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Cíle práce: 
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kloubu a dále postupů provedení terapie po implantaci totální endoprotézy kolenního 
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Metoda: 

Obecná část obsahuje základní informace o problematice totálních endoprotéz 

kolenm'ho kloubu, jejich typech, indikacích a kontraindikacích, operační technice a 
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1. ÚVOD 

Ve své práci se zaměřuji na fyzioterapii po operaci kolenního kloubu, konkrétně 

po jeho totální náhradě. Obecná část obsahuje anatomický popis kolenního kloubu, dále 

jeho biomechanickou funkci, degenerativní onemocnění, jeho léčbu a obnovení funkce, 

spolu s charakteristikou totální endoprotézy a operačního přístupu. Tyto teoretické 

poznatky jsem následně využila prakticky ve speciální části, která obsahuje kazuistiku 

pacienta po TEP kolenního kloubu. V závěru je uvedeno zhodnocení efektu terapie. 
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2. CAST OBECNA 

2.1. Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je největší a nejsložitější kloub lidského těla [18]. Jedná se o 

kloub složený, ve kterém se stýká femur, tibie a patella [obr.l], [3,30]. 

Lateral 
CoUateral 
Ligament ~~, 

MediaJ 
GoUateral 
Ligament --~-,~~--:-..., 

.--... Ligament 

_.._ .... t ~ibia 

-""""""·-r---Fibula 

Obr. 1. stavba kolenního kloubu [35] 

Z anatomického hlediska lze kolenní kloub rozdělit na tyto části: 

a) Femorotibiální kloub mediální - nosný kloub, který je tvořen mediálním kondylem 

femuru, mediální plochou tibie a vnitřním meniskem. 

b) Femorotibiální kloub laterální - nosný kloub, který je tvořen laterálním kondylem 

femuru, laterální plochou tibie a zevním meniskem. 

c) Patellofemorální kloub, ve kterém artikuluje přední plocha femuru a patella a kde se 

na patellu, jako největší sezamskou kost lidského těla, přenášejí sfly z extenzorového 

aparátu [10,19]. 

Styčné plochy kolenruno kloubu však do sebe nezapadají - říkáme, že jsou 

inkongruentní. Tuto inkongruenci vyrovnávají a většinu kloubních ploch proto 

reprodukují chrupavčité menisky - meniskus medialis a lateralis [5]. Menisky dělí 
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dutinu femorotibiálm'ho kloubu na část femoromeniskální a meniskotibiální. Tím, že 

zmírňují inkongruenci obou artikulujících kostí, se významně podílejí na stabilitě 

kloubu [1]. 

Meniskus medialis [obr. 2] je méně pohyblivý než meniskus lateralis, což je 

dáno celkovou stavbou mediálního femorotibiálního skloubení (mediální plató tibie je 

konkávní) a fixací menisku. Oba rohy jsou od sebe poměrně dosti vzdáleny a navíc 

střední část menisku je připevněna pouzdrem k vnitřnímu postrannímu vazu. Tím je 

meniskus fixován k tibii na třech místech, což značně omezuje možnost jeho pohybu. 

Meniskus lateralis pokrývá téměř celou plochu zevního konsulu tibie. Je fixován 

v podstatě jen v jednom místě, protože úpony obou rohů se téměř dotýkají. To společně 

s dalšími faktory (stavba celé zevní části femorotibiálního skloubem') umožňuje jeho 

větší pohyblivost. 

Meniskus lateralis [obr. 2] vyrovnává inkongruenci artikulujících kostí, které 

jsou konvexního tvaru. Podt1í se tak mnohem více na stabilitě zevní části 

femorotibiálního kloubu než meniskus medialis na stabilitě části mediální [1]. 

~ftiŇifiJI 
",,,_,"d<.# 

Obr. 2. menisky kolenního kloubu [36] 
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Vysvětlivky: 

PCL ... Ligamentum cruciatum 

posterius 

A CL. .. Ligamentum cruciatum 

anterius 

Stabilita kloubu je zajištěna tvarem kloubních ploch femuru a tibie spolu se 

statickými a dynamickými stabilizátory. 

Statické stabilizátory jsou přední zkřížený vaz a zadní zkřížený vaz. Oba 

zkřížené vazy jsou přibližně stejně dlouhé, ale zadní zkřížený vaz je asi o třetinu silnější 

než přední zkřížený vaz. Během vývoje se kolem diferencujících se zkřížených vazů 
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(po stranách a vpředu) utváří synoviální membrána, která pak stojí podél nich jako 

předozadní přepážka mezi pravou a levou částí kloubu. 

Zkřížené vazy zajišťují pevnost kolena, zejména při flexi, kdy se napínají. 

Omezují také vnitřní rotaci v kloubu tím, že se na sebe navíjejí. Ligamentum cruciatum 

anterius omezuje posun hlezenní kosti dopředu a zabezpečuje vnitřní rotaci bérce. Je 

nejvíce zatížen při vnitřní rotaci bérce, zvláště je-li koleno v hyperextenzi. Ligamentum 

cruciatum posterius brání posunu bérce dozadu a omezuje zevní rotaci. 

Dynamické stabilizátory jsou: extenzorový aparát: m. quadriceps femoris s 

patellou a ligamentum pattelae. 

Mediální stabilizátory jsou: svaly upínající se do pes anserinus: m. sartorius, m. 

gracilis, m.semitendinosus, caput mediale m. gastrocnemius. 

Laterální stabilizátory jsou: m. biceps femoris, caput laterale m. gastrocnemius, 

m. popliteus, částečně iliotibiální trakt [10,19]. 

Na souhře těchto tří faktorů závisí stabilita kloubu v různých situacích. 

Patella je sezamská kost, která je uložena v úponové šlaše m. quadriceps femoris 

a přivrácena kloubní plochou k facies patellaris stehenní kosti. Širší okraj, basis 

patellae, směřuje proximálně, apex patellae distálně. Přední plocha patelly, facies 

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

naléhající na facies patellaris femoris, je rozdělena vertikální hrankou na obvykle větší 

laterální a menší mediální fasetu [3]. 

