkám. Jejich zvýšené uvolňováru může být příčinou 

reaktivního zánětu, který vede k úbytku kostní hmoty v bezprostřední blízkosti kloubní 

náhrady. Tento druh kostní resorpce se nazývá osteolýza. Všechny tyto faktory vedou 

k plíživému uvolnění implantátu z kostního lůžka. Uvolnění, opotřebení a osteolýza 

přicházejí pomalu postupem času. Pacienti nemusí zpočátku pozorovat žádnou bolest ani 

jiné příznaky. Z těchto důvodů je doporučováno jednou ročně kontrolovat implantát 
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pomocí rentgenového snímku, protože tak může být problém včas diagnostikován a léčen. 

[Trnavský, Rybka, 2006; Vavřík, 2005] 

Prevencí poškození a uvolnění implantátu je redukce váhy, úprava životosprávy, 

vyloučení sportovních aktivit, při nichž je kloub staticky zatěžován, a trvalá, cílená 

rehabilitace stehenního svalstva. Prevencí je i použití keramické femorální komponenty, 

jež omezuje otěr polyethylenu. Pokud se náhrada opotřebuje nebo poškodí, je možno 

implantovat další náhradu. V tomto případě mluvíme o revizní náhradě kolenního kloubu. 

Je však třeba říci, že výsledek revizní operace nelze tak jasně předpovědět jako 

u implantace primární náhrady. Velký vliv na výsledek má skutečnost, z jakého důvodu 

musela být revize provedena. [Trnavský, Rybka, 2006; Vincent, Lee, Alfano, 2007] 

2.5.5 Opatření před operací 

Část preventivních předoperačních úkonů jsme již zmínili v rámci pojednání o možných 

komplikacích operačního výkonu (viz kapitola 2.5.2). Další běžné předoperační opatření 

zahrnují celkové předoperační vyšetření zdravotm'ho stavu pacienta (poslech srdce a plic, 

natočení EKG a odběr krve- zjišťuje se stav ledvin, jater, množství červených a bílých 

krvinek, vyloučí se přítomnost infekce HIV), v případě ''Ysoké hmotnosti je nutné její 

snížení, je doporučeno zvýšit tělesnou zdatnost, zajistit pooperační rehabilitaci na 

lůžkovém oddělení (pokud není domácí zázemí), pořídit užitečné doplňky jako jsou madla, 

nástavec na WC, vanu, vhodná obuv, dlouhá lžíce, oblékač ponožek. Pacienti v dostatečně 

dlouhé době před výkonem odevzdají krev k přípravě tzv. autotransfúze, kterou dostanou 

po výkonu, neboť při operačním zákroku dochází ke ztrátě velkého množství krve. 

[Vavřík, 2005] 

Dále je důležité věnovat zvýšenou pozornost rehabilitační přípravě. Ta obsahuje 

předoperační instruktáž pod vedením fyzioterapeuta. Nacvičuje se hluboké dýchání, 

odkašlávání, cviky k posílení femorálního svalstva, zejména izometrické cvičení 

m. quadriceps femoris, uvolňují se kloubní kontraktury. Nacvičuje se chůze o berlích bez 

zátěže operované končetiny. Je výhodné osvojit si většinu cviků z pooperačního programu, 

neboť po operaci je člověk zesláblý a mUže být ve špatném psychickém rozpoložení. Proto 

může b)i těžké učit se nové pohyby. Rovněž je důležité zvýšit sílu svalů kolem kolenního 
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kloubu a zlepšit celkovou kondici pacienta, aby se vyrovnal s operačním zákrokem. 

[Kačinetzová, 2003; Trnavský, Rybka, 2006] 

2.5.6 Rehabilitace po operaci 

Aplikací protézy nedojde k uzdravení kloubu. Je to nutná náhrada za nemocný kloub, který 

již nemohl vykonávat svoji funkci. Ani tak pevné součásti protézy nejsou schopny 

odolávat vysokým nárokům, které jsou na kolenní kloub kladeny během každodenní 

činnosti. Zejména mladý jedinec si musí uvědomit fakt, že "přírodní" zdravý kloub 

nenahradí ani nejdražší endoprotéza na světě. Je proto důležité navyknout určité 

životosprávě, která umožní co nejdelší životnost umělého kolenního kloubu. K úspěšnému 

absolvování operace je nutné mít na paměti, že dobrý výsledek zaručí nejen kvalitně 

provedená operace, ale i spolupráce pacienta při rehabilitaci před i po operaci kolenního 

kloubu. [Pokorný, 2000; Vavřík, 2005] 

Dlouhodobá pooperační péče je nedílnou součástí operačm'ho výkonu a v nemalé míře 

rozhoduje o celkovém výsledku a jeho trvanlivosti. Běžná bolestivost po operaci se tlumí 

analgetiky a již druhý den začínáme operovaný kloub rozhýbávat a pacienta vertikalizovat. 

V prvních dnech operovanou končetinu při chůzi zcela odlehčujeme. Zaměřujeme se na 

posilování svalů operované končetiny, a to z důvodu zajištění stability umělého kloubu 

a jeho odolnosti vůči statické i dynamické zátěži při běžných denních činnostech. 

Udržujeme rozsah pohybu v operovaném kloubu. Optimálního stavu je i při pečlivé 

rehabilitaci dosaženo až za několik měsíců, je proto velice důležitá trpělivost. Do šesti 

týdnů se smí operovaná končetina zatěžovat jen ze třetiny, do tří měsíců z poloviny 

a teprve po třech měsících je povolena plná zátěž. Pochopitelně je zatěžování záležitostí 

indiYiduální a rozhoduje o něm ortoped podle klinického obrazu a rentgenového snímku. 

[Trnavský, Rybka, 2006] Rehabilitací po totální endoprotéze kolenního kloubu se 

podrobně zabývá speciální část této bakalářské práce. 

Kolenní kloub má sloužit pro kvalitní provádění běžn)·ch denních činností. Přibližně od 

šestého měsíce po operaci lze zahájit lehké rekreační sportování. Udrží se jím dobrá 

kondice, posílí se svaly, srdce, krevní oběh a psychika. Je však bezpodmínečně nutné 

vyhnout se přetěžování kloubu, jakékoli samoúčelné cvičení či závodní sportování je 
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nevhodné. Při nadměrném zatěžování je totiž riziko rychlého opotřebování implantátu. 

Odborníci varují před pohybovými aktivitami, kde dochází k doskokům a silovému 

kontaktu s protivníkem- zápas, judo, rugby, kopaná, házená, volejbal, intenzivní aerobic. 

Nelze doporučit ani lyžování, dálkové pochody, horskou turistiku, aerobic, vzpírání, 

každodenní jízdu na rotopedu s vysokou zátěží, dlouhou jízdou na kole 

a mnohakilometrové běhy. Vhodnými pohybovými aktivitami jsou chůze po schodech, 

procházky, plavání (odlehčení nosných kloubů), golf, lehká jízda na kole. Řízení 

automobilu se doporučuje, avšak nejdříve tři měsíce po výkonu. [Pokorný, 2000] 

2.6 Prognóza 

Určení prognózy je velmi individuální. Je závislé na úspěšnosti operace, na osobnosti 

nemocného, stavu jeho svalstva, postižení dalších kloubů, věku, přidružených 

onemocněních, motivaci a píli. Také dodržování všech doporučení hraje významnou roli. 

To platí i pro pacienty, kteří jsou po operaci absolutně bez obtíží a mají plnou funkci 

kolenního kloubu. Měli by si této skutečnosti vážit a neohrožovat své zdraví nadměrným 

zatěžováním endoprotézy. Aby nedošlo k přetížení endoprotézy, druhého kolenního kloubu 

či kyčelních kloubů, je důležité dbát na symetrické zatěžování DKK. Průměrná životnost 

endoprotézy je deset až patnáct let, při jejím přetěžování hrozí nutnost dřívější reoperace 

a také zhoršení podmínek pro provádění reoperace. Je nutné si uvědomit, že při každém 

pohybu dochází k nepatmému opotřebení kontaktních ploch i sebedokonalejší 

endoprotézy. [Pokorný, 2000] 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

Souvislou odbornou praxi jsem absolvovala na rehabilitační klinice Malvazinky v období 

od 21. 1. do 15. 2. 2008. Pro zpracování kazuistiky jsem obdržela pacientku s diagnózou 

totální endoprotéza kolenního kloubu vpravo, od níž jsem získala podepsaný informovaný 

souhlas s užitím jejích osobních dat. Projekt práce byl dne 7. 2. 2008 schválen Etickou 

komisí Gednací číslo 0025/2008). O metodice práce s pacientkou i o všech prováděných 

úkonech jsem rozhodovala samostatně. Kdykoli jsem však mohla své postupy konzultovat 

se svou vedoucí praxe, která byla současně přítomna při vstupním vyšetření a první terapii. 

Pacientka měla zaplacený souvislý pobyt na ortopedickém oddělení kliniky, 

hospitalizována byla od 23. 1. do 5. 2. 2008. Terapie probíhala denně, měla jsem 

k dispozici ordinaci s lehátkem a všemi potřebnými rehabilitačními pomůckami (míčky, 

,ježci", velký míč, over-ball, theraband, válec pro podložení kolenního kloubu při 

provádění MT na jizvu). Nad rámec naší terapie měla pacientka čas využívat motodlahu 

a camoped a plně se věnovat provádění autoterapie, což bylo pro průběh rehabilitace velice 

výhodné. Do terapeutické jednotky pro danou diagnózu jsem zařadila následující postupy: 

měkké techniky pro uvolnění jizvy a okolních tkání, mobilizační techniky pro uvolnění 

kloubních blokád, postizometrickou relaxaci a agisticko-excentrické kontrakce pro relaxaci 

hypertonních svalů, posilovací techniky svalů metodou analytickou i syntetickou, prvky ze 

senzomotorické stimulace a techniku PNF pro nácvik svalové koordinace, nácvik 

správného stereotypu chůze s pomůckou, pasivní zvyšování rozsahu pohybu na motodlaze. 

Terapie byla z časových důvodů zacílena především na oblast dolních končetin. 

Podkladem pro zpracování speciální části bylo studium fyzioterapie na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy, přičemž jsem čerpala především z následující 

literatury: Capka, 1998; Gross, 2005; Haladová, Nachvátoalová, 2003; Hromádková, 2002; 

Holubářová, Pavlů, 2007; Janda a kol., 2004; Janda, Pavlů, 1993; Kabelíková, Vávrová, 

1997; Lewit, 2003; Travellová, Simons, 1999; Travellová, Simons, 1983 (viz Seznam 

použité literatury). 
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3.2 Anamnéza 

3.2.1 Anamnestická data 

Pacient: J. R., žena 

Ročník: 1930 

Diagnóza: M 17.1 Gonarthrosis 1. sin. - Stp. TEP genus 1. sin. 

Sekundární diagnóza: 

RA 

Esenciální hypertenze - I 10.0 

ICHDK- I 70.2 

HYE + AE, CHCE - Z 98.8 

Porucha glukózové tolerance - čerstvý záchyt - E 11.9 

Akutní posthemorragická anémie - D 62.0 

Gonarthrosis 1. dx. - M 17.1 

Katedra fyzioterapie 

V rodině se nevyskytly potíže s pohybovým aparátem, jiné výraznější zdravotní obtíže 

pacientka rovněž neudává, rodiče zemřeli přirozenou smrtí. 

OA 

Běžné dětské nemoci, po celý život v dobrém zdravotním stavu, aktivní. Přibližně 

v padesáti letech začaly potíže s kardiovaskulárním systémem, a to primární hypertenzní 

nemoc a ischemická choroba obou dolních končetin. Obě onemocnění jsou kompenzovány 

léky. Během posledního roku se objevilo hraničně zvýšené množství glukózy v krvi, 

nebyla nasazena léčba- bez diety a léků. 

GA 

Operace: 1980 HYE + AE, HYE nebyla prováděna z důvodu rakoviny, pacientka si 

vzpomíná pouze na silné krvácení z pochvy, podrobnosti nezná 

1987 CHCE - žlučníkové kameny 

Úrazy: O 

Abúzus látek: neguje 

Sportovní anamnéza: turistika, v mládí volejbal, stolní tenis, cvičení v sokolu 

2 porody, oba bez komplikací 

Menstuace lehce bolestivá- v bedrech a podbřišku, pravidelná 

Menopauza přiblilžně od 50 let- přechod bez výraznějších obtíží 
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AA 

Neguje 

SA 
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Pacientka žije sama v prvrúm poschodí činžovru'ho domu bez výtahu 

Dvě děti, pět vnoučat, tři pravnoučata, bratr 

Manžel zernřelroku 1995 

Pečuje o ni sousedka a vnuk, který bydlí nedaleko 

PA 

Důchodkyně od roku 1988 - dalších devět let pracovala v důchodu 

Dříve účetní ekonomka 

Katedra fyzioterapie 

Koníčky: práce na zahradě, cca 1 - 2 hodiny denně práce u počítače (kyfotický sed, 

elevace ramenních kloubů), čtení, vaření 

FA 

Pomůcky: podpažní berle, brýle - krátkozrakost, počet dioptrií si nepamatuje 

vložky do bot nenosí 

Dominantní HK: levá 

Dominantní DK: levá 

Antihypertenziva: vasodilatantia Dapril 20 mg 1-0-0, Enelbin 100 Retard 1-0-1 

beta-blokátor a diuretikum Tenoretic1-0-0 

blokátor kalciových kanálů Agen 1 O mg 1-0-0 

Minerální látky: Kalium chloratum 1-0-0 

Analgetikum, antipyretikum: Anopyrin ex 

Po operaci: ATB profylaxe, transfúze, analgetika- Tramal, Tralgit (8 dní, poté sama 

odmítla), miniheparirůsace, warfarinisace (dodnes) - poslední INR ze dne 

23. 1. 2008 je 1.47 

NO 

Pacientka začala pociťoyat problémy od roku 1999 - bolesti a otok L kolenního kloubu. 