Kloubní pouzdro, ohraničující kloubní dutinu, se upíná při okrajích styčných 

ploch na tibii a femur. Oba epikondyly vystupují vně pouzdra a zůstávají volné pro 

úpon kolemkloubních svalů. Do kloubního pouzdra je naopak zavzata patela. Tvar 

kloubní dutiny i úprava synoviální membrány jsou komplikovány průběhem 

nitrokloubních vazů. Synoviální membrána pokrývá vnitřní plochu vazivového 

kloubního pouzdra, oba zkřížené vazy a tukový polštář ( corpus adiposum infrapatellae, 

tzv. Hoffovo těleso) uložený mezi zadní plochou lig. patellae, hrotem pately a přední 

částí area intercondylaris anterior. Pod hrotem pately vytváří synoviální membrána 

sagitální přepážku, plica synovialis infrapatellaris, do stran vybíhá jako plicae alares. 

Nad patelou pak vystýlá recessus suprapatellaris. 
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2.2. Biomechanika kolenního kloubu 

Kolenní kloub má jako nosný kloub dolní končetiny dvě hlavní funkce: 

a) Umožňuje potřebný rozsah pohybu mezi femurem a tibií 

b) Zabezpečuje optimální přenos tlakových sil, které vznikají činností svalů a hmotností 

těla [1] 

Jednotlivé struktury tvořící kloub mají své specifické a nezastupitelné funkce. 

Teprve jejich vzájemná souhra umožňuje normální funkci kloubu jako celku. Kost a 

kloubní chrupavka tvoří skelet kloubu, jsou schopny elastické deformace, která zvyšuje 

kloubní kongruenci, zlepšuje přenos tlakových sil v kloubu a zvyšuje jeho stabilitu. 

Vazy zajišťují pasivní stabilitu kloubu a jejich bohatá senzitivní inervace tvoří 

percepční složku tzv. kinetického řetězce kloubu. 

Menisky jsou schopny větší elastické deformace než chrupavka a kost. Tím 

vyrovnávají inkongruenci kloubu a působí jako tlumič při nárazech kloubních ploch. 

Dále zabraňují uskřinutí synovialis či kloubního pouzdra při pohybu. 

Svaly zajišťují aktivní hybnost kloubu a svým napětím určují směr výsledné 

tlakové síly působící na kontaktní plochy [1]. 

2.3. Kinematika kolenního kloubu 

Proložíme-li středem kolenního kloubu tři základní roviny (frontální, sagitální a 

transverzální), protnou se ve třech přímkách a označených jako X, Y a Z, které jsou 

zároveň osami možných pohybů v kolenním kloubu. Kolem těchto os je teoreticky 

možno provést celkem šest druhů pohybu. 
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V klinické praxi označujeme: 

- rotační pohyb kolem osy Y jako flexi - extenzi, 

- rotační pohyb kolem osy Z jako vnitřní a zevní rotaci, 

- rotační pohyb kolem osy Y jako abdukci- addukce, 

-translační pohyb podél osy X jako přední a zadní zásuvkový příznak, 

- translační pohyb podél osy Z jako kompresi a distrakci, 

- translační pohyb podél osy Y není za normálních okolností možný. 

Aktivně prostřednictvím svalů lze provést jen flexi a extenzi kolenního kloubu a 

vnitřní a zevní rotaci bérce [1]. 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při plné extenzi je napnuta 

většina statických stabilizátorů, tj. oba zkřížené vazy a kloubní pouzdro, napnuty jsou 

také stabilizátory dynamické. Femur, menisky, a tibie pevně vzájemně naléhají. Tento 

stav se označuje jako "uzamknuté koleno". Plná extenze je tedy nejstabilnější polohou 

kolenního kloubu [3,18]. 

Flexe - extenze 

Tento aktivní pohyb probíhající v sagitální rovině je za normálních okolností 

možný v rozsahu S: O- O- 145. Nejedná se o jednoduchý pohyb probíhající v jedné ose, 

ale vzhledem ke geometrickému tvaru kloubních ploch, tvaru menisků a uspořádání 

vazů dochází ke kombinaci tří pohybů, jejichž koordinovanost zabezpečují zkřížené 

vazy: 

1. iniciální vnitřní rotace na začátku flexe a terminální zevní rotace na konci 

extenze, 

2. valivý pohyb kondylů femuru po tibiální plató směrem dopředu, 

3. posuvný pohyb kondylů femuru po tibiální plató směrem dozadu [ 5, 18]. 

Kolenní kloub tedy nemá stálou osu pohybu, ale ta se mění dle stupně flexe. 

Někdy se proto hovoří o instančním rotačním centru [5]. 

Flexi kolenního kloubu jistí zkřížené vazy, které brání nadměrným posunům 

kostí. Patela klouže při flexi distálně, při extenzi proximálně. Rozsah posunu je 5 - 7 

cm. 
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Při extenzi probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci v opačném směru, 

která extendovaný kloub opět uzamkne [3,5]. 

Vnitřní a zevní rotace 

Tyto pohyby jsou možné jen za současné flexe, kdy je kloub "odemknutý". V 

plné extenzi jsou díky napětí všech vazů téměř nemožné. Vlastní rotační děj je závislý 

hlavně na uspořádání vazivového aparátu a jeho vztahu ke kostním strukturám. 

Z hlediska rotací můžeme uspořádání vazů rozdělit do tří pilířů: 

1. centrální pilíř: tvořen zkříženými vazy, 

2. mediální pilíř: tvořen mediálním postranním vazem a kloubním pouzdrem, 

3. laterální pilíř: tvořen laterálním postranním vazem a kloubním pouzdrem. 

Takto jsou kondyly femuru stabilizovány z obou stran: 

- laterální kondyl femuru je stabilizován z mediální strany předním zkříženým vazem a 

z laterální strany laterálním postranním vazem, 

- mediální kondyl femuru je z mediální strany stabilizován postranním vazem a z 

laterální strany zadním zkříženým vazem [ 1]. 

Důležitý je také průběh obou zkřížených vazů ve frontální rovině. Zatímco zadní 

zkřížený vaz probíhá téměř vertikálně, je sklon předního zkříženého vazu mnohem 

větší. To je jednou z příčin umožňujících při rotaci větší pohyblivost laterálního 

kondylu femuru než kondylu mediálního. Zanedbatelná není ani pohyblivost obou 

menisků. Rozsah rotací se zvyšuje s postupnou flexí, a to hlavně během prvních 30° 

flexe. Dále se zvětšuje rozsah rotace poměrně málo. Největší rozsah rotačních pohybů 

je zhruba mezi 45°a 90° flexe. Jak už bylo konstatováno výše, údaje o rozsazích se u 

různých autorů liší a nejinakje tomu i u rotací. 
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Biomechanika kolenního kloubu závisí rovněž na činnosti svalů. Svaly 

zajišťující základní pohyby kolenního kloubu můžeme rozdělit do čtyř funkčních 

skupin: 

1. svaly provádějící flexi v kolenním kloubu 

- m. biceps femoris 

- m. semimembranosus 

- m semitendinosus 

- m. gracilis 

- m. gastrocnemius 

- m. sartorius 

- m. popliteus 

2. svaly provádějící extenzi v kolenním kloubu 

- m. quadriceps femoris 

3. svaly provádějící zevní rotaci v kolenním kloubu (jen ve flexi) 

- m. biceps femoris 

- m. tensor fasciae latae 

4. svaly provádějící vnitřní rotaci v kolenním kloubu (jen ve flexi) 

- m. semitendinosus 

- m. semimembranosus 

- m. gracilis 

- m. sartorius 

- m. popliteus [1,5] 
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2.4. Osteoartróza - gonartróza 

Osteoartróza je nejčastější onemocnění kloubů. Postihuje asi 12 % populace. 

Prevalence stoupá s věkem, rentgenové změny typické pro OA nacházíme u téměř 70 o/o 

osob starších 65 let. OA je heterogenní skupina onemocnění kloubů v různých 

lokalizacích s podobným klinickým průběhem. Primárně jde o degenerativní 

onemocnění. V anglosaské literatuře se přesto setkáme s označením osteoarthritis, 

ačkoliv zánět kloubů (artritida) nebývá vždy přítomen a vzniká druhotně. Při OA 

dochází postupně k destrukci kloubní chrupavky a změně jejích mechanických 

vlastností. V extrémním případě těžkého stupně OA může být chrupavka zničena zcela. 

Destrukce je dána poruchou homeostázy metabolismu chrupavky, jinými slovy dochází 

k porušení rovnováhy v jeho regulaci [31]. 

Obr. 3. Přední a boční rentgenový snímek gonartrózy [37] 

Gonartróza je osteoartróza kolenního kloubu postihující femorotibiální a 

femoropatellární kloub [obr. 3]. Rozvoj degenerativních změn kolenního kloubu 

ovlivňuje mnoho faktorů. Velkou měrou se na něm podílí dědičnost a životospráva. Je 

rozdělována na dvě základní skupiny, primární a sekundární gonartrózu. 
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2.4.1. Primární gonartróza 

Uplatňují se zde dědičné a systémové faktory, lokální mechanická a chronická 

přetížení. Vlastní příčina vzniku primární osteoartrózy není dosud přesně známa, 

přestože patobiochemické a morfologické změny v artrotické chrupavce jsou již 

poměrně dobře prozkoumány. Je však známa celá řada rizikových faktorů vzniku a 

progrese primární osteoartrózy, které byly určeny na základě rozsáhlých 

epidemiologických studií (věk, obezita, pohlaví aj.) Primární gonartróza postihuje 

výrazně častěji ženy, velmi často obézní. 

2.4.2. Sekundární gonartróza 

Vyvíjí se na patologicky změněném kloubu [20, 32]. Mezi nejčastější stavy, 

které mohou vést ke vzniku sekundární osteoartrózy, patří traumata, která zejména u 

kolenního kloubu představují absolutně nejčastější příčinu vzniku sekundární 

gonartrózy: zlomeniny, poranění menisků nebo stavy po zánětlivých onemocněních. 

U pacientů s pokročilou gonartrózou, indikovaných k totální endoprotéze 

kolenního kloubu, představuje posttraumatická gonartróza téměř 30 % případů. 

Posttraumatická gonartróza může být při klinickém vyšetření neodlišitelná od primární 

gonartrózy, nicméně mechanismus vzniku, klinický obraz a progrese jsou poněkud 

odlišné. Vzhledem k tomu, že jsou traumaty kolenního kloubu postiženi častěji muži 

(sportovci, fyzicky pracující, provozující rizikové koníčky apod.), nacházíme ji častěji u 

mužů a jelikož k traumatům dochází obvykle v mladším věku (adolescence, mladší 

dospělost), posouvá se hranice vzniku posttraumatické gonartrózy do nižších věkových 

skupin. 

Posttraumatická gonartróza může mít ve srovnání s primární gonartrózou 

mírnější klinické projevy i přes pokročilé změny na rentgenovém snímku. Vysvětlením 

může být skutečnost, že většina postižených traumatem kolenního kloubu jsou aktivní 

nebo rekreační sportovci či jinak fyzicky aktivní jedinci, často s normální váhou, kteří 

pohybové aktivity provozují nadále a netrpí tedy tak často snížením svalové síly 

hýžďového a stehenního svalstva, což ovlivňuje stupeň subjektivních obtíží [15, 18, 20]. 
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2.4.3. Terapie 

Terapie primární a sekundární posttraumatické gonartrózy je do jisté míry 

obdobná. Dochází ke změně statiky a dynamiky kloubu. Metody léčby lze obecně 

rozdělit na přístupy konzervativní, zahrnující prostředky nefarmakologické, 

farmakologické a přístupy chirurgické. 

Komplexní přístup k pacientovi zahrnuje nefarmakologická opatření, jako je 

vhodný pohybový režim, odstranění nadměrné zátěže kloubu, posilování svalstva 

dolních končetin, zejména čtyr"hlavého stehenního svalu, udržování přiměřené tělesné 

váhy, eventuálně redukce váhy u obézních apod. Doplňkem nefarmakologické léčby je 

rehabilitace - udržení rozsahu pohybu, posilování svalů, aerobní cvičení, fyzikální léčba 

(elektroléčba, vodoléčba, balneoterapie), ergoterapie. 

Medikamentózní léčba spočívá v podávání symptomatických léků 

s krátkodobým efektem (analgetika, nesteroidní antirevmatika) a s dlouhodobým 

efektem (glukosaminsulfát, chondroitinsulfát). U zánětlivě aktivované gonartrózy 

s výpotkem je možné po aspiraci výpotku ošetřit kloub depotním kortikosteroidem, při 

respektování kontraindikací tohoto postupu. Je třeba brát v úvahu, že kortikosteroidy 

působí supresivně na chondrocyty kloubní chrupavky a mohou při častých aplikacích 

výrazně zhoršit její metabolismus [20]. 

Při selhání konzervativní léčby jsou u pokročilých stádií gonartrózy s klidovou 

bolestivostí či významným funkčním postižením indikovány chirurgické postupy 

(nejčastěji totální endoprotézy). 