Bolesti se postupně zhoršovaly, nejvýraznější byly při dlouhé chůzi. V klidu arů v noci se 

nevyskytovaly. V poslední fázi začal kolenní kloub bolet při delším stoji, a to do té míry, 

ze bolest znemožňovala pohnout L DK. Analgetika nezabírala. Pro pacientku byly 

úlevovými polohami sed a leh - v klidu v těchto polohách bez bolesti. Přidaly se rovněž 

bolesti v oblasti SI skloubení, především vlevo. Pacientka byla indikována k operaci- TEP 

L kolenního kloubu. Nyní je třináctý den po operaci, jeden den ležela na JIP a následně na 

33 



Univerzita Karlova 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra fyzioterapie 

ortopedickém oddělení. Desátý den po operaci byla propuštěna domů, kde strávila dva dny, 

a od 23. 1. 2008 je hospitalizována na lůžkovém oddělení rehabilitační kliniky 

Malvazinky. Dne 21. 1. 2008 byly vyndány stehy. Po operaci cítí pacientka zlepšení 

pohyblivosti L kolenního kloubu, zhoršily se však bolesti v bederní a křížové oblasti -

udává, že patrně z převažujícího ležení. Odpočinkovou polohou je pro ni sed s vytočeným 

kolenem zevně. V P kolenním kloubu je rovněž artróza - stupeň pacientka nezná. Je 

bolestivý při delší chůzi, ostatní potíže se m\-něž shodují s potížemi sL kolenním kloubem. 

Hospitalizace od: 23. 1. 2008 

Den operace: 1 O. 1. 2008 

3.2.2 Předchozí rehabilitace 

Pobyt v lázních - třítýdenní pobyt v lázních Třeboň (2000) - problémy 

s pohybov)·m aparátem se zlepšily 

Od začátku obtíží návštěvy fyzioterapeutky Y nemocnici Na Homolce - MT, 

LTV, magnetoterapie - dočasné zlepšení, ale bez dlouhodobějšího efektu; 

podrobnější průběh terapie si nepamatuje 

V průběhu pooperační hospitalizace v nemocnici v Hořovicích 

od prvního dne kryoterapie, cévní gymnastika, stahovací punčocha na P bérci, 

bandáž na L bérci, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris 

od druhého dne motodlaha dvakrát denně, postupné zvyšování stupňů do flexe -

od 20° do 60° 

chůze o 2 podpažních berlích - 3. den po operaci na toaletu, většinou jen po 

pokoji, málo po chodbě, 8. den vyzkoušela 3 schody 

pacientka nebyla s RHB spokojena, většinou si cvičila sama - pouze vleže na 

zádech, fyzioterapeutka ji navštěvovala zřídka 

přesto cítí zlepšení, zvětšení rozsahu pohybu L kolenního kloubu, snížení 

bolestivosti 
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3.2.3 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

Výpis z operačního protokolu 

I O. 1. 2008 TEP genus 1. sin., Wright Advanse cem., operace provedena v centrální svodné 

- epidurální anestézii. 

RTG vyšetření 18. 1. 2008 (z propouštěcí zprávy nemocnice v Hořovicích) 

STp. TEP v kolenním kloubu vyhovující, bez známek uvolňování implantátu. 

Průběh hospitalizace (z propouštěcí zprávy nemocnice v Hořovicích) 

Pooperační průběh bez komplikací, poučena o následném cvičení. 

Z lékařské zprávy po vyndání stehu 

Koleno klidné, rána zhojena, stehy extrahovány, chůze o PB, domluvena RHB, 

kontrola + RHB za šest týdnů. 

3.2.4 Indikace lékaře k rehabilitaci 

(na rehabilitační klinice Malvazinky) 

chůze o podpažních berlích 

L TV, cvičení pouze do bolesti 

laseroterapie najizvu 

3.3 Diferenciální rozvaha 

Před operací 

Podle informací z anamnézy je pacientka bez rodinné zátěže. K opotřebování kloubu 

patrně přispěla nadváha, která bude mít nepříznivý dopad také na průběh rehabilitace 

a rekonvalescenci po operaci. Životnost implantátu může být nižší, neboť na něj bude 

vyvíjen nadměrný tlak. Očekáváme přetěžování nosných kloubů, a tím negativně 

ovli\.něný stav pohybového aparátu. 
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Z důvodu artrózy obou kolenních kloubů předpokládáme antalgické držení, odlehčování 

končetin z důvodu bolesti a z toho vyplývající svalové dysbalance, změny postavení 

dolních končetin a nohou. Tím bude nejspíš dále ovlivněno držení těla, očekáváme 

změněné postavení pánve, páteře, lopatek, svalové dysbalance trupu, což může vést 

k bolestem zad. Předpokládáme změnu pohybových stereotypů. Ovlivnění může probíhat 

oběma směry. Nefyziologické úlevové polohy dolních končetin ovlivňují celkovou 

stabilitu a držení pánve, trupu i krční páteře. Naopak svalové dysbalance a špatná stabilita 

a koordinace pohybů v segmentech osového systému mají značný vliv na rozložení sil 

působících na nosné klouby. Tím dochází k jejich nefyziologickému zatěžování, což může 

vyvolat vznik artrózy. Určení prvotního problému je oříškem, který se snaží rozlousknout 

mnohé přední kapacity oboru fyzioterapie. Vzhledem k věku pacientky je to úkol téměř 

nemožný a pokoušet se nalézt řešení by sahalo vysoko nad rámec této bakalářské práce. 

Po operaci 

Bezprostředně po operačním zásahu můžeme očekávat dechové obtíže, změněné postavení 

v kloubech, v okolí operovaného kloubu reflexní změny v měkkých tkáních, změnu troftky 

kůže v důsledku zhoršeného metabolismu pro imobilizaci, svalové dysbalance, sníženou 

senzitivitu, zhoršenou propriocepci, inhibici svalů. Mnohé z těchto změn mohou přetrvávat 

do nynějšího období, kdy je pacientka třináctý den po operaci. Pravděpodobně bude 

přítomna nestabilita levého kolenru'ho kloubu, která dále ovlivní veškeré pohybové 

stereotypy, předpokládáme změnu stereotypu chůze. Změny pohybových stereotypů byly 

jistě z důvodu artrózy obou kolenních kloubů přítomny již před operací, nyní jsou navíc 

výrazně ovlivněny operačním zákrokem a následnou imobilizací. Můžeme předpokládat 

rovněž nestabilitu ostatních nosných kloubů. 

Při vyšetření se zaměříme na ohodnocení dechové vlny a dechových schopností, 

konfiguraci dolních končetin, reflexní změny měkkých tkání, zkrácení svalů, vyšetříme 

rovněž svalovou sílu, kloubní pohyblivost, kloubní blokády, stabilitu pánve, zhodnotíme 

stereotyp používání pomůcky, zatížení obou končetin, postavení nohou, chodidel, 

bolestivost při palpaci, při pohybu, neurologický deficit. Budeme se zaměřovat především 

na oblast dolních končetin. Nesmíme však opomenout vliv operovaného kloubu na celé 

tělo, vyšetříme proto rovněž ostatní oblasti (postavení pánve, trupu, ramenních pletenců, 

zakřivení páteře), ohodnotíme funkci HSS. 
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3.4 Vstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: Vyšetření provedeno při příjmu dne 23. 1. 2008 

3.4.1 Status presens v den příjmu 

váha: 88 kg, výška: 164 cm, BMI: 32,7 

pacientka je třináctý den po operaci 

Katedra fyzioterapie 

dnes se cítí dobře, spolupracuje, je orientována v čase i prostoru, v dobré náladě 

v klidu necítí výraznou bolest, pouze při cvičení, chůzi a palpaci v oblasti 

operovaného kloubu 

bez teploty, bez analgetik 

TK 130/85 

3.4.2 Vyšetření aspekcí 

Poloha na lůžku 

kyfotické držení páteře, protrakční držení ramen 

plná soběstačnost na lůžku 

DKK- zabandážovaný L bérec pro podporu žilního návratu 

úlevová poloha - sed na okraji lůžka se spuštěnou P DK, L DK leží na lůžku, 

páteř je kyfotizována 

poloha vleže na zádech dlouhodoběji nepohodlná, preferuje sed 

polohu vleže na boku či na břiše vůbec nezaujímá 

Vyšetření stoje zezadu 

Pozn.: Vyšetření stoje možné pouze s oporou o podpažní berle, bez nich strach a 

nestabilita 

široká baze, bez titubací 

paty kulovité, hlezenní klouby valgózní bilaterálně 

otok L kolenního kloubu 

podkolenní rýhy - P výš 

subgluteální rýhy - L delší a níž 

hypotonie gluteálních svalů, více vlevo 

úklon trupu doleva (od pánve) 
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rotace trupu proti směru hodinových ručiček 

L thoracobrachiální trojúhelník větší 

L ramenní pletenec Yýš 

L horní porce trapézového svalu ve vyšším napětí 

úklon hlavy doprava 

Katedra fyzioterapie 

vyšetření pomocí olovnice: olovnice spuštěná z protuberantia occipitalis extema 

prochází přibližně intergluteální rýhou a dopadá mezi nohy, spuštěná z processus 

spinosus C7 prochází 3 cm vlevo od intergluteální rýhy a dopadá k levé patě 

Vyšetření stoje z boku 

semiflxe obou kolenních kloubů, více vlevo 

pánev v mírné anteverzi 

hyperlordóza Cp, Lp - dlouhá, hyperkyfóza Thp, umístění vrcholů křivek v normě 

břišní stěna ochablá, vyklenutá 

protrakce ramenních pletenců 

předsun hlavy 

vyšetření pomocí olovnice: předsun hlavy i ramenních pletenců; olovnice 

spuštěná z trochanter major prochází těsně za kolenním kloubem a dopadá před 

zevní kotník 

Vyšetření stoje zpředu 

Pozn.: poznatky shodné s vyšetřením stoje zezadu nezaznamenány 

zborcená příčná klenba, hallux valgus bilaterálně 

osové postavení DKK - L DK v mírné vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, varózní 

postavení obou kolenních kloubů, více pravého, chodidla zatížena mediálně 

bilaterálně, více vlevo 

hypotrofie m. vastus medialis vlevo 

P patela výš, obě taženy mírně laterokraniálně 

tensor fascie latae -bilaterálně mírný hypertonus - proláklina v jeho pniběhu 

vyšetření pomocí olovnice: olovnice spuštěná z processus xiphoideus jde 2 cm 

vlevo od pupku a dopadá k levé noze 
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Vyšetření pánve 

SIAS - P výš, SIPS - P výš, cristae iliacae - P výš 

přední spiny níž - symetricky o cca 3 cm 

Katedra fyzioterapie 

závěr: pánev výrazně sešikmena, vpravo výš, mírná anteverze pánve 

Rozvíjení páteře (vyšetření provedeno vsedě) 

do flexe 

- páteř v bederní oblasti, Th-L přechodu i dolní hrudní oblasti tuhá 

- rozvíjení páteře začíná až ve středních hrudních segmentech 

- hypermobilní oblast horní hrudní, C-Th přechod a mírně krční segmenty 

- při předklonu ve stoji pohyb neproveden do maxima, ale již v počátku 

pohybu je zřejmé, že je flexe bederní páteře nahrazována výraznou flexí 

v kyčelních kloubech 

do lateroflexe 

- bilaterálně omezený rozsah pohybu, více vlevo 

- v bederní oblasti se páteř nerozvíjí 

- zalomení v oblasti Th-L 

- od Th-L odvíjení páteře plynulé 

do extenze 

- vyšetření neprovedeno kvůli strachu pacientky 

Vyšetření na dvou vahách (nevyšetřeno - pacientka nesmí plně zatěžovat operovanou DK) 

Typ dýchání 

převažuje horní hrudní typ dýchání, dýchání povrchové 

bez patologických akustických projevů, bez hlenů 

Analýza chůze 

chůze s pomůckou - dvě PB, chůze třídobá 

široká baze, bazofobie, chůze nejistá 

chůze přísunem - zdravou nohou nedělá krok před operovanou 

minimální flexe v kolenních kloubech a dorzální flexe v hlezenních kloubech 

našlapuje na celé chodidlo, chybí odvíjení plosky a odražení od prstů a palce 
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pohyb DKK substitučně prováděn především elevací pánve 

výrazné flekční držení hlavy a trupu, kyfóza Thp 

ramenní pletence v elevaci 

Katedra fyzioterapie 

povoleno zatížení operované DK z 1/3- zatěžování se zdá být v pořádku 

pánev zůstává daleko za berlemi, žádná extenze v kyčelních kloubech, není 

dosaženo ani nulového postavení v kyčelních kloubech 

při chůzi jsou patrné známky mírně oslabených svalů paží 

3.4.3 Dynamická vyšetření 

Spine sign 

pozitivní bilaterálně 

Fenomén předbíhání 

negativní 

Trendelenburgova zkouška - stoj na jedné DK 

vyšetřováno pouze na P DK (na L operované DK by se neudržela) 

nestabilita pánve, pánev není při stoji na jedné DK dostatečně fixována 

pánev už od začátku testu výrazně sešikmená vpravo výš, v průběhu 

dvacetisekundové výdrže došlo k dalšímu zhoršení 

Pattrickova zkouška 

negativní bilaterálně 

Vyšetření HSS vleže na zádech 

svalstvo HSS oslabené 

zvládne ale stáhnout žeberní oblouky s výdechem, při nádechu je neudrží 

dokáže aktivně zatnout HSS 

při malých pohybech končetin aktivitu HSS neudrží, pánev a Lp nestabilní 

Véleho funkční test nohy 

aktivace flexorů prstů v normě 
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3.4.4 Vyšetření základních hybných stereotypů 