V časných fázích nemoci se uplatní artroskopie. Později, při postižení pouze 

jednoho kompartmentu kloubu (mající spojitost s osovou deformitou), se provádí 

korekční osteotomie. V případě, že poškození je bez větší osové odchylky, se provádí 

hemiartroplastika (monokondylární kolenní náhrada). Při pokročilém stadiu destrukce 

více částí kolenm'ho kloubu se již aplikuje totální kolenní endoprotéza [17]. 
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2.5. Totální endoprotéza kolenm'ho kloubu (TEP) 

TEP kolenmno kloubu [obr.4] je rozsáhlý a jeden z nejúspěšnějších operačních 

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

odstraněna pouze malá část kosti, původní vazy, šlachy a svaly jsou ponechány a zpět 

upevněny. Různé osové úchylky (kolenní kloub do O a X) mohou být během operace 

odstraněny správným seříznutím kostí, odstraněním výrůstků (osteofytů) a upravení 

délky vazů. 

Obyčejně si vyžádá deseti až čtrnácti denní hospitalizaci a rehabilitaci, která 

poté zabere asi 3 měsíce. Důležitým článkem týmu jsou fyzioterapeuti [33]. 

K úspěšnému absolvování operace je nutná nejen kvalitně provedená operace, 

ale i spolupráce pacienta při rehabilitaci před i po operaci kolenního kloubu. 

Obr. 4. Boční pohled na totální endoprotézu koLkl. [38] 

Při totální náhradě kolenního kloubu se používají speciálně upravené 

komponenty (protézy), vyrobené z vysoce pevného, biologicky kompatibilního, 
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kovového a umělohmotného materiálu. Kov je nejčastěji používán jako slitina kobaltu, 

chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysocemolekulárního polyetylénu [obr. 5]. 

Tyto materiály se používají na totální náhrady již přes 30 let a jejich snášenlivost 

v těle je velmi dobrá. Komponenty jsou velmi pečlivě vyráběny, povrch je pokaždé 

stejný, hladký a lesklý [34]. 

Obr. 5. Totální endoprotéza kolenního kloubu [39] 

Totální endoprotéza je tvořena dvěma komponentama, 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 patelly [17]. 

Femorální (stehenní) komponenta je kovová a má stejnou velikost a tvar jako 

konec stehenní kosti (femuru). 

Tibiální komponenta, která je umístěna na vrcholu holenní kosti (tibie), má 

kovový základ, ale horní povrch je vždy z polyetylénu. 

Rozdělení totálních endoprotéz kolennfho kloubu podle způsobu fixace: 

- cementované endoprotézy- obě komponenty (tibiální i femorální ) jsou cementovány 

- hybridní endoprotézy - femorální komponenta je necementovaná, tibiální 

cementovaná 

- necementované endoprotézy - při dobré kvalitě kosti, kdy ukotvení je dáno 

dokonalým opracováním kosti 

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

každodenní činnosti. Proto je důležité navyknout určité životosprávě, která umožní co 

nejdelší životnost umělého kolenního kloubu. Soustavné zatěžování kloubní náhrady 

vede k uvolňování malých částeček polyethylenu a z kovu nosných ploch, které se 

uvolňují do okolních tkání. Jejich zvýšené uvolňování může být příčinou reaktivního 

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

Tento druh kostní resorpce se nazývá osteolysa. Uvolnění, opotřebení a osteolysa 

přicházejí pomalu postupem času. Pacienti nemusí zpočátku pozorovat žádnou bolest 

ani jiné příznaky. Z těchto důvodů je doporučováno jednou ročně kontrolovat implantát 

pomocí RTG snímku, protože tak může být problém včas diagnostikován a léčen [34]. 

2.5.1. Indikace 

Indikací k operaci je anamnéza, subjektivní obtíže pacienta, objektivní vyšetření, 

rentgenový nález. Postoj nemocného k operaci tvoří základní pilíře indikace. 

- Gonartróza rezistentní na konzervativní terapii: Nejčastější indikace k implantaci 

totální endoprotézy. Základní indikační kriteria podle pořadí důležitosti: bolest, postoj 

nemocného k operaci, rentgenový nález, věk. 

- Zánětlivá revmatická onemocnění: Revmatoidní artritida, Morbus Bechtěrev, 

psoriatická artritida. 

- Poúrazové stavy 

-Systémové poruchy postihující pohybový aparát 

- Vrozené vady 

2.5.2. Kontraindikace 

- Přítomnost infekčm'ho ložiska kdekoli v organismu 

- Závažná kardiopulmonální onemocnění 

- Cévní onemocnění 

- Postižení CNS - vedoucí ke kvalitativním poruchám vědomí, znemožňujícím 

pooperační spolupráci nemocného [27] 
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2.5.3. Cfle implantace totální endoprotézy 

(podle pořadí důležitosti): 

1. úleva od bolesti 

2. obnova rozsahu pohybů kolenního kloubu 

3. zlepšení stability kolenm'ho kloubu [33] 

2.5.4. Fyzioterapeutický postup po TEP kolenního kloubu 

Účelem terapie je zlepšit, případně udržet celkový fyzický i psychický stav 

pacienta, zamezit vzniku komplikací, pomoci k urychlení regeneračních a reparačních 

pochodů a vycvičit kompenzační a substituční mechanismy postižených i nepostižených 

částí těla. 

Předoperační rehabilitační příprava - pacient se učí správný stereotyp chůze o 

dvou podpažních (nebo francouzských) berlích, chůzi po schodech, izometrické cviky 

na dolních končetinách a dechové cvičení. 

Pooperační rehabilitace - důležitá je časná vertikalizace pacienta, polohování 

končetiny do flexe a extenze bezprostředně po operaci. Thned po odeznění anestézie 

zahajujeme dechová cvičení, aktivní cvičení svalových skupin dolních a horních 

končetin, krku a trupu, které střídáme s pasivním cvičením operované končetiny na 

motodlaze. 

Z pohybových aktivit lze doporučit především plavání na znak a jízdu na kole. 

Fyzikální terapie, jejíž procedury mají účinek analgetický a antiedematózní, 

bývá u pacientů velmi oblíbená. Po implamtaci umělé náhrady kolenního kloubu je 

výběr fyzikální terapie limitován přítomností kovového materiálu. 

- kryoterapie: Ihned po operaci se používá lokální kryoterapie. Tu aplikujeme 

z důvodu analgetizace (především po aktivním cvičení), antiedematózního a 

protizánětlivého účinku, obvykle ve formě kryosáčků. 
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- mechanoterapie: Ihned po operaci Je indikováno polohování, a to jak 

v polohách antalgických - tedy v semiflexi v kolenním kloubu, tak i v polohách 

redresních či preventivních - tedy v plné extenzi kolenního kloubu. Rytmus střídání 

obou poloh by měl odpovídat asi dvěma až čtyřem hodinám. 

Dalším prostředkem mechanoterapie, který můžeme po implantaci endoprotézy 

kolenního kloubu použít, je motorová dlaha. Dle nastavení se jedná o režim výdrže nebo 

pomalé kontinuální dynamické polohování, které je vhodné zejména u pacientů 

s výrazně omezeným rozsahem pohybu. 

- hydroterapie: U pacientů s totálními kloubními náhradami není prakticky nijak 

omezena. Nejčastěji je indikována izotermická vířivá koupel dolních končetin 

(pooperační rána musí být zhojena, nebo musí být zabráněno přímému kontaktu rány s 

vodou), která svými jemně masážními účinky pomáhá odstraňovat otok a relaxovat 

svaly kolem kloubů. 

Dále je často využíváno výhod hydrokinezioterapie (LTV vbazénu), která 

umožňuje šetrné rozcvičování operovaného kloubu při současném odlehčení ve vodním 

prostředí. 

- elektroterapie: U pacientů s kloubními náhradami je podstatně limitována 

přítomností kovového materiálu. Z tohoto důvodu jsou kontraindikovány všechny 

lokálně aplikované kontaktní elektroterapeutické procedury. Proto se doporučuje 

segmentální aplikace či použití distančních procedur, které zlepšují hojení měkkých 

tkání a mají analgetický a protizánětlivý účinek 

Po vytažení stehů zařadíme procedury, které napomáhají hojení jizvy: 

- fototerapie: biolampa a laser 

- mechanoterapie: techniky měkkých tkání a ultrazvuk, pokud ovšem nehrozí 

obnovení krvácení 

- termoterapie: pro rychlejší resorpci hematomů lze aplikovat lokální negativní 

termoterapii 

Kontraindikace fyzikální terapie: 

- procedury při kterých by docházelo k prohřívání kloubu v pooperačním stádiu, což by 

mohlo vyprovokovat zánětlivou reakci a odmítnutí imlantátu 
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- postupy, při kterých by mohlo dojít k mechanickému poškození kloubu, či jizvy 

- elektoterapie, pokud by kov ležel v proudové dráze 

- magnetoterapie (pro urychlení hojení) může být použita jen v případě, kdy je 

endoprotéza vyrobena z diamagnetického kovu [21]. 
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\1 , , , 

3. CAST SPECIALNI 

3.1 Metodika práce 

Pacient J.M., narozen 1942, s hlavní diagnózu stp. TEP genu dex. (M 171) 

hospitalizován dne 1.2. 2008. Operační výkon byl proveden dne 4.1.2008 doc. MUDr. 

Popelkou, CSc. Operace a pooperační průběh bez komplikací. 

Terapie probíhala v období 15.1.- 29.1. 2008. Pacient byl hospitalizován na lůžkovém 

oddělení, což umožňovalo terapii provádět denně. 

Cílem terapie je uvolnění jizvy a jejího okolí, případně dalších oblastí se 

zvýšeným napětím; odstranění kloubních blokád; odstranění svalových dysbalancí -

snížením napětí hypertonních svalů, posílení oslabených svalů, protažení zkrácených 

svalů; zvětšení kloubního rozsahu; stimulace vnímání z periferních oblastí dolních 

končetin; nácvik správného stereotypu chůze o berlích. Prevence pooperacnich 

komplikaci. 

Použité terapeutické postupy: techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, 

relaxační techniky (postizometrická relaxace), pasivní a aktivní pohyb, exteroceptivní a 

proprioceptivní stimulace, posilovací cvičení. 

Pomůcky pro terapii: motodlaha, overball, molitanové míčky, molitanové 

válce a podložky, kulatý "ježek". 

Pomůcky pro vyšetření: vyšetřoyací lehátko, dvouramenný goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko 

Pracoviště: Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: muž J.P. 

Ročník: 1942 

Diagnóza: M 170 St. p. implantaci TEP pravého kolenního kloubu pro pokročilou 

gonartrózu 

NO: Pro dlouhodobé bolesti pravého kolenního kloubu podstoupil pacient dne 

4.11.2008 operace implantace totální endoprotézy kolenního kloubu. Před operací 

pacient trpěl těžkou gonartrozou III.-N. stupně. Začátek obtíží udává přibližně od ruku 

2000. 

RA: matka zemřela přirozenou smrtí v 82 letech, otec zemřel na selhání srdce v 73 

letech 

OA: V dětství vážněji nestonal, běžná dětská onemocnění, 

- od roku 1996 se léčí pro revmatoidní artritidu s polyartikulárním postižením, dále se 

léčí pro hyperplazii prostaty 

Operace : 2008 - operace TEP pravého kolenního kloubu pro gonartrózu při RA 

2004 - TEP levého kyčelního kloubu pro sekundární koxarient ja osteonekrózu hlavice 

2002 - herniotomie - 2x vpravo, lx vlevo 

1998 - glaukom 2x 

Úrazy : neguje 

Pacient je pravák 

abusus: nekuřák, alkohol nepije 

AA: neguje 

FA: Medrol 4mg 1-0-0, Clexane 0,4 ml 1-0-0, Ketonal 150 mg 1-0-0, Prostenol UNO 

0-0-1, 

PA: strojní technik 

SA: žije s manželkou v rodinném domku 

Předchozí rehabilitace: 

2004 - po operaci levého kyčelního kloubu, zahájena intenzivní RHB léc'ba v 

Revmatologickém ústavu v Praze, lůžková část 
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Indikace k RHB: 

Stav po implantaci totální endoprotézy pravého kolenního kloubu pro těžkou 

gonartrózu. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

Implantio TEP genus 1. dx. v celkové anestezii anteromediálním přístupem. 

Status presens: 

Objektivně: Pacient orientován v čase i prostoru. Výborně spolupracuje. Pacient 

je deset dní po operaci pravého kolenního kloubu. Oblast kolem kolenního kloubu je 

teplá, zarudlá, jizva (18cm) stále se stehy. Od hlezenních po kolenní klouby má pacient 

bandáže z důvodu tromboembolické prevence. Při chůzi používá 2 podpažní hole 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, bolesti po operaci má pouze při pohybu 

operované dk. Bez dušnosti, nehubne, stolice, močení bez obtíží. 