Extenze vL kyčelním kloubu 

nelze provést bez souhybu pánve (vůbec neprovede extenzi v kyčelním kloubu) 

při snaze provést pohyb se zvedá celý trup homolaterálně 

na prvním místě se aktivuji ischiokrurálnf svaly 

svalstvo ramenního pletence se aktivuje izotonicky, ne jen ve funkci fixační 

gluteální svaly se neaktivují, po jejich stimulaci je viditelný stah 

Extenze v P kyčelním kloubu 

aktivace svalů v chybném pořadí, aktivitě kontralaterálních PV svalů předchází 

zapojení homolaterálních PV svalů 

v)·razně se prohlubuje lordóza Lp 

Abdukce v L kyčelním kloubu 

pohyb proveden tenzorovým i kvadrátovým mechanismem - se souhybem 

kyčelního kloubu do flexe a pánve do elevace, tenzorový mechanismus výraznější 

testováno vleže na zádech - pacientka má z polohy na boku strach 

Abdukce v P kyčelním kloubu 

pohyb proveden tenzorovým i kvadrátovým mechanismem - se souhybem 

kyčelm'ho kloubu do flexe a pánve do elevace, výraznější kvadrátový 

mechanismus 

testováno vleže na zádech- pacientka má z polohy na boku strach 

Abdukce v ramenním kloubu 

aktiYace homolaterálních horních fixátorů lopatek předchází zapojení 

m. deltoideus a m. supraspinatus bilaterálně, Yíce však vlevo 

3.4.5 Antropometrické vyšetření 

Délkové míry DKK 

délka funkční (relativní) 

délka anatomická (absolutní) 
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délka pupek - malleolus medialis L 87 cm P 89 cm 

Obvodové míry DKK 

obvod stehna 1 O cm nad patelou L 51 cm P 47cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti L 48cm P 46cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu L 45cm P 42cm 

obvod přes tuberositas tibiae L 37cm P34cm 

obvod v nejširší části lýtka L 34cm P 33 cm 

obvod přes kotníky L 22cm P20cm 

3.4.6 Vyšetření rozsahů pohyblivosti kloubní metodou goniometrie 

(dle Jandy) 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb P - aktivní pohyb P - pasivní pohyb 

Kyčelní kloub •J 

s o- 5-60 S N -5-70 s 10-0-80 s 15- o- 85 

s 0-5-115 S N- 5- 120 s 10-0-110 s 15- o- 120 

F 40- O- 20 F 45-0-20 F 40-0-20 F 45-0-20 

R 40-0-20 R 45-0-25 R 40-0-25 R 45-0-30 

Kolenní kloub .. > 

s 0-10-30 S0-10-55 s o- 5-85 s 0-5-95 

s o -10-65 s 0-10-70 s o- 5- 100 s 0-5-110 

mezenní kloub 

s o -5-30 s o- 5-30 s 20- o- 30 s 10-0-30 

Tabulka 1: Rozsahy pohybů hlezenních kloubů naměřené metodou gomometr1e při vstupním vyšetření 

Vyšetření rozsahu pohybu ramenních kloubu 

orientačně bez omezení 

Pozn. 

naměřené hodnoty jsou zaznamenány metodou SFTR 

měřeny aktivní i pasivní pohyby - dvouramenným plastovým goniometrem 
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N = nevyšetřovaný pohyb - bolestivost pasivně prováděné extenze L kyčelního 

kloubu znemožňovala vyšetření 

*>flexe v kyčelních kloubech: první hodnota s nataženým kolenním kloubem, druhá 

hodnota s flektovaným kolenním kloubem 

**>flexe v kolenních kloubech: první hodnota ve standardní výchozí pozici vleže na 

břiše, druhá hodnota Yleže na zádech s flektovaným kyčelním kloubem do 90° 

3.4. 7 Distance na páteři 

Pozn.: vyšetření provedeno orientačně vsedě 

Schoberova vzdálenost- prodloužení pouze o 1 cm 

Stiborova vzdálenost - prodloužení o 5 cm 

F orestierova fleche - chybí 1 cm 

Čepojevova vzdálenost - prodloužení o 4 cm 

3.4.8 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

m. rectus femoris L 2 PO 

ischiokrurální svaly L 2 p 1 

m. biceps femoris izolovaně L 2 p 1 

m. triceps surae L 1 PO 

m. iliopsoas L 1 PO 

adduktory kyčelního kloubu LO PO 

m. tensor fasciae latae LO PO 

PV zádové svaly 2 

m. quadratus lumborum L 1 P 2 

m. pectoralis major L 1 p 1 (ve všech třech částech) 

m. trapezius L 2 p 1 

m. levator scapulae L2 p 1 

m. stemocleidomastoideus LO p 1 

Hodnocení 

O- nejde o zkrácení, 1 - malé zkrácení, 2 - velké zkrácení 
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3.4.9 Vyšetření svalové síly (dle Jandy} 

flexory kyčelního kloubu 

abduktory kyčelního kloubu 

adduktory kyčelního kloubu 

L 4 P 5 

L 4+ P 5 

L 4+ P 5 

zevní rotátory kyčelního kloubu L 4- P 5 

vnitřní rotátory kyčelního kloubu L 4 P 5 

extenzory kyčelního kloubu L 3+ P 4+ 

m. gluteus maximus izolovaně L 2- P4 

extenzory kolenního kloubu L3 p 4+ 

flexory kolenního kloubu L 3+ P 4+ 

m. soleus L 3+ P 4 

m. gastocnemius L 3+ P 4+ 

adduktory lopatky L 3+ P 3+ 

m. serratus anterior L4 P4 

orientačně svaly HKK - bilaterálně mírně oslabeny, patrné při chůzi o berlích či 

při vzpírání do sedu na lůžku 

3.4.10 Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití 

povrchové čití: taktilní, termické, algické čití DKK bez patologického nálezu 

pouze v oblasti operovaného kloubu je na ventrální straně 

snížená citlivost - hypestezie 

hluboké čití: polohocit a pohybocit DKK bez patologického nálezu (testováno na 

všech kloubech DKK - akrálních i kořenových) 

Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexu DKK 

patelámí reflex P 3 L 3 

reflex Achillovy šlachy P 3 L 3 

medioplantámí reflex P 3 L 3 

Hodnotící škála 

O - areflexie, 1 - hyporeflexie, reflex vybaYíme jen s facilitací , 2 - snížený reflex, 3 -

normoreflexie , 4 - hyperreflexie, 5 - polykinetický reflex 
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3.4.11 Vyšetření kloubní vůle (dle Lewita) 

patela 

- vlevo snížená pohyblivost směrem krani<r-kaudálním a mediolaterálním, 

bolestivost při vyšetřování 

- vpravo omezení posunu kranio-kaudálním směrem 

hlavička fibuly 

- vlevo blokáda směrem ventrálním 

- vpravo bez omezení 

tarzální kůstky 

snížená pohyblivost jednotlivých kůstek vůči sobě směrem dorzálním, 

plantá.rním bilaterálně 

Lisfranckův kloub 

- vlevo omezen pohyb směrem dorzálním 

- vpravo bez omezení 

metatarzální kůstky 

- vlevo snížená pohyblivost mezi I. a ll., II. a III. směrem ventro-dorzálním 

- vpravo snížená pohyblivost mezi II. a III. směrem ventro-dorzálním 

MP klouby 

- vlevo blokáda směrem ventrálním a dorzálním I. 

- vpravo blokáda směrem ventrálním 1., II. 

Sl skloubení 

- blok dorzálním směrem v horní části bilaterálně 

3.4.12 Vyšetření reflexních změn měkkých tkání (palpačně a aspekcí) 

L kolenní kloub 

- kůže suchá 

- jizva klidná, bez stehů, palpačně bolestivá, v dolní třetině nepohyblivá, 

15 cm dlouhá 

L DK 

- tvrdý otok, především v oblasti kolenního kloubu 
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- omezená posunlivost a protažitelnost kůže a podkoží, především v oblasti 

kolenního kloubu, výrazněji laterálním směrem 

- povrchové i hluboké fascie především stehna, mírně i lýtka špatně posunlivé 

proti spodině, v bariéře nepruží (vyšetření do rotace okolo podélné osy 

končetiny) 

- mírný hypertonus m. tensor fasciae latae bilaterálně, fascia lata - omezená 

posunlivost kraniálním směrem bilaterálně 

- úpon pes anserinus bolestivý vlevo 

- hlavička fibuly bilaterálně palpačně nebolestivá 

- m. vastus medialis vlevo hypotonický, hypotrofický 

- spoušťové body (Trp's) vlevo v plosce nohy, v m. soleus laterálně, 

v m. biceps femoris, v m. piriformis, mm. peronei vlevo v oblasti úponu 

i začátku m. peroneus longus 

gluteální svaly 

- hypotonie, vlevo až atonie, hypotrofie 

záda 

- oblast Th-L páteře: vpravo zvýšený odpor kůže, horší protažitelnost, nelze 

nabrat Kiblerova řasa, fascie - omezená posunlivost kraniálním směrem 

vlevo 

- spoušťové body (Trp's) vlevo v PV svalech Lp, L-S 

- bolestivé a hypertonní úpony PV svalů v obl. L-S přechodu vlevo 

3.4.13 Závěr vyšetření 

Při ''Yšetření se mi potvrdily mnohé předpoklady zmiňované v rámci diferenciální rozvahy. 

Nalezla jsem změny úzce související s operačním zákrokem. Jedná se o palpační 

bolestivost a hypestezii L kolenního kloubu, otok L kolenního kloubu, reflexní změny na 

kůži, podkoží, fasciích a ve svalech L DK, kloubní blokády pately a hlavičky fibuly vlevo, 

oslabené svalstvo L DK, hypotrofii L m. vastus medialis, výrazně zkrácené flexory 

a extenzory L kolenního kloubu, semiflekční držení L kolenm'ho kloubu. Vznik těchto 

změn byl pravděpodobně také ovlivněn zhoršenou pohyblivostí L kolenního kloubu již 

před operací. 
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Zohledním-li artrotické změny přítomné rovněž v P kolenním kloubu, operační zákrok 

a poté sníženou možnost pohybu, musím předpokládat změnu mnoha pohybových 

stereotypů. Zmíněné skutečnosti vedou k antalgickému držení DKK, zhoršené koordinaci 

a ekonomice pracujících svalů. K nalezeným změnám, vyplývajícím ze zmíněných faktů, 

patří mírně oslabené svalstvo P DK, nestabilita pánve při stoji na P DK, semiflekční 

postavení P kolenního kloubu, reflexní změny na kůži, podkoží, fasciích a svalech L-S 

a Th-L oblasti, kloubní blokády SI skloubení a drobných kloubů nohy, příčně ploché nohy 

a sešikmení pánve (což má dále významný vliv na lokomoci a dynamiku páteře, může to 

způsobovat svalové dysbalance DKK, pánve a trupu). Sešikmení pánve pravděpodobně 

souvisí mimo jiné s delší P DK, čemuž odpovídá vyšší umístění P subgluteální rýhy 

a podkolenní rýhy. Levé rameno je ve vyšším postavení (pravděpodobně kompenzačně 

k postavení pánve), trup je ukloněn doleva, hlava doprava (také zřejmě z důvodu úklonu 

trupu opačným směrem). 

Nalezla jsem celkově vadné držení těla. To má jistě souvislost s výše zmiňovanými 

chybnými pohybovými stereotypy. Nálezy, jež spojuji s vadným držením těla, jsou výrazné 

křivky páteře, chybná dynamika páteře - při předklonu se páteř vůbec nerozvíjí v dolní 

části, kompenzováno hypermobilitou v horních segmentech; úklony omezené, více doleva 

kvůli tuhé bederní páteři a zkrácenému m. guadratus lumborum, oslabení HSS a s tím 

související nesprávný stereotyp dýchání. Dále oslabení mezilopatkových svalů, nesprávný 

stereotyp extenze kyčelního kloubu především vlevo (úzká souvislost s oslabenými 

hýžďovými svaly, zkrácenými flexory kyčelních kloubů, špatnými pohybovými návyky), 

substituční pohyby jsou přítomny též při provádění abdukce kyčelních kloubů z důvodu 

bilaterálně zkráceného m. guadratus lumborum a převažující aktivitě m. tensor fasciae 

latae. 

Mnoho patologických jevů jsme nalezli při analýze chůze. Používání pomůcek je 

nesprávné, chůze je velmi nejistá. Je to pravděpodobně dáno bolestivostí, strachem, 

zafixovanými nesprávnými pohybovými stereotypy již z doby před operací, přítomnými 

svalovými dysbalancemi. 
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3.5 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

3.5.1 Krátkodobý rehabilitační plán 

Ačkoli vyšetření ukázalo mnoho problémových míst po celém těle, budu se v rámci 

aktuální léčby věnovat především oblasti operovaného kloubu. Kdybych začala primárně 

pracovat s jinými oblastmi, dal by se očekávat návrat obtíží. Pokud je přítomna dysfunkce 

jednoho segmentu, má to dopad na funkci všech ostatních segmentů. Tento vliv je navíc 

umocněn skutečností, že onen dysfunkční segment je právě nosný kolenní kloub. 

Cíl terapie 

1. Tromboembolická prevence, zabránit dechovým obtížím 

2. Snížit bolest, snížit otok L DK, odstranit reflexní změny L DK, v oblasti Th-L 

páteře, L-S přechodu, SI skloubení 

3. Zvýšit rozsah kloubní pohyblivosti levého kolenního kloubu, vyrovnat svalové 

dysbalance, profylaxe svalových atrofií, kontraktur 

4. Zvýšit stabilitu kolenního kloubu, nacvičit koordinaci trupu a DKK 

5. Zvyšovat samoobslužnost, zlepšit psychický stav pacientky 

Návrh terapie 

1. Kondiční cvičení celého těla se zaměřením na cévní gymnastiku, dechová 

gymnastika 

2. Práce v okolí Jizvy, laseroterapie, biostimulace na jizvu, s postupným 

vybojováním jizvy propracování jizvy samotné, stupňovat tlak, uvolňování kůže, 

podkoží, fascií L DK, bederní a křížové oblasti 

3. PIR, AEK pro relaxaci hypertonních svalů, protahování zkrácených svalů L DK, 

popř. P DK vzhledem k artróze v P kolenním kloubu, posilování oslabených svalů, 

mobilizace zablokovaných kloubů, motodlaha lx denně, postupné zvyšování 

rozsahu pohybu L kolenního kloubu do bolesti, s postupem RHB začít využívat 

camoped 

4. Technika PNF pro nácvik koordinace pohybů L DK 

5. Reedukace vertikalizace a chůze o 2 podpažních berlích, nácvik chůze do schodů 

a ze schodů, převedení na francouzské berle 
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3.5.2 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Cíl terapie 

1. Zvyšovat kvalitu života a samoobslužnost, dosáhnout maximální soběstačnosti 

v běžném denním životě, udržet zdatnost pro běžné denní činnosti, zabraňovat 

substitučním pohybům 

2. Udržovat a zvyšovat kloubní pohyblivost L kolenního kloubu a rovněž 

P kolenního kloubu (vzhledem k přítomné artróze), udržovat i ostatní nosné 

klouby v dobrém stavu, udržovat a zvyšovat svalovou sílu svalů celého těla, 

především v okolí nosných kloubů, příprava svalů pro případnou TEP P kolenního 

kloubu, ovlivnit přetrvávající svalová zkrácení a svaly v hypertonu 

3. Zlepšit postavení a stabilitu trupu a pánve, nácvik koordinace svalů trupu a DKK, 

korekce vadného držení těla 

4. Redukce váhy, udržet či zvýšit fyzickou kondici 

Návrh terapie 

1. Postupné zvyšování zatěžování operované DK dle instrukcí lékaře, při chůzi na 

kratší vzdálenosti postupně začít používat hůl, popř. zcela bez pomůcky (dle 

aktuálního klinického stavu a pokynů lékaře), kontrolování správného používání 

pomůcky, dietní opatření 

2. Relaxace hypertonních svalů - metodami PIR, AEK, AGR, protahování 

zkrácených svalů, posilování oslabených svalů, pokračovat v terapii - ambulantní 

návštěvy, pravidelné provádění doporučených cviků a úkonů (viz autoterapie), 

vířivka na DKK 

3. Senzomotorická stimulace, cvičení HSS dle Koláře 

4. Dietní opatření, pobyt v lázních, plavání, cvičení s velkým míčem, over-ballem, 

therabandem, L TV v bazénu, bicyklový ergometr, jízda na rotopedu 

3.6 Průběh rehabilitace 

Pacientka byla hospitalizována na ortopedickém oddělení rehabilitační kliniky Malvazinky 

po dobu čtrnácti dnů od 23. 1. 2008 do 5. 2. 2008. Na oddělení byla přijata třináctý den po 

operaci. Terapie probíhala každý všední den, celkem byla tedy léčba rozdělena do deseti 
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jednotek. O víkendu pokračovala pacientka v provádění autoterapie, rovněž měla 

k dispozici využití motodlahy a camopedu. Kontinuita terapeutického procesu tedy 

nemusela být po celé dva týdny přerušena. 

První jednotka proběhla ve jménu podrobného vyšetření a získání anamnestických dat 

s možností využití pacientčiny zdravotní dokumentace (informovaný souhlas pacientky byl 

schválen Etickou komisí pod jednacím číslem 0025/2008), dalších osm jednotek bylo čistě 

terapeutických. Při poslední návštěvě byl spolu s terapií proveden výstupní kineziologický 

rozbor. Na začátku každé terapeutické jednotky jsem zhodnotila stav pacientky, a to jak 

objektivně, tak na základě dotazování rovněž subjektivně. Dále jsem přeměřila hlavní 

parametry- rozsahy pohybu operovaného kloubu a obvodové míry operované končetiny. 

Také jsem zaznamenávala reakce pacientky na prováděné terapeutické úkony. 

Mezi hlavní použité terapeutické postupy patřily měkké techniky, mobilizační techniky, 

postizometrická relaxace a agisticko-excentrické kontrakce, posilovací techniky metodou 

analytickou i syntetickou, prvky ze senzomotorické stimulace, technika PNF, nácvik 

správného stereotypu chůze s pomůckou, pasivní zvyšování rozsahu pohybu na motodlaze, 

kryoterapie v rámci autoterapie. Nad rámec terapeutické jednotky využívala pacientka 1 -

2 x denně motodlahu a camoped. 

Téměř denně měla pacientka předepsanou laseroterapii na jizvu, která jí byla aplikována 

rehabilitačními pracovnicemi na Malvazinkách. Parametry laseru: nejsilnější neinvazivní 

laserový paprsek 830 nm, 5-7 J/cm2
, průnik do hloubky 1,8 cm pod kůži, 2W, kontinuální 

aplikace po dobu 7 - 8 minut. 

Každá terapie trvala 45 minut, začínala v poloze vleže na zádech, následovala poloha vleže 

na břiše, poté sed, popř. poloha vleže na boku. Na konci prvních terapeutických jednotek 

jsme procvičovaly chůzi - do doby, než začala být jistá a pacientka si zvládala samostatně 

korigovat chyby. Při druhé návštěvě byla pacientka podrobně zainstruována k provádění 

autoterapie. Průběžně jsem kontrolovala, zda si pacientka počíná správně, avšak cviky 

a úkony zařazené v rámci autoterapie jsem většinou z nedostatku času neprováděla, raději 

jsem se soustředila na techniky, které pacientka bez terapeutky nezvládne. 
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V průběhu léčby byly pro pojišťovnu vykazovány následující kódy: 

21 O ll Kineziologický rozbor 

21 O 15 Kineziologický rozbor kontrolní 

21113 Fyzikální terapie II. 

Katedra fyzioterapie 

21215 LTV skupinová- instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků 

21219 LTV individuální pod dohledem na přístrojích 

21221 LTV na neurofyziologickém podkladě 

21225 Léčebná tělesná výchova individuální- kondiční a analytické metody 

21413 Techniky měkkých tkání nebo páteře včetně předehřáti 

21415 Mobilizace periferních kloubů 

21 717 Individuální L TV - nácvik lokomoce a mobility 

Odbornost pro výkaz kódů zdravotní pojišťovně: 902 

Laseroterapie nebyla v-ykazována, jedná se o placenou proceduru, jež není hrazena 

zdravotní pojišťovnou. 

23. 1. 2008 - středa 

Vstupní vyšetření (viz kapitola 3.4) 

24. 1. 2008 - čtvrtek 

Kontrolní vvšetření 

objektivně 

DKK již bez bandáží 

podrobněji neprováděno, dosud nebyla aplikována terapie 

subjektivně 

pacientka v noci špatně spala, ale cítí se dobře, bez bolestí, bez analgetik 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy -hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 

• MT na noze, plosce 
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mobilizace kůstek nohou vleže na zádech - dorzální a plantární vějíř, mobilizace 

Chopartova a Lisfranckova kloubu všemi směry, mobilizace tarzálních kůstek vůči 

sobě směrem dorzálním a plantárním - nůžkový hmat 

MT na DKK vleže na zádech i vleže na břiše - uvolnění kůže, podkoží a fascií 

stehna a lýtka 

PIR L m. triceps surae vleže na zádech 

PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

zvyšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů 

cviky s velkým míčem vleže na zádech 

PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

facililtace gluteálních svalů třením a poklepem a následná izometrie těchto svalů 

vleže na břiše 

• posilování gluteálních svalů, především L DK 

• uvolňování zádové fascie v Th-L oblasti vlevo směrem kraniálním dle Lewita 

• MT (míčkování) na zádech v bederní oblasti a oblasti Th-L přechodu, v oblasti 

sacra a SI skloubení 

• mobilizace SI skloubení křížovým hmatem bilaterálně 

• nácvik 30% zatěžování operované DK na váze 

• chůze o 2 PB- třídobá s odlehčením L DK na 1/3 váhy, naučit správný stereotyp 

chůze s pomůckou 

• motodlaha 20 minut 60° flexe kolenního kloubu 

• laseroterapie na jizvu 

• pacientka byla podrobně zainstruována k provádění autoterapie v průběhu 

hospitalizace (viz Příloha C) 

Pacientka pociťovala bolestivost jizvy při MT, pately při mobilizaci, uvnitř kolenního 

kloubu při PIR L m. rectus femoris, při návratu do extenze intenzivní bolest a škubnutí 

celou L DK. Často při cvičení udávala pocit tahu z oblasti jizvy až do L kyčelního kloubu. 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, mobilizovaných kloubů L DK, zv)·šení rozsahu flexe, 

extenze L kolenního kloubu i hlezenního kloubu, vylepšení chůze s podpažními berlemi. 

Pacientka je po terapii unavená. 
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25. 1. 2008 - pátek 

Kontrolní yyšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb 

s 0-10-30 s o -10-60 

s 0-10-70 s 0-10-75 

antropometne L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 50,5 cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 48 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 44 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 37cm 

- jizva světlejší, zacelenější, výrazně menší bolestivost 

pohyblivost pately volnější, hlavičky fibuly beze změny 

chůze o berlích zřetelně jistější 

subjektivně 

Katedra fyzioterapie 

po minulé terapii zvýšení bolestivosti na cca jednu hodinu, poté bolest odezněla, 

dnes je bolestivá pouze křížová oblast 

ProYedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy- hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě- mírný tlak jedním prstem- lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro---dorzálně vleže na zádech 

• MT na DKK vleže na zádech i vleže na břiše - uvolnění kůže, podkoží a fascií 

stehna a lýtka 

• PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

• zvyšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů 

• cviky s velkým míčem vleže na zádech 

• PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

• facililtace gluteálních svalů třením a poklepem a následná izometrie těchto svalů 

vleže na břiše 

• posilování gluteálních svalů, především L DK 
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• 

• 
MT (míčkování) ve fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

uvolňování zádové fascie v Th-L oblasti vlevo směrem kraniálním dle Lewita 

• MT (míčkování) na zádech v bederní oblasti a oblasti Th-L přechodu, v oblasti 

sacra a SI skloubení 

• mobilizace SI skloubení křížovým hmatem bilaterálně 

• posilování L m. quadriceps femoris a izolovaně m. vastus medialis vsedě, proti 

odporuterapeu~ 

• chůze o 2 FB- třídobá s odlehčením L DK na 1/3 váhy, cvičit správný stereotyp 

chůze s pomůckou 

• motodlaha 20 minut 70° flexe kolenního kloubu 

• laseroterapie na jizvu 

Při terapii nebyla pociťována bolest, pouze při návratu do extenze po provedení PIR 

L m. rectus femoris vleže na břiše intenzivní bolest v kolenním kloubu a škubnutí celou 

L DK. Opět přítomen pocit tahu z oblasti jizvy do L kyčelm'ho kloubu. 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe, extenze L kolenm'ho kloubu, 

nacvičen správný pohybový stereotyp chůze s francouzskými berlemi (stále však velice 

nejistá, chyby jsou v menší míře, ale stále přítomny). Opět únava po terapii. 

26. 1. 2008 - sobota 

• laseroterapie na jizvu 

• motodlaha 20 min. 70° flexe kolenního kloubu (terapeutka nepřítomna, pacientka 

zainstruována, jak přístroj zapínat a vypínat) 

2 7. 1. 2008 - neděle 

• laseroterapie na jizvu 

• motodlaha 20 min. 70° flexe kolenního kloubu (terapeutka nepřítomna, pacientka 

zainstruována, jak přístroj zapínat a vypínat) 
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28. 1. 2008 - pondělí 

Kontrolní yyšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb 

S O - 5 - N S O - 5 - 85 

pozn.: pohyb testován pouze pasivně v poloze vleže na 

zádech s flektovaným kyčelním kloubem do 90° 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 49cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 47 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 43 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 36cm 

jizva světlejší, zacelenější, výrazně menší bolestivost 

pohyblivost pately volnější, hlavičky fibuly více omezená 

subjektivně 

po minulé terapii cítila uvolnění 

Katedra fyzioterapie 

dnes má pacientka střevní potíže, v noci několikrát zvracela, silný průjem -

lékařem zrušeny všechny terapeutické úkony, povolena pouze terapie v klidu 

vleže na zádech, bez aktivní účasti pacientky 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy - hlazení, hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", 

spirálky 

• MT na jizvě- silnější tlak jedním prstem - lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 

• PIR L m. triceps surae vleže na zádech 

Při terapii nebyla pociťována bolest. Terapie jemná, šetrná, bez aktivních pohybů. Celkový 

útlum pacientky. 
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Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu dorzální flexe L hlezenního kloubu 

29. 1. 2008 - úterý 

Kontrolní yyšetření 

objektivně: 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb 

s 0-5-35 s 0-5-60 

s 0-5-80 s 0-5-85 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 48,5 cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 46,5 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 42,5 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 35 cm 

jizva o trochu světlejší, zacelenější, ale rozdíl není tak výrazný jako v předešlých 

dnech 

citlivost a bolestivost jizvy je dnes vyšší 

pohyblivost pately a hlavičky fibuly beze změny 

chůze o berlích méně jistá, souvisí s celkovým oslabením pacientky 

subjektivně 

pacientka má dnes horší náladu, cítí se po včerejších problémech unavená, 

oslabená, již druhý den téměř bez jídla, stále má pocit žízně 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy - hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě - mírný tlak jedním prstem - 1 Os tlak, 1 Os povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro--dorzálně vleže na zádech 

• AEK na L m. triceps surae 

• PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

• zvyšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů 

• cviky s velkým míčem vleže na zádech 
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• PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

• facililtace gluteálních svalů třením a poklepem a následná izometrie těchto svalů 

vleže na břiše 

• posilování gluteálních svalů, především L DK 

• MT (míčkování) ve fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

• posilování L m. quadriceps femoris a izolovaně m. vastus medialis vsedě proti 

odporu terapeutky 

• chůze o 2 FB- třídobá s odlehčením L DK na 1/3 váhy, cvičit správný stereotyp 

chůze s pomůckou 

• motodlaha 30 minut 80° flexe kolenního kloubu 

• laseroterapie na jizvu 

Aktivita pacientky i radost ze cvičení dnes byla výrazně nižší, přesto se snažila provádět 

cviky do maxima. V průběhu terapeutické jednotky se pacientka musela několikrát napít 

vody. Při terapii cítila pacientka únavu, při návratu do extenze po provedení PIR 

L m. rectus femoris vleže na břiše intenzivní bolest v kolenním kloubu a škubnutí celou 

L DK. Opět přítomen pocit tahu z oblasti jizvy do L kyčelního kloubu. Při provádění AEK 

m. triceps surae pohyb nejprve skandovaný-, postupné vylepšování, ke konci pohyb 

plynulý. 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe, extenze L kolenního kloubu. Opět 

únava po terapii. 