Výška: 174cm 

Váha: 84kg 

BMI: 24,7 

Fyzioterapeutická rozvaha: 

bolest: ovlivní hlezenní kloub, kolenní kloub, kyčelní kloub, páteř od krční až po 

bederní 

funkční změny: snížený rozsah pohybu 

strukturální změny: snížená svalová síla, omezená kloubní vůle 

reflexní změny: hypertonus svalů 

neurologické afekce: snížené exteroceptivní a proprioceptivní čití 

změna hybných stereotypů: chybný stereotyp chůze 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Dne: 15.1.2008 

Místo: Revmatologický ústav v Praze 

Aspekce v poloze v leže na zádech: 

DKK obvázené po kolena. PDK jizva dlouhá 18 cm, zarudlá, stehy nevyndané. 

Dýchání: dolní břišní, DKK. jsou nataženy 

Vyšetření stoje dle Jandy: 

Vyšetření stoje nebylo možné provést, pacient má podpažní berle, nesmí 

zatěžovat PDK 

Vyšetření olovnicí: 

Vyšetření nelze provést, pacient se podpírá o podpažní berle, nesmí zatěžovat 

PDK 

Rozvoj páteře v sedě: 

Nedochází k rozvoji hrudní páteře, rozvoj krční páteře brada - sternum: 

vzdálenost 1 O cm 

Vyšetření chůze: 

Pomůcky - 2 podpažní berle k odlehčení PDK 

Chůze tří-dobá, kroky asymetrické- krok pravou nohou je kratší a doba kročné 

fáze také. Odvíjení od podložky zcela chybí bilaterárně. Tempo průměrné. PDK 

vytočená zevně, pacient má trup v předklonu, dívá se pod sebe. 

Modifikace chůze: 

Není možné vyšetřit, protože pacient používá podpažní berle 

Vyšetření palpací: 

Kůže a podkožf: 

Oblast pravého kolenního kloubu je teplá a oteklá. Kůže je napnutá. Jizva je 

tužší a citlivá na dotek. Zhoršená posunlivost kůže a podkoží proti svalům. 
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Záda- snížená posunlivost v oblasti bederní páteře bilaterálně, především latero

laterálně, více vpravo, tužší bariéra. Kiblerova řasa se v oblasti bederní páteře láme, je 

hůře uchopitelná. 

Starší jizvy (v oblasti levého kyčelního kloubu a podbřišku) - obě dobře 

posunlivé, klidné. 

Fascie: 

Pravá dolní končetina - snížená posunlivost fascií v oblasti kolenního kloubu. 

Záda - snížená posunlivost na pravé straně všemi směry, v bederní oblasti 

bilaterálně, tužší bariéra. 

Trup - snížená posunlivost hrudní fascie latero-laterálně, bariéra nepruží. 

Svaly: 

Pravá dolní končetina - m.qudriceps femoris citlivý, zvýšený tonus, adduktory a 

m.tensor fascie latae bolestivé, m.triceps surae- tuhý, bolestivý. 

Levá dolní končetina- zvýšené napětí m.flexor digitorum brevis. 

Záda a přední strana trupu - horní část m. trapeziu bez bolesti bilaterálně, 

zvýšený tonus, m.erector spinae- bilaterálně bez bolesti po celé délce, zvýšený tonus 

v oblasti bederní a dolní hrudní páteře bilaterálně, m iliopsoas vlevo - zvýšený tonus. 

Periost: 

Pravá dolní končetina - bolest na anterolaterální straně v oblasti kolenního 

kloubu. 

Levá dolní končetina- bolest caput fibulae. 

Neurologické vyšetření: 

Objektivnf" 

Pacient se orientuje osobou, místem 1 v čase. Nejsou patrny žádné abnormality v 

chování ani vzhledu. 

Čití: (na dolních končetinách) 

povrchové - termické čití v normě, 

- taktilní čití v normě, 

- algické čití v normě, 
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hluboké- polohocit - v normě 

- pohybocit - v normě 

Reflexy: 

Monosynaptické reflexy: - kvalitativní hodnocení dle Véleho: 

O = areflexie, 

1 = hyporeflexie - vyvolán jen s facilitací, 

2 = hyporeflexie - vyvolán bez facilitace, 

3 = normoreflexie, 

4 = hyperreflexie - rozšířená zóna výbavnosti, 

5 = hyperreflexie - polykinetický reflex; 

Reflex: 

Bicipitový ( C 5 - 6) 

Tricipitový (C7) 

Reflex flexorů prstů ( C8 ) 

Radiopronační (C6) 

Styloradiální reflex (C6) 

Patelámí ( L 2- 4) 

Reflex Achillovy šlachy ( L 5 - S2) 

Medioplantární reflex ( L5 - S 2) 

Hodnocení reflexu 

P-3 

P-3 

P-3 

P-3 

P-3 

P nelze vyšetřit 

P -2 

P -2 

Tabulka 1. -Vstupní vyšetření reflexů DKK 

Patologické reflexy - negativní 

L-3 

L-3 

L-3 

L- 3 

L- 3 

L-3 

L- 3. 

L- 3 
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Měření rozsahu pohyblivosti kloubní: 

Vyšetření bylo provedeno na dolních končetinách, za použití dvouramenného 

mechanického goníometru, naměřené údaje jsou udávané ve stupních a zapsány dle 

metodySFTR 

- vyšetření aktivně (z důvodů nedostatku personálu nebylo provedeno pasívní vyšetření) 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 5-0-85 s 0-0-80 

F 30-0-45 F 25-0-40 

R25 -0-20 R 30- O- 25 

Kolenní kloub s 10-0-60 S0-0-135 

Hlezenní kloub s 10-0-20 s 10-0-20 

R20-0- 25 R20-0-30 

Tabulka 2. Vstupní vyšetření kloubního rozsahu, aktivně 

Antropometrické vyšetření: 

Vyšetření provedeno na dolních končetinách textilním metrem. Naměřené údaje 

jsou uvedené v cm. 