30. 1. 2008 - středa 

Kontrolní vvšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb 

s 0-5-40 s o- 5-65 

s 0-5-85 s o- 5-90 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 48cm 
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obvod nad patelou přes mm. vasti 46,5 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 41 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 35,5 cm 

Katedra fyzioterapie 

- jizva beze změn, ve spodní části stále trochu zarudlá a nepohyblivá, v horní části 

světlá a volná 

citlivost a bolestivost jizvy od včera nesnížena 

pohyblivost pately a hlavičky fibuly beze změny 

chůze o berlích jistější než včera, kroky většinou stejně dlouhé, ale stále chybí 

odvin plosky, předklon pořád výrazný, přetrvává strach z chůze, strach flektovat 

kyčelní a kolenní klouby 

subjektivně 

pacientka už se cítí silnější, ale zažívací problémy v menší míře přetrvávají, stále 

má pocit žízně 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy- hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě- silnější tlak jedním prstem- lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

!1> mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 

• PIR L m. triceps surae vleže na zádech 

• AEK na L m. triceps surae 

• PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

• zvyšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů 

• cviky s velkým míčem vleže na zádech 

• PNF - instruktáž a nácvik I. diagonály extenčního vzorce L DK v omezeném 

rozsahu 

• motodlaha 30 minut 90° flexe kolenního kloubu 

• camoped 20 minut 

• laseroterapie na jizvu 

Terapie musela být po půl hodině předčasně ukončena kvůli střevním problémům, nebylo 

provedeno cvičení na břiše ani vsedě 
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Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe L kolenního a kyčelního kloubu, 

dorzální flexe hlezenního kloubu. 

31. 1. 2008- čtvrtek 

Kontrolní vvšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L- pasivní pohyb 

s 0-5-40 s 0-5-65 

s 0-5-90 s o- 5-95 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 48 cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 46,5 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 41 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 35,5 cm 

jizva od včera beze změn, stejně tak její bolestivost, více bolestivá v malé oblasti 

přibližně ve středu pately 

pohyblivost pately stále dobrá, trochu omezená mediolaterálním a kranio

kaudálním směrem 

hlavička fibuly stále zablokovaná ventro-dorzálním směrem 

chůze o berlích jistější než včera, kroky většinou stejně dlouhé, od vin P chodidla 

a pohyb P DK téměř v pořádku, L DK stále "toporná" 

nízký TK: 95/75 (přímá zpráva od lékar"ky) 

subjektivně 

pacientka je stále oslabená, motá se jí hlava 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy- hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě - silnější tlak jedním prstem - 1 Os tlak, 1 Os povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 
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PIR L m. triceps surae 

AEK na L m. triceps surae 

Katedra fyzioterapie 

• 

• 
PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

Z\-yšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

cviky s velkým míčem vleže na zádech 

dnes vynecháno zvedání pánve pro nedostatek času 

PNF - I. diagonála extenční vzorce L DK v omezeném rozsahu posilovací 

technikou "Pomalý zvrat" 

PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

AEK na L m. guadriceps femoris -vleže na břiše 

facililtace gluteálních svalů třením a poklepem a následná izometrie těchto svalů 

vleže na břiše 

• posilování gluteálních svalů, především L DK 

• MT (míčkování) v-e fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

• rytmická stabilizace L kolenního kloubu vleže na břiše 

• senzomotorická stimulace- stimulace plosek nohou ,ježkem" 

• chůze o 2 FB- třídobá s odlehčením L DK na 1/3 váhy, cvičit správný stereotyp 

chůze s pomůckou 

• motodlaha 30 minut 95° flexe kolenního kloubu 

• camoped 20 minut 

• laseroterapie na jizvu 

Jizva v)·razně bolestivá v malé oblasti přibližně ve středu pately, při práci s Jizvou 

postupně bolestivost odeznívala (tlak na jizvu jsem stupňovala podle bolesti). Mobilizace 

pately dnes bolestivá. Při PIR hamstringů i m. rectus femoris se objevila velká bolest již 

v malých rozsazích. Techniku jsem vždy přerušila, pacientka si chvíli odpočinula 

a následně jsem mohla provádět pohyb o cca 20° větší, a to bez bolesti. Celkově vyšší 

bolestivost spojuji s oslabením celého organismu, pacientka je ještě stále na suché dietě. 

Terapii jsem musela provádět šetrněji a pomaleji než dříve, jednotlivé techniky jsem 

prokládala hlazením L DK. 
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Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe L kolenního a kyčelního kloubu, 

dorzální flexe hlezenního kloubu. 

1. 2. 2008 - pátek 

Kontrolní vyšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb 

s 0-5-45 

s 0-5-90 

L - pasivní pohyb 

s 0-5-75 

s o- 5-95 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 48 cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 46,5 cm 

obvod kolennťho kloubu přes patelu 41 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 35,5 cm 

jizva téměř bez bolesti, světlejší 

pohyblivost pately i hlavičky fibuly dobrá 

chůze o berlích jistější než včera, kroky většinou stejně dlouhé, odvin chodidel 

vylepšen; L DK dnes při došlapu flektuje v kolenním kloubu a bérec směřuje 

laterálně, chodidlo našlapuje výrazněji na vnitřní stranu 

subjektivně 

pacientka má velice dobrou náladu, těší se domů, kam odjíždí na víkend; koleno 

ji mťň bolí, cítí lepší pohyblivost 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy- hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě- silnější tlak jedním prstem- lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 

• PIR L m. triceps surae 

• AEK na L m. triceps surae 
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PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

cviky s velkým míčem vleže na zádech 

dnes vynecháno zvedání pánve pro nedostatek času 

PNF - I. diagonála extenční vzorce L DK v omezeném rozsahu posilovací 

technikou "Pomalý zvrat" 

PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

AEK na L m. guadriceps femoris -vleže na břiše 

facililtace gluteálních svalů poklepem a následná izometrie těchto svalů vleže na 

břiše 

• posilování gluteálních svalů, především L DK 

• MT (míčkování) ve fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

rytmická stabilizace L kolenního kloubu vleže na břiše 

senzomotorická stimulace - nácvik tříbodové opory vsedě 

korekce stereotypu chůze, nácvik chůze po schodech 

motodlaha 30 min. 95° flexe kolenního kloubu 

camoped 20 min . 

laseroterapie na jizvu 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe L kolenního a kyčelního kloubu, 

dorzální flexe hlezenního kloubu. 

2. + 3. 2. 2008 - sobota + neděle 

Pacientka odjela na víkend domů, bylo jí doporučeno provádět několikrát denně cviky 

zařazené v rámci autoterapie, péči o jizvu, kryoterapii. 
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4. 2. 2008 - pondělí 

Kontrolní vvšetření 

objektivně 

goniometrie L kolenního kloubu 

L - aktivní pohyb L - pasivní pohyb 

s 0-5-45 s 0-5-75 

s 0-5-90 s o- 5-95 

antropometrie L kolenního kloubu 

obvod stehna 1 O cm nad patelou 49 cm 

obvod nad patelou přes mm. vasti 4 7 cm 

obvod kolenního kloubu přes patelu 43 cm 

obvod přes tuberositas tibiae 

jizva téměř bez bolesti, světlejší 

36cm 

otok L kolenního kloubu větší, operovaný kloub teplejší 

pohyblivost pately zablokovaná mediolaterálním a kaudálním směrem, hlavička 

fibuly zablokovaná ventrálně i dorzálně 

chuze o berlích jistější, jinak beze změn, vybočení L bérce laterálně při došlapu 

zlepšeno, bez instrukcí se však občas vrací 

při posilování gluteálních svalů byl znát výrazný posun v síle L hýžd'ového svalu 

od počátku terapie 

subjektivně 

pacientka je unavená, bolí ji svalstvo, především HKK a mezilopatkové - říká, že 

o víkendu málo odpočívala, hodně chodila, neadekvátně svým možnostem 

v neděli večer měla od lékařky zakázanou motodlahu - kvůli zvýšenému otoku 

a teplotě L kolenního kloubu 

dále si pacientka stěžuje na bolest L SI skloubení 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy- hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě- silnější tlak jedním prstem- lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 

• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 
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PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

cviky s velkým míčem vleže na zádech 

PNF - I. diagonála extenční vzorce L DK v omezeném rozsahu posilovací 

technikou "pomalý zvrat" 

PIR L m. rectus femoris vleže na břiše 

AEK na L m. guadriceps femoris - vleže na břiše 

facililtace gluteálních svalů poklepem a následná izometrie těchto svalů vleže na 

břiše 

posilování gluteálních svalů, především L DK 

MT (míčkovánO ve fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

• rytmická stabilizace L kolenního kloubu vleže na břiše 

• uvolňování zádové fascie v Th-L oblasti vlevo směrem kraniálním dle Lewita 

• MT (míčkování) na zádech v bederní oblasti a oblasti Th-L přechodu, v oblasti 

sacra a SI skloubení 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

mobilizace SI skloubení křížovým hmatem bilaterálně 

trakce PIR bederní páteře vleže na břiše 

posilování HSS vleže na zádech 

senzomotorická stimulace - nácvik tříbodové opory vsedě 

kontrola chůze po rovině a po schodech 

motodlaha 30 min. 95° flexe kolenního kloubu 

camoped 20 min . 

laseroterapie na jizvu 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe L kolenního a kyčelního kloubu 

5. 2. 2008 - úterý 

Výstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.7) 

Provedení terapeutických postupů 

• MT v okolí jizvy -hrnutí podkožní řasy tahem, "esíčka" a "céčka", spirálky 

• MT na jizvě- silnější tlak jedním prstem- lOs tlak, lOs povolit 

• mobilizace pately kranio-kaudálně, latero-laterálně vleže na zádech 
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• mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně vleže na zádech 

• PIR ischiokrurálních svalů bilaterálně (zvlášť PIR cíleně na Lm. biceps femoris) 

cviky s velkým míčem vleže na zádech 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

PNF - I. diagonála extenční vzorce L DK v omezeném rozsahu posilovací 

technikou "pomalý zvrat" 

PIR Lm. rectus femoris vleže na břiše 

AEK na relaxaci L m. guadriceps femoris - vleže na břiše 

facililtace gluteálních svalů poklepem a následná izometrie těchto svalů vleže na 

břiše 

posilování gluteálních svalů, především L DK 

MT (míčkováru') ve fossa poplitea (pro zlepšení průtoku lymfy a snížení otoku) 

rytmická stabilizace L kolenního kloubu vleže na břiše 

• uvolňování zádové fascie v Th-L oblasti vlevo směrem kraniálním dle Lewita 

• MT (míčkování) na zádech v bederní oblasti a oblasti Th-L přechodu, v oblasti 

sacra a SI skloubení 

• mobilizace SI skloubení křížovým hmatem bilaterálně 

• trakce PIR bederní páteře vleže na břiše 

• posilování HSS vleže na zádech 

• posilování abduktorů kyčelního kloubu vleže na boku 

• motodlaha 30 min. 95° flexe kolenního kloubu 

• camoped 20 min. 

• laseroterapie na jizvu 

Výsledek 

Uvolnění měkkých tkání L DK, zvýšení rozsahu flexe L kolenního a kyčelního kloubu 
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3.7 Výstupní kineziologické vyšetření 

Pozn.: Vyšetření provedeno v rámci poslední návštěvy dne 5. 2. 2008, a to před 

prováděnou terapií, aby nedošlo ke zkreslení hodnot aktuálně provedenými 

technikami. 

3. 7.1 Status presens v den poslední terapie 

nálada dobrá, bez bolestí 

po včerejší terapii zlepšení, bolest SI skloubení odezněla 

3. 7.2 Vyšetření aspekcí 

Poloha na lůžku 

kyfotické držení páteře, protrakční držení ramen a úlevová poloha vsedě se 

spuštěnou P DK oproti vstupnímu vyšetření nezměněny 

DKK bez bandáží již od 2. dne terapie 

poloha vleže na zádech stále dlouhodoběji nepohodlná, již v ní ale vydrží déle, 

preferuje sed 

polohu vleže na boku dnes zaujala poprvé, leh na břiše pouze při cvičení 

Vyšetření stoje zezadu 

Pozn.: Vyšetření možné pouze s oporou o podpažní berle, bez nich strach, nestabilita 

postavení DKK beze změn - široká baze, bez titubací, paty kulovité, bilaterálně 

valgózní, P podkolenní rýha výš 

otok L kolenního kloubu ustoupil 

L subgluteální rýha delší a níž- již v menší míře oproti vstupnímu vyšetření 

hypotonie gluteálních svalů již méně výrazná, přetrvává stranová asymetrie -

vlevo nižší tonus 

postavení trupu a hlavy nezměněno, trup stále ukloněn doleva (od pánve), rotován 

proti směru hodinových ručiček. L thoracobrachiální trojúhelník větší, hlava 

ukloněna doprava 

postavení pletenců ramenních beze změn - L ramenní pletenec výš, L horní porce 

trapézového svalu ve vyšším napětí 
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vyšetření pomocí olovnice nezměněno, olovnice spuštěná z protuberantia 

occipitalis externa prochází přibližně intergluteální rýhou a dopadá mezi nohy, 

avšak spuštěná z processus spinosus C7 prochází 3 cm vlevo od intergluteální 

rýhy a dopadá k levé patě 

Vyšetření stoje z boku 

stále přítomna semiflexe obou kolenních kloubů (více vlevo) 

výrazná zakřivení osového orgánu přetrvávají - pánev v mírné anteverzi, 

hyperlordóza Cp, Lp - dlouhá, hyperkyfóza Thp, umístění vrcholů křivek 

v normě, břišní stěna ochablá, vyklenutá 

protrakce ramenních pletenců i předsun hlavy přetrvávají 

vyšetření pomocí olovnice opět potvrdilo předsun hlavy i ramenních pletenců; 

olovnice spuštěná z trochanter major prochází těsně za kolenním kloubem 

a dopadá před zevní kotm'k 

Vyšetření stoje zpředu 

Pozn.: poznatky shodné s vyšetřením stoje zezadu nezaznamenány 

stav nohou a osové postavení DKK beze změn - zborcená příčná klenba, hallux 

valgus bilaterálně; L DK v mírné vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, varózní 

postavení obou kolenních kloubů, více pravého, chodidla zatížena mediálně 

bilaterálně, více vlevo; tensor fascie latae - bilaterálně stále mírný hypertonus, 

proláklina v jeho průběhu, obě pately taženy mírně laterokraniálně, P výš 

hypotrofie m. vastus medialis vlevo stále výrazná, došlo však k mírnému zlepšení 

vyšetření pomocí olovnice shodné se vstupním vyšetřením: olovnice spuštěná 

z processus xiphoideus jde 2 cm vlevo od pupku a dopadá k levé noze 

Vyšetření pánve 

postavení pánve nezměněno, je výrazně sešikmena, vpravo výš, v mírné anteverzi 

Rozvíjení páteře (vyšetření provedeno vsedě, oproti vstupnímu vyšetření stav nezměněn) 

do flexe 

- páteř v bederní oblasti, Th-L přechodu i dolní hrudní oblasti tuhá, rozvíjení 

páteře začíná až ve středních hrudních segmentech 
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- hypermobilní horní hrudní páteř, C-Th přechod a mírně krční segmenty 

- předklon ve stoji neproveden do maxima, již v počátku je flexe bederní 

páteře nahrazována výraznou flexí v kyčelních kloubech 

do lateroflexe 

- bilaterálně omezený rozsah (více L), v bederní oblasti se páteř nerozvíjí 

- zalomení v oblasti Th-L, od Th-L odvíjení páteře plynulé 

do extenze (vyšetření neprovedeno kvůli strachu pacientky) 

Vyšetření na dvou vahách (nevyšetřeno - pacientka nesmí plně zatěžovat operovanou DK) 

Typ dýchání 

pokud se pacientka soustředí, je dechová vlna správná, zaměří-li pozornost jinam, 

převáží horní hrudní typ dýchání 

dýchání hlubší 

Analýza chuze 

třídobá chůze se dvěma FB, baze v normě, chůze jistější 

rytmus kroku pravidelný, občas udělá zdrayou DK delší krok 

malá flexe v kolenních kloubech a dorzální flexe v hlezenních kloubech, avšak 

zlepšení od počátku terapie 

odvin P nohy v pořádku, L se odvíjí trochu méně, ale přesto výrazný pokrok od 

počátku terapie 

mírná elevace pánve pouze při kroku L DK 

trup více napřímen, dívá se před sebe 

ramenní pletence v elevaci - snaží se korigovat 

povoleno zatížení operované DK z 1/3 - zatěžování se zdá být v pořádku 

pánev se dostává mezi berle, v P kyčelním kloubu je extenze v pořádku, vlevo se 

kyčelní kloub dostává do nulového postavení 

při chůzi jsou patrné známky mírně oslabených svalů paží 

zlepšení chůze pouze při plném soustředění pacientky, správný stereotyp ještě 

není zafixován, staré pohybové návyky mají tendenci se vracet 
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3. 7.3 Dynamická vyšetření 

spine sign 

- vlevo negativní 

- vpravo pozitivní 

Trendelenburgova zkouška - stoj na jedné DK 

- vyšetřováno pouze na P DK (na L operované DK by se neudržela) 

- přetrvává ne stabilita pánve, není při stoji na jedné DK dostatečně fixována 

- pánev už od začátku testu výrazně sešikmená vpravo výš, v průběhu 

dvacetisekundové výdrže došlo k dalšímu zhoršení 

Vyšetření HSS vleže na zádech 

- svalstvo HSS stále oslabené, již však zvládne s výdechem stáhnout žeberní 

oblouky a s nádechem je udržet 

- dokáže aktivně zatnout HSS, při malých pohybech končetin aktivitu HSS 

neudrží, pánev aLp nestabilní 

3. 7.4 Vyšetření základních hybných stereotypů 

Extenze v L kyčelním kloubu 

bez souhybu pánve provede pouze minimální pohyb z mírné flexe (kvůli velkému 

břichu) do nulového postavení, ve vyšším rozsahu se již pánev nadzvedává, 

avšak mírně 

na prvním místě se správně aktivuje m. gluteus maximus, pacientka má pohyb 

nacvičen, soustředí se na něj 

svalstvo ramenního pletence se aktivuje pouze izometricky, což odpovídá normě 

Extenze v P kyčelním kloubu 

na prvním místě se správně aktivuje m. gluteus maximus 

aktivace PV svalů stále v chybném pořadí, aktivitě kontralaterálních PV svalů 

předchází zapojení homolaterálních PV svalů 

lordóza Lp se již neprohlubuje tak výrazně 
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3.7.6 Vyšetření rozsahů pohyblivosti kloubní metodou goniometrie 

(dle Jandy) 

Porovnání hodnot zjištěných před terapií při příjmu (před) a po skončení terapie (po) 

Kyčelní kloub •) 

L aktivně před L aktivně po P aktivně před P aktivně po 

s o- 5-60 s o- o- 80 s 10- o -75 s 10- o- 80 

s 0-5-115 s o- o- 115 s 10-0-110 s 10-0-115 

F 40-0-20 F 40-0-20 F 40- O- 20 F 40-0-20 

R 40-0-20 R 40-0-20 R 40-0-25 R 40-0-25 

L pasivně před L pasivně po P pasivně před P pasivně po 

S N- 5-70 S N -0-90 s 15- o- 80 s 15- o- 85 

S N- 5- 120 S N- O- 125 s 15- o- 120 s 15- o- 120 

F 45- O- 20 F 45- O- 20 F 45- O- 20 F 45- O- 20 

R 45-0-25 R 45-0-25 R 45- O- 30 R 45-0-30 

Tabulka 3: Porovnáni rozsahů pohybu kyčelních kloubů před začátkem a po skončení terap1e 

Kolenní kloub**) 

L aktivně před L aktivně po P aktivně před P aktivně po 

s 0-10-30 s o- 5-65 s o- 5-85 s 0-5-85 

s o -10-65 s o- 5-90 s o- 5- 100 s o- 5- 100 

L pasivně před L pasivně po P pasivně před P pasivně po 

s 0-10-55 s o- 5-75 s 0-5-95 s 0-5-95 

s o- 10-70 s o- 5-95 s 0-5-110 S0-5-110 

Tabulka 4: Porovnání rozsahů pohybu kolenních kloubů před začátkem a po skončení terap1e 

Hlezenní kloub 

L aktivně před L aktivně po P aktivně před P aktivně po 

s o- 5-30 s o -0-30 s 20- o- 30 s 20-0-30 

L pasivně před L pasivně po P pasivně před P pasivně po 

s o- 5-30 s o- o- 30 s 10- o- 30 s 10- o- 30 

Tabulka 5: Porovnání rozsahů pohybu hlezenních kloubll před začátkem a po skončeni terap1e 
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Pozn. 

měřeno dvouramenným plastovým goniometrem, záznam metodou SFTR 

N = nevyšetřovaný pohyb - extenze L kyčelního kloubu pasivně bolestivá 

*)flexe Y kyčelních kloubech: první hodnota s nataženým kolenním kloubem, druhá 

hodnota s flektovaným kolenním kloubem 

''*>flexe v kolenních kloubech: první hodnota ve standardní výchozí pozici vleže na 

břiše, druhá hodnota vleže na zádech s flektovaným kyčelním kloubem do 90° 

3. 7. 7 Distance na páteři 

Pozn.: vyšetření provedeno orientačně vsedě, beze změn oproti vstupnímu vyšetření 

Schoberova vzdálenost- prodloužení pouze o 1 cm 

Stiborova vzdálenost - prodloužení o 5 cm 

Forestierova fleche - chybí 1 cm 

Čepojevova vzdálenost - prodloužení o 4 cm 

3.7.8 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy} 

Porovnání hodnot zjištěných před terapií při příjmu (před) a po skončení terapie (po) 

název svalu Lpřed Lpo Ppřed Ppo 

m. rectus femoris 2 2 o o 
ischiokrurální svaly 2 o 1 o 

m. biceps femoris zvlášť 2 o 1 o 
m. triceps surae 1 o o o 

m. iliopsoas 1 o o o 
m. quadratus lumborum 1 1 2 2 

PV svaly 2 2 

m. pectoralis major 1 1 1 1 

m. trapezius 2 2 1 1 

m. levator scapulae 2 2 1 1 

m. sternocleidomastoideus o o 1 1 

Tabulka 6: Porovnáni zkráceni vybraných svalů před začátkem a po skončeni terapte 
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3.7.9 Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Porovnání hodnot zjištěných před terapií při přijmu (před) a po skončení terapie (po) 

název svalu I svalové skupiny Lpřed Lpo Ppřed Ppo 

flexory kyčelního kloubu 4 4+ 5 5 

abduktory kyčelního kloubu 4+ 4+ 5 5 

adduktory kyčelního kloubu 4+ 4+ 5 5 

zevní rotátory kyčelního kloubu 4- 4- 5 5 

vnitřní rotátory kyčelního kloubu 4 4 5 5 

m. gluteus maximus 2- 3+ 4 4+ 

extenzory kolenního kloubu 3 4+ 4 4+ 

flexory kolenního kloubu 3+ 4 4+ 5 

m. soleus 3+ 4 4 4+ 

m. gastocnemius 3+ 4 4+ 5 

adduktorylopatky 3+ 4 3+ 4 

m. serratus anterior 4 4+ 4 4+ 

Tabulka 7: Porovnání svalové síly vybraných svalů před začátkem a po skončení terapie 

orientačně svaly HKK - síla zvýšena díky časté chůzi o francouzských berlích, 

stále však patrné oslabení, brzy nastává svalová únava 

3.7.10 Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití 

povrchové čití: oblast kolem jizvy je již citlivější, ale stále přetrvává mírná 

hypestezie 

3. 7.11 Vyšetření kloubní vůle 

patela 

- vlevo dobře pohyblivá, bolestivost při posunu směrem mediolaterálním 

- vpravo omezení posunu kranio-kaudálním směrem 

hlavička fibuly 

- vlevo i vpravo bez omezení 

tarzální kůstky 
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snížená pohyblivost jednotlivých kůstek vůči sobě směrem dorzálním, 

plantárním bilaterálně 

Lisfranckův kloub 

- vlevo omezen pohyb směrem dorzálním 

- vpravo bez omezení 

metatarzální kůstky 

- vlevo snížená pohyblivost mezi I. a II. směrem ventro-dorzálním 

- vpravo snížená pohyblivost mezi II. a III. směrem ventro-dorzálním 

MP klouby 

- vlevo blokáda směrem ventrálním a dorzálním I. 

- vpravo blokáda směrem ventrálním I. 