Dolní končetina Pravá Levá 

Délka[ cm] funkční (relativní) 98 99 

anatomická (absolutní) 112 113 

stehna 45,5 46 

bérce 40 41 

nohy 29 29 

Obvod[ cm] stehna (15 cm nad okrajem patelly) 45 42 

stehna přes m.vastí quadricepsu 48 46 

femoris 

kolena 46 43 

přes tuberosítas tibíae 41 39 

lýtka 34 36 

přes kotník 29 29 

přes nárt a patu 37 37 

přes hlavice metatarsů 26 25 

Tabulka 3.- Vstupní vyšetření - délky a obvody DKK 
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Vyšetření svalové síly: 

Sval Stupeň síly P Stupeň síly L 

m. iliopsoas 3+ 3+ 

m. rectus abdominis 2 2 

m. quadriceps femoris nelze,není plný rozsah v 4 

koLkl. 

hamstringy 3 3+ 

abduktory 3+ 4 

m. triceps surae 3 4+ 

dorzální flexory prstů 2 4 

dorzální flexory nohy 3+ 4 

Tabulka 4. - Vstupní vyšetření svalové síly DKK 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Zkrácené svaly jsem vyšetřovala dle knihy Svalové funkční testy od Vladimíra Jandy, 

m. levator scapulae P=1 L=1 

m.SCM P=1 L=1 

m. trapezius P=2 L=1 

m. pectoralis major P - sternální část - 2 L- ster.část - 1 

P - střední část - 1 L - střední část - 1 

P - klavik. část - 1 L - klavik. část - 1 

m. pectoralis minor P=1 L=1 

m. triceps surae P=O L=O 

m. soleus P=1 L=1 

m. iliopsoas P=1 L=1 

m. rectus femoris P=2 L=1 

hamstringy P =nelze L=1 

Tabulka 5.- Vstupní vyšetření zkrácených svalů 

33 



Vyšetření hybných stereotypů (dle Jandy): 

- extense v kyčelním kloubu: 

POLOHA: vleže na břiše s extendovaným kolenním kloubem 

HODNOCENÍ: PDK - paravertebrální extenzory trupu Lp homolat., paravertebrální 

extenzory trupu ThLp kontralat., paravertebrální extenzory trupu Lp kontralat. a ThLp 

homolat. str. zároveň, sv. pletence pažního, ischiokrurální sv., m.gluteus maximus, 

LDK- ischiokrurální svaly, m.gluteus maximus, paravertebrální extenzory trupu ThLp 

homolat., paravertebrální extenzory trupu Lp homolat. a kontralat. , paravertebrální 

extenzory trupu ThLp kontralat., paravertebrální extenzory 

-Abdukce v kyčelním kloubu: 

POLOHA: vleže na boku netestované končetiny 

HODNOCENÍ: pohyb není proveden čistě ve frontální rovině - naznačený tensorový 

mechanismus (bilaterálně) 

- Flexe trupu: 

POLOHA: vleže na zádech s extendovanými dolními končetinami, paže zkřížené na 

hrudi, pacient nezvládne předepsanou polohu - paže za hlavou, vzhledem k omezené 

hybnosti pravého ramenního kloubu 

HODNOCENÍ: výrazná aktivita m. iliopsoatu bilaterálně 

Vyšetření kloubní vůle - joint play: 

Provedení dle Lewita. Vyšetřeno na obou dkk. 

IP klouby: 

IP 1 : ventro - dorzálně - bpn bilat. 

latero -laterálně - bpn bilat. 

rotace - bpn bilat. 

IP2 : ventro - dorzálně - bpn bilat. 

latero -laterálně - bpn bilat. 

rotace - bpn bilat. 
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MTP klouby:- OP ventro - dorzální posun mezi I. a II. a mezi Il.a III. metatarsem bilat. 

- OP ventro - dorsální posun MTP kloubu palce vpravo 

Lisfrankův kloub:- rotace směrem fibulárním - OP vlevo 

- rotace směrem tibiálním- OP vlevo 

- posun směrem plantárním- OP vlevo 

- posun směrem dorzálním - OP vlevo 

Calcaneus:- posun směrem fibulární - bpn bilat. 

- posun směrem tibiálním - bpn bilat. 

- rotace - bpn bilat. 

Art. tibiofibularis:- hlavička fibuly: posun dorzálně - OP vlevo 

- posun ventrálně - OP vlevo 

Patella:-latero-laterálně - OP vpravo 

- kaudálně - OP vpravo 

- kraniálně - OP vpravo 

Posun bérce vůči femuru (pouze na LDK) :- posun fibulárním směrem - bpn 

- posun tibiálním směrem - bpn 

- otevírání mediální štěrbiny - bpn 

- otevírání laterální štěrbiny - bpn 

SI kloub:- posun ilia vůči sacru směrem dorzálním - bpn bilat. 

- křížový hmat (dle Stoddarda) - pruží bilat. 

Vyšetření samostatnosti a soběstačnosti: 

Pacient je plně samostatný a soběstačný. 
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3.3.1 Závěr vstupního vyšetření 

Pravá doJní končetina 

Otok v oblasti kolenního kloubu; snížená posunlivost kůže, podkoží a fascií. Zevní 

rotace kyčelního kloubu. Svaly- m.qudriceps femoris; adduktory, m.tensor fascie latae 

m.triceps surae - zvýšený tonus, avšak svalová síla snížená. Bolestivost kolenního 

kloubu hlavně na anterolaterální straně. Patella- snížená posunlivost všemi směry, více 

kranio-kaudálně. Snížen kloubní rozsah kyčelního kloubu - omezená vnitřní rotace, 

flexe, extenze, abdukce i addukce. Kolenní kloub - značně omezená flexe, extenze; 

hlezenní kloub - oslabena dorzální flexe. Chybný stereotyp extenze v kyčelním kloubu. 

Levá dolní končetina 

Zvýšený tonus svalů plosky. Palpační bolestivost a blokáda hlavičky fibuly a 

Lisfrankova kloubu. Snížená svalová síla m. iliopsoas, hamstringy. Chybný stereotyp 

extenze v kyčelním kloubu. 

Záda, šíje, trup 

Předsunuté držení hlavy a trupu. Snížená posunlivost kůže a podkoží v bederní oblasti 

bilaterálně. Svaly- m.trapezius horní část zvýšený tonus bilaterálně, m.erector spinae 

zvýšený tonus v oblasti bederní páteře bilaterálně 

3.3.2 Zhodnocení vstupního vyšetření 

Pacient chodí o dvou podpažních berlích s odlehčením PDK. Chůze je stabilní, 

s předklonem trupu a vytočenou PDK zevně. 

Po prodělané operaci došlo ke vzniku otoku, výraznému snížení kloubního 

rozsahu pravého kolenního kloubu , snížení svalové síly svalů v okolí kyčelního a 

kolenního kloubu PDK, omezení posunlivosti měkkých tkání a zvýšené palpační 

citlivosti v okolí pravého kolenního kloubu. 