SI skloubení 

- vlevo bez omezení 

- vpravo mírně omezená pohyblivost dorzálním směrem v horní části 

3.7.12 Vyšetření reflexních změn (palpačně a aspekcí) 

L kolenní kloub 

- kůže suchá 

- jizva klidná, bez stehů, palpačně nebolestivá (bolí jen malá část ve středu 

pately), v dolní třetině snížená pohyblivost (zlepšení od vstupního vyšetření) 

LDK 

- otok kolenního kloubu výrazně snížen, nejvíce přetrvává nad patelou 

- omezená posunlivost a protažitelnost kůže a podkoží, především v oblasti 

kolenního kloubu, výrazněji laterálním směrem 

- povrchové i hluboké fascie stehna a lýtka lépe posunlivé, pružení v bariéře 

(vyšetření do rotace okolo podélné osy končetiny) 

- mírný hypertonus m. tensor fasciae latae bilaterálně, fascia lata - mírně 

omezená posunlivost kraniálním směrem bilaterálně 

- úpon pes anserinus bolestivý vlevo 

- m. vastus medialis vlevo mírně hypotonický 

- spoušťové body (Trp's) vlevo v plosce nohy, v m. piriformis, mm. peronei 

vlevo v oblasti úponu i začátku m. peroneus longus 
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gluteální svaly 

- hypotonie vlevo 

záda 

Katedra fyzioterapie 

- oblast Th-L páteře: vpravo zvýšený odpor kůže, horší protažitelnost, nelze 

nabrat Kiblerova řasa, fascie - dobře posunlivé bilaterálně 

- spoušťové body (Trp's) vlevo v PV svalech Lp, L-S 

- bolestivé a hypertonní úpony PV svalů v oblasti L-S přechodu vlevo 

3.7.13 Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření 

Výrazně se snížila bolestivost a otok L kolenního kloubu, uvolnila jsem levé SI skloubení, 

zv}·šila jsem rozsah L kolenního kloubu, rovněž jeho stabilitu. Uvolnila jsem svaly 

operovaného kloubu, měkké tkáně L DK a jizvu (posunlivost v dolní třetině je větší), 

intenzivním posilováním se zvýšila síla především levého m. gluteus maximus 

a m. quadriceps femoris. Byla odstraněna blokáda pately a hlavičky fibuly vlevo, Trp's 

v m. soleus a m. biceps femoris vlevo. Došlo k úpravě dechové vlny při vědomé korekci, 

pacientka se naučila aktivovat HSS. Zlepšil se stereotyp extenze kyčelm'ho kloubu, 

především vlevo. Pacientka si osvojila zaujímání polohy vleže na boku a na břiše, využívá 

je ale pouze při cvičení. Podstatně se zlepšila samoobslužnost pacientky, je nyní 

soběstačná ve všech běžných denních úkonech (především díky nacvičení správného 

stereotypu chůze a zvýšení jistoty při chůzi s berlemi). Stále však není dosaženo 

optimálního stavu. 

Pozoruhodné bylo zhoršení osového postavení levé dolní končetiny při chůzi (při došlapu 

flexe kolenního kloubu, bérec laterálně vybočil a došlap na chodidlo výrazněji na vnitřní 

stranu). Tento jev se objevil až při třetí terapii od konce a v průběhu dalších dvou byl opět 

odstraněn. Předpokládám, že byl způsoben ne zcela správným pochopením instruktáže, 

kdy si pacientka ve snaze co nejlépe vyhovět mým požadavkům nalezla náhradní 

mechanismy. Ihned jsem začala chybu odstraňovat vylepšenou instruktáží. 
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

Podařilo se mi dosáhnout většiny cílů stanovených v rámci krátkodobého rehabilitačního 

plánu. Nicméně stav stále není optimální. Na úplné odstranění všech problémů by bylo 

potřeba více terapií, je proto důležité, aby pacientka v rehabilitaci pokračovala také po 

propuštění domů. To však podle vlastních slov nemá v úmyslu. Kladla jsem tedy velký 

důraz na podrobné vysvětlení všech úkonů prováděných v rámci autoterapie, vypracovala 

jsem pro pacientku seznam a popis cviků a činností na doma. 

Efekt terapie byl ovlivněn střevními potížemi pacientky, které se v průběhu léčby vyskytly. 

Jedna terapie musela být úplně vynechána, jedna předčasně ukončena. Po dobu několika 

dní byla pacientka celkově oslabená Domnívám se, že by bez těchto zdravotních problémů 

bylo zlepšení pacientčina stavu ještě výraznější. Nepříznivý vliv na výsledek měl rovněž 

strach pacientky ze zvyšování rozsahu pohybu. Byla svým operujícím lékařem varována, 

aby kolenní kloub nepřetěžovala a raději ho nechávala v klidu. Pacientka pak byla 

přehnaně opatrná. Nicméně postupem času dala na mé rady. 

Kvůli nedostatku času a nutnosti věnovat se co nejvíce zvýšení rozsahu pohybu 

operovaného kloubu jsem v průběhu terapie musela vyřadit práci s měkkými tkáněmi zad. 

Bylo by vhodné se jim v případě pokračování rehabilitace věnovat. Stejně tak považuji za 

důležité zaměřit se na korekci vadného držení těla a příčně ploché nohy. Vyrovnání 

svalových dysbalancí pravé dolní končetiny je rovněž velice důležité jako příprava na 

plánovanou operaci. Bylo by potřeba také odstranit ostatní přítomné svalové dysbalance, 

na které nebyl v průběhu naší terapie čas. Dále bych zintenzivnila posilování HSS 

a senzomotorickou stimulaci. 

Přes relativně vysoký věk pacientky se mi s ní velice dobře spolupracovalo. Pacientka je 

stále bystrá a s dostatkem sil. Měla zájem o vylepšení stavu, v průběhu hospitalizace 

poctivě dodržovala mé pokyny. Pokud by jí nadšení vydrželo také po návratu domů, byla 

by prognóza velmi dobrá. Prospěšné by ovšem bylo pokračovat v terapii i nadále, samotná 

autoterapie, byt' často prováděná, nebude mít tak výrazný efekt. I přes výše zmiňované 

komplikace jsem jako terapeut s výsledkem terapie velice spokojená. 
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23.1.2008 5.2.2008 

L strana P strana L strana P strana 

Palpační vyšetření 

Jizva bolestivost, omezená posunlivost bez bolesti, posunlivost v dolní 
v dolní třetině třetině zl~šena 

Antropometrie - obvodové míry (otok kolenního kloubu) 

10 cm nad patelou 51 cm 47cm 47cm 48 cm 

Přes mm. vasti 48cm 46cm 47cm 45 cm 

Přes patelu 45 cm 42cm 44,5 cm 42cm 

Přes tuberositas 37cm 34cm 35,5 cm 34cm 
tibiae 

Obvod lýtka 34cm 33 cm 33,5 cm 33,5 cm 

Goniometrie dle Jandy (aktivně) 

Kyčelní kloub., s 0-5-60 s 10- o- 80 s o -0-80 s 10- o- 85 

Kolenní kloub""' s 0-10-30 s o- 5- 85 s o- 5-65 s o- 5- 85 

s o -10-65 s o- 5- 100 s o- 5-90 s o- 5- 100 

Hlezenní kloub s 0-5-30 s 20-0-30 s o -0-30 s 20- o- 30 

Goniometrie dle Jandy (pasivně) 

Kyčelní kloub S N -5-70 s 15- o- 85 S N -0-90 s 15- o- 90 

Kolenní kloub s o- 10- 55 s o- 5-95 s o- 5-75 s o- 5-95 

s o -10-70 s 0-5-110 s 0-5-95 s 0-5-110 

Hlezenní kloub s o -5-30 s 10-0-30 s o- o- 30 s 10- o- 30 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Flexory kyčelního 4 5 4+ 5 
kloubu 

M. gluteus 2- 4 3+ 4+ 
maximus 

Extenzory 3 4 4+ 4+ 
kolenního kloubu 
Flexory kolenního 3+ 4+ 4 5 

kloubu 
M. soleus 3+ 4 4 4+ 

M. gastrocnemius 3+ 4+ 4 5 

Adduktory lopatky 3+ 4 3+ 4 

M.serratus 4 4 4+ 4+ 
I anterior 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Ischiokrurální 2 
svaly 

1 o o 
M. biceps femoris 2 1 o o 
M. triceps surae 1 o o o 

M. iliopsoas 1 o o o 
Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

není dosaženo homolaterální 
do nulového homolaterální 

ani nulového PV svaly se 
postavení bez PV svaly se 

Extenze kyčelního postavení, aktivují před 
souhybu trupu, aktivují před 

•v 
kontralaterální kloubu souhyb pánve, kontralaterální 

nacvtceno 

ramenního mi, prohlubuje 
zapojením. mi lordóza Lp 

pletence se lordóza Lp 
gluteus se prohlubuje 

max1mus méně výrazně 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

omezeno 
neomezeno, 

směrem kranio-
omezeno bolestivost jen omezeno 

Patela kaudálním a 
směrem při pohybu směrem 

mediolaterálním, 
kranio- směrem kranio-

bolestivost 
kaudálním mediolaterální kaudálním 

m 
omezeno 

Hlavička fibuly směrem neomezeno neomezeno neomezeno 

ventrálním 
omezeno omezeno omezeno omezeno 

Tarzální kůstky směrem směrem směrem směrem 

dorzálním, dorzálním, dorzálním, dorzálním, 
plantárním plantárním plantárním plantárním 
omezeno omezeno 

Lisfranckův kloub směrem neomezeno směrem neomezeno 

dorzálním dorzálním 

omezeno mezi I. 
omezeno mezi omezeno mezi 

II. a III. 
omezeno mezi 

II. a III. 
Metatarzální a II., II. a III. 

směrem 
I. a II. směrem 

směrem 
kůstky směrem ventro-

ventro-
ventro-

ventro-
dorzálním 

dorzálním 
dorzálním 

dorzálním 
omezeno omezeno omezeno 
směrem směrem směrem 

omezeno 
MP klouby směrem 

ventrálním a ventrálním 1., ventrálním a 
ventrálním I. 

dorzálním I. II. dorzálním I. 
mírně 

omezeno v horní 
omezeno 

v horní části 
omezeno 

SI skloubení části směrem neomezeno v horní části 
dorzálním 

směrem 
směrem 

dorzálním 
dorzálním 
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Vyšetření reflexních změn svalů a fascií (palpačně a aspekcí) 

FascieL DK 
povrchové i hluboké fascie stehna povrchové i hluboké fascie 
a lýtka špatně posunlivé, v bariéře stehna a lýtka lépe posunlivé, 

nepruží pružení v bariéře 

M. vastus medialis hypotonický, 
I 

normotonie mírně I normotonie 
hypotrofický hypotonický 

v plosce nohy, m. soleus 
v plosce nohy, m. piriformis, 

Trp's svalů L DK laterálně, v m. biceps femoris, v 
m. piriformis, v oblasti úponu i 

v oblasti úponu i začátku m. 

začátku m. peroneus longus 
peroneus longus 

Gluteální svaly atonie, 
I 

hypotonie hypotonie 
1 

normotonie 
hypotrofie 

Fascie Th-L vlevo omezená posunlivost kraniálním dobrá posunlivost 
směrem 

Analýza chlize 

chůze o 2 PB, třídobá, bazofobie, přísunem 
chůze o 2 FB, třídobá, baze v normě, 

jistější, rytmus většinou pravidelný, větší 
zdravou nohou, minimální flexe v kolenních 

flexe v kolenních kloubech a dorzální flexe 
kloubech a dorzální flexe v hlezenních 

v hlezenních kloubech, od vin L nohy 
kloubech, našlapuje na celé chodidlo, chybí 

zlepšen, P v pořádku, mírná elevace pánve 
odYiní plosky a odražení od prstů a palce, 

pouze při kroku L DK, trup více napřímen, 
výrazná elevace pánve, flekční držení hlavy 

dívá se před sebe, snaha korigovat elevaci 
a trupu, kyfóza Thp, ramenní pletence 

v elevaci, pánev zůstává daleko za berlemi, 
ramenních pletenců, pánev se dostává mezi 

berle, vP kyčelním kloubu extenze 
v kyčelních kloubech není dosaženo aru 

nulového postavení 
v pořádku, vlevo se kyčelní kloub dostává 

do nulového postavení 

Tabulka 8: Zhodnocení efektu terapie - nejvýraznější změny ve funkčním testu v průběhu terapte 

Pozn. ke goniometrii 

naměřené hodnoty jsou zaznamenány metodou SFTR 

N = nevyšetřovaný pohyb - bolestivost pasivně prováděné extenze L kyčelního 

kloubu znemožňovala vyšetření 

*>flexe v kyčelních kloubech: zaznamenány pouze hodnoty s nataženým kolenním 

kloubem 

**>flexe v kolenních kloubech: první hodnota ve standardní výchozí pozici vleže na 

břiše, druhá hodnota vleže na zádech s flektovaným kyčelním kloubem do 90° 
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4 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem shrnula poznatky o kolenním kloubu z hlediska jeho 

anatomie a kineziologického významu pro lokomoci. Popsala jsem artrózu jako jedno 

ze závažných onemocnění kolenního kloubu, její příčiny a řešení v podobě totální 

endoprotézy nenávratně poškozeného kloubu. Věřím, že se trend pokroku nezastaví 

a budeme stále svědky nových zkušeností v oblasti léčby kolenního kloubu. 

Zpracování kazuistiky pro mě bylo velice přínosné. Jednalo se o mou první pacientku, 

kterou jsem po celou dobu vedla sama a mohla jsem monitorovat celý vývoj a značně do 

něj zasahovat. Těšilo mě sledovat zlepšení, které bylo viditelné téměř s každou návštěvou. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA 

AE 

AEK 

AGR 

Cp 

DK 

DKK 

EKG 

F 

FA 

FB 

GA 

HK 

HKK 

HSS 

HYE 

CHCE 

ICHDK 

IP 

JIP 

L 

1. dx. 

1. sin. 

Lp 

L-S 

LTV 

m. 

mm. 

MP 

MT 

NO 

alergická anamnéza 

apendektomie 

agisticko - excentrické kontrakce 

antigravitační relaxace 

krční páteř 

dolní končetina 

dolní končetiny 

elektrokardiografie 

frontální rovina 

farmakologická anamnéza 

francouzské berle 

gynekologická anamnéza 

horní končetina 

horní končetiny 

hluboký stabilizační systém 

hysterektomie 

cholecystektomie 

ischemická choroba dolních končetin 

interphalangeální 

jednotka intenzivní péče 

levý, -á, -é 

lateris dextri (latinsky na pravé straně) 

lateris sinistri (latinsky na levé straně) 

lumbální, bederní páteř 

přechod mezi bederní páteří a kostí křížovou 

léčebná tělesná v)'chO\.-a 

musculus (latinsky sval) 

musculi (latinsky svaly) 

metatarso-phalangeální 

měkké techniky 

nynější onemocnění 
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OA osobní anamnéza 

P pravý, -á, -é 

PA pracovní anamnéza 

PIR postizometrická relaxace 

PB podpažní berle 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PV paravertebrální 

R rovina rotací 

RA rodinná anamnéza 

RHB rehabilitace 

S sagitální rovina 

SA sociální anamnéza 

SI sakroiliakální 

SIAS spina iliaca anterior superior (latinsky přední horní spina kosti kyčelní) 

SIPS spina iliaca posterior superior (latinsky zadní horní spina lopaty kyčelní) 

TEP totální endoprotéza 

Thp thorakální, hrudní páteř 

Th-L přechod mezi hrudní a bederní páteří 

Trp's triggerpointy (spoušťové body) 
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7 PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A - Vyjádření Etické komise 

PŘÍLOHA B - Stručný popis prováděných cviků a metod 

PŘÍLOHA C - Autoterapie v průběhu hospitalizace 

PŘÍLOHA D - Autoterapie po návratu domů 
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PŘÍLOHA A 

Vyjádření Etické komise 

Přiložena je kopie souhlasu Etické komise Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy 

a sportu, která je souhlasným vyjádřením k projektu bakalářské práce zahrnující lidské 

účastníky. Žádost byla schválena dne 7. 2. 2008 pod jednacím číslem 0025/2008. Originál 

dokumentuje k nahlédnutí u autora projektu. 



Vyjádření etické komise UK FTVS 

Složení komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc 
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: '00 2.6 ( ~ 0~ 

dn 1~~> ~OJ e: ............. : ..................... . 

Etická komise UK FfVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s 
platnými zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicinského 
výzkumu, zahrnujícího lidské účastnJky. 

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise. 

~~lvJ 
podpis předsedy EK 

razítko školy 
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PŘÍLOHA B 

Stručný popis prováděných cviků a metod 

• zvyšování flexe kolenního kloubu přes aktivitu antagonistů: vleže na zádech, flexe 

kyčelního kloubu 90°, kolenní kloub nevybočuje z osy, fixuji distální část femuru 

z dorzální strany, bérec nechám klesat gravitací, popř. pomůžu zvyšovat flexi 

kolenního kloubu, izometrie extenzorů kolenního kloubu malou silou 1 Os, 

relaxace a čekání na release 20s (vazivové struktury) 

• cviky s velkým míčem vleže na zádech 

- obě DKK na míči, sunout míč směrem k hýždím zvyšováním flexe v kolenních 

a kyčelních kloubech, zpět do výchozí polohy; důležitý stejný úhel flexe obou 

DKK 

- obě DKK na míči, jedna se odlehčí a druhá posune míč směrem k hýždím 

zvyšováním flexe v kolenním a kyčelním kloubu, DKK se střídají; stejným 

principem se odstrkuje míč od hýždí; důležitý stejný úhel flexe obou DKK 

- obě DKK na míči, HKK na břicho, opřít se patami do míče a zvednout pánev 

stahem hýžďových a břišních svalů, postupné odvíjení páteře do flexe "obratel 

po obratli", v krajní poloze 5s výdrž, postupně vracet zpět, DKK jsou v krajní 

poloze natažené 

• posilování gluteálních svalů, především L DK: vleže na břiše, flexe kolenních 

kloubů, provádět extenzi kyčelního kloubu; povely: "Zanožujte tak, že tlačíte 

pánev do podložky a odlepujete koleno od podložky se současným vytažením do 

dálky za kolenem" 

• chůze o 2 podpažních berlích, resp. francouzských berlích - třídobá s odlehčením 

L DK na 1/3 váhy, naučit správný stereotyp chůze s pomůckou: stejně dlouhé 

kroky oběma DKK, flexe kolenních kloubů, dorzální flexe hlezenních kloubů, 

extenze kyčelních kloubů, pánev protlačovat dopředu, odvíjení plosky, napřímit 

se, koukat před sebe 

• posilování L m. quadriceps femoris vsedě - extenze kolenního kloubu analyticky 

podle svalového testu - proti odporu terapeuta nad kotru'ky 
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rytmická stabilizace L kolenního kloubu vleže na břiše - v několika úrovních flexe 

kolenního kloubu intenziYněj ší "postrky" distální části bérce do směru flexe, 

extenze, laterálních směrů i diagonálních směrů, pacientka se snaží výchylky 

korigovat, udržet končetinu ve výchozí pozici 

• posilování HSS vleže na zádech 

- kyčelní i ramenní klouby v zevně rotačním postavení, abychom docílili správné 

aktivace HSS, páteř musíme zachovat v neutrálním postavení, proto jsme 

u pacientky mírně podložili hlavu, ramena stáhneme od uší, pokrčíme DKK 

- pacientku instruujeme, aby stáhla žeberní oblouky a při výdechu zatnula 

hluboký břišní sval (m. transversus abdominis) tak, aby byla cítit aktivita po 

přiložení prstů vedle SIAS (kontroluje terapeut i sám pacient), současně se 

pacientce nesmí vyklenovat břicho, dáváme povel: "Vtáhněte pupík". 

- je výhodné popsat zatnutí hlubokého stabilizačního systému jako aktivitu břišní 

stěny při zakašlání 

- provádí-li správně, chceme, aby toto postavení udržela i při nádechu 

- další fází jsou pohyby DKK a zvedání pánve, aniž by pacientka uvolnila 

zapojení HSS (břicho se nesmí vyklenout, pánev se nesmí pohnout) 

- správnému provedení napomáhá flexe v loketních kloubech, dorzální flexe 

zápěstí, úchopové postavení rukou - můžeme pacientovi klást odpor do dlaně 

směrem k podložce a on se snaží odtlačit naši ruku (,jako tác"), také dorzální 

flexe hlezenních kloubů napomůžeme správnému zapojení HSS (dosáhneme 

aktivace lumbální části bránice) 
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PŘÍLOHA C 

Autoterapie v průběhu hospitalizace 

Doporučeno provádět několikrát denně 

Cévní gymnastika 

• střídavá dorsální a plantární flexe, kroužení v hlezenních kloubech vleže na 

zádech 

Cviky na posílení svalů a zyýšení rozsahu pohybu 

• 

• 

• 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, gluteálních a břišních svalu: 

"Přitáhnout špičky, propnout kolena do podložky, stáhnout hýždě a břicho" 

polohování operované DK s podložkou pod patou (např. ručník) 

pomocí gravitace zvyšovat rozsah do flexe L kolenního kloubu s pokrčeným 

kyčelním kloubem do maxima, fixace ručníkem na distálním konci stehna 

z dorzální strany, přidat aktivaci antagonisty - "Mírně přizvednout bérec - lOs 

výdrž - relaxace s prodýcháním 20s, nechat bérec klesat" (pro větší váhu bérce 

možno omotat kolem kotníků ručník) 

• vleže na zádech propínání L kolenního kloubu proti odporu over-ballu (umístěný 

pod kolenem) 

• vleže na zádech, L kolenní kloub podložený over-ballem, zvedání paty od 

podložky (extenze kolenního kloubu) 

• vleže na břiše ohýbání L kolenního kloubu s dopomocí druhé DK tlakem na 

distální část bérce z ventrální strany 

• vsedě zvyšovat flexi vL kolenním kloubu za pomoci zdravé DK tlakem na distální 

část bérce z ventrální strany 

• posilování L m. quadriceps femoris vsedě - extenze kolenního kloubu, ovázaný 

ručník nebo zátěžový pytlík v distální části bérce; rovněž posilovat zvlášť 

m. vastus medialils s D K v zevní rotaci 
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• dle Mojžíšové - vleže na zádech s pokrčenými DKK zvedat pánev stahem 

hýžďových a břišních svalů, postupné odvíjení páteře do flexe "obratel po 

obratli", v krajní poloze S s výdrž, postupně vracet zpět 

• posilování mezilopatkových svalů a dolních .fixátorit lopatek vleže na břiše, HKK 

v abdukci ramenních kloubů ll 0° a flexi loketních kloubů 100° ("svícen"); mírně 

nadzvednout HKK od podložky stahem mezilopatkových svalů a dolních flxátoril 

lopatek: "Přitahujte lopatky k sobě a stahujte je dolů." 

Dechová gymnastika 

• lokalizované dýchání - horní hrudní, střední hrudní, dolní hrudní, břišní 

• prohloubené dýchání 

• dynamická dechová gymnastika, spojená s pohyby HKK do flexe, abdukce 

Nácvik chůze 

• chůze o 2 podpažních berlích, resp. francouzských berlích dle instrukcí (viz 

Příloha B) 

Péče o jizvu 

• mazání mastným krémem, nejlépe sádlem 

• hlazení 

Kryoterapie 

• suché ledové obklady L kolenního kloubu 
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PŘÍLOHA D 

Autoterapie po návratu domů 

Cviky na posílení svalů a zvýšení rozsahu pohybu 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, gluteálních a břišních svalu: 

"Přitáhnout špičky, propnout kolena do podložky, stáhnout hýždě a břicho" 

polohování operované DK s podložkou pod patou (např. ručník) - propínat 

kolenní kloub do maxima 

pomocí gravitace zvyšovat rozsah do flexe L kolenního kloubu s pokrčeným 

kyčelním kloubem do maxima, fixace ručníkem na distálním konci stehna 

z dorzální strany, přidat aktivaci antagonisty "Mírně přizvednout bérec - 1 Os 

výdrž - relaxace s prodýcháním 20s, nechat bérec klesat" (pro větší váhu bérce 

možno omotat kolem kotníků ručm'k) 

vleže na zádech propínání L kolenního kloubu proti odporu over-ballu (umístěný 

pod kolenem) 

vleže na zádech, L kolenní kloub podložený over-ballem, zvedání paty od 

podložky (extenze kolenního kloubu) 

vleže na břiše ohýbání L kolenního kloubu s dopomocí druhé DK tlakem na 

distální část bérce z ventrální strany 

vsedě zvyšovat flexi v L kolenním kloubu za pomoci zravé DK tlakem na distální 

část bérce z ventrální strany 

• posilování L m. quadriceps femoris vsedě - extenze kolenního kloubu, ovázaný 

ručník nebo zátěžový pytlík v distální části bérce; rovněž posilovat zvlášť 

m. vastus medialils s DK v zevní rotaci 

• dle Mojžíšové - vleže na zádech s pokrčenými DKK zvedat pánev stahem 

hýžďových a břišních svalů, postupné odvíjení páteře do flexe "obratel po 

obratli", v krajní poloze 5s výdrž, postupně vracet zpět 

• posilování mezilopatkových svalů a dolních fixátorů lopatek vleže na břiše, HKK 

v abdukci ramenních kloubů ll 0° a flexi loketních kloubů 100° ("svícen"); mírně 

nadzvednout HKK od podložky stahem mezilopatkových svalů a dolních fixátorů 

lopatek: "Přitahujte lopatky k sobě a stahujte je dolů." 
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• cviky s velkým míčem vleže na zádech 

- obě DKK na míči, sunout míč směrem k hýždím zvyšováním flexe v kolenních 

a kyčelních kloubech, zpět do výchozí polohy; důležitý stejný úhel flexe obou 

DKK 

- obě DKK na míči, jedna se odlehčí a druhá posune míč směrem k hýždím 

zvyšováním flexe v kolenním a kyčelním kloubu, DKK se střídají; stejným 

principem se odstrkuje míč od hýždí; důležitý stejný úhel flexe obou DKK 

- obě DKK na míči, opřít se patami do míče a zvednout pánev stahem 

hýžďových a břišních svalů, postupné odvíjení páteře do flexe "obratel po 

obratli", v krajní poloze 5s výdrž, postupně vracet zpět, DKK jsou v krajní 

poloze natažené 

• cviky na posilování HSS (naučené v průběhu terapie) 

• senzomotorická stimulace - nácvik tříbodové opory vsedě (osvojeno v průběhu 

terapie), stimulace plosek ,ježkem" 

• posilování abduktorů kyčelního kloubu s vědomou snahou o správný stereotyp 

pohybu - vleže na boku, spodní DK pokrčená, horní DK provádí unožení, hlídat, 

aby špička směřovala stále dopředu a nedocházelo k ohybu v kyčelním kloubu: 

"nohu tlačte dozadu v průběhu celého pohybu." 

• P IR m rectus femoris vleže na břiše za pomoci therra-bandu 

• s postupnou rekonvalescencí zvyšování flexe kolenního kloubu v kleku na čtyřech, 

pomalu si sedat hýžděmi na paty do pocitu bolesti (výhodné podložit kolena 

polštářkem) 

• podle instrukcí lékaře o možnosti zatěžování cvičit stabilitu kolenního kloubu 

vsedě na velkém míči ("správný sed", DKK více rozkročené), přenášet váhu na 

jednu DK, půlkruhem pomalu přenášet váhu na druhou DK, aniž by došlo ke 

zvedání hýždí z míče 

• až po povolení zátěže podřepy s vahou na obou DKK, vystupování na schudek 

operovanou DK a postupné přenášení váhy na tuto končetinu 

Péče o iiz\Ju 

• mazání mastným krémem, nejlépe vyškvařeným sádlem 

• hlazení 

• MT dle instrukcí terapeuta 
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Kryoterapie 

• suché ledové obklady L kolenního kloubu (dokud úplně nezmizí otok) 