Pacient je soběstačný. 
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3.3.3 Cíl terapie 

Zajistit tromboembolickou prevenci, snížit otok, pečovat o jizvu, odstranit 

reflexní změny, zvětšit omezené kloubní rozsahy, aktivovat oslabené sv. skupiny, 

zacvičit pacienta pro autoterapii a poučení o režimových opatřeních, nácvik stereotypu 

chůze o berlích, chůze do schodů 

Krátkodobý rehabilitační plán 

3.4.1 Cíl: 

- péče o jizvu, obnovení posunlivosti kůže, podkoží - hlavně v oblasti 

operovaného kolenru'ho kloubu 

- dosáhnout funkčního rozsahu pohybu v P. koLkl. 

- protáhnout zkrácené svaly 

- snížení svalového tonu u hypertonických svalů 

- obnovit vůli kloubní, tam kde byla nalezena omezená hybnost 

- upravit chybný stereotyp chůze 

-upravit chybný stereotyp extenze kyč. kl. 

- správné zapojení stehenních svalů 

- zácvik pacienta pro autoterapii 

3.4.2 Návrh terapie: 

- PIR s protažením, strečink 

- PIR 

- MOB 

- TMT 

- motodlaha 

- nácvik správného stereotypu chůze 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. 

- kondiční cvičení 

- stimulace plosky nohy 

- instruktáž pro autoterapii 

37 



3.4 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Cílem je zlepšovat, nebo aspoň udržet terapií dosažené výsledky. 

- udržet a zlepšovat stávajlennímzsahy pohybu v kloubech 

- postupné zatěžování končetiny podle doporučení ortopeda 

- instruktáž pacienta pro autoterapii 

- doporučení vhodných sportů - jízda na kole, plavání 

- nácvik denních činností 

- pobyt v lázních 
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3.5 Průběh jednotlivých terapeutických jednotek 

Návštěva č.l (15.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře, mírné bolesti v pravém kolenním kloubu 

Obj.: vstupní kineziologický rozbor 

Návštěva č.2 (16.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře, mírné bolesti v pravém kolenním kloubu 

Obj.: P kol. kloub otok, jizva zalepená, stehy nejsou vyndané, omezená posunlivost 

kůže a podkoží v oblasti jizvy P kol. kl. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- snížení otoku 

- uvolnit kůži, podkoží a fascie. 

- zlepšit pohyblivost patelly 

- zvětšit rozsah v kolenním kloubu PDK 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích po rovině 

N ávrh terapie: 

- MOB patelly - vpravo, Lisfrankova kloubu - vlevo, drobných kloubů nohy -

bilat. 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích 

Provedení: 

- MOB:- patella: latero - laterálně, kranio - kaudálně 

- MTP: ventro- dorzálně mezi I. a II., mezi Il.a III. metatarzem 

- Lisfrankův kloub: rotace směrem fibulámím, tibiálním, posun směrem 

dorzálním a plantámím 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích - chůze tří dobá, 

pacient se dívá před sebe, snaží se napřímit trup a zmenšit zevní rotaci v kyčelním 

kloubuPDK 

- motodlaha (nastaveni 0°- 70°, 30 minut) 
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Autoterapie: 

- instruktáž polohování PDK, které pacient bude provádět v průběhu dne 

- oblast pravého kolenm'ho kloubu při bolesti ledovat 

Výsledek terapie: 

Subjektivně - během mobilizace patelly vpravo pacient cítil bolest anteromediálně na 

tuberositas tibiae, cítí uvolnění v chodidlech 

Objektivně- rozsah pohybu v kolenním kloubu do flexe se příliš nezvětšil. Při chůzi se 

pacient soustředí na pravou dolní končetinu, dochází přitom k výraznému předklonu 

trupu. 

Návštěva č.3 (17.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře, mírné bolesti v pravém kolenním kloubu 

Obj.: P kol kloub otok, jizva bez stehů, palpačně nebolestivý, omezená posunlivost kůže 

a podkoží v oblasti jizvy P kol. kl. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění otoku 

- uvolnění kůži a podkoží v obl. P kol. kl. 

- protáhnout zkrácené svaly 

- zvětšit kloubní rozsah P kol. kl. 

- zlepšit pohyblivost patelly 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích po rovině 

N ávrh terapie: 

- míčkování a TMT na obl. P kol. kl. 

- MOB patelly 

- PIR s následnou relaxací hamstringů bilaterálně , m.quadriceps femoris vlevo a 

m.iliopsoas vlevo 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

- upravit správný stereotyp chůze o podpažních berlích 

Provedení: 

- míčkování a TMT na obl. P kol. kl. 
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- MOB: - patella: latero - laterálně, kranio - kaudálně 

dorzálnim a plantárni 

- PIR s následnou relaxaci hamstringů bilaterálně , m.quadriceps femoris vlevo 

(v leže na břiše) a m.iliopsoas vlevo (vleže na zádech 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažnich berlfch po rovině, chůze tři 

dobá, pacient se divá před sebe, snaži se napřfmit trup a zmenšit zevni rotaci v kyčelnim 

kloubuPDK 

- motodlaha (nastaveni 0°- 75°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- instruktáž péče o jizvu 

- pokračovat v současné terapii 

Výsledek terapie: 

Subjektivně- menši pnuti v oblasti jizvy. Cfti se jistějši při chůzi. 

Objektivně- rozsah pohybu v kolennim kloubu do flexe se zvětšil. Na motodlaze jsme 

zvětšili úhel o 5°. Výrazné zlepšeni chůze. Pacient nemá PDK v zevni rotaci a trup neni 

v předklonu. 

Návštěva č.4 (18.1.2008) 

Subj.: pacient se cfti dobře, nepociťuje žádnou bolest 

Obj.: P kol kloub zmenšeni otoku, palpačně nebolestivý, došlo k uvolněni kůže a 

podkoži v oblasti jizvy P kol. kl. 

Cíl dnešni terapeutické jednotky: 

- protáhnout zkrácené svaly 

- posfleni oslabených svalů 

- zvětšit kloubni rozsah P kol. kl. 

- chůze o podpažnich berlfch po schodech 

N ávrh terapie: 

- zvětšeni rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

- PIR s protaženim na m. trapezius, m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., 

m. piriformis bilat. 
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- posílit m. quadriceps femoris 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích po schodech 

Provedení 

- zvětšování rozsahu pohybu v pravém kolenním kloubu do flexe a extenze v 

leže na zádech - pohyb provádí terapeut, do flexe v sedě na postelí s DKK z postele 

dolu - pohyb provádí pacient pomocí druhé DK) 

- posilování m.quadriceps femoris vpavo (v sedě, s výdechem propnout dolní 

končetinu v kolenním kloubu; v leže na zádech s podloženým kolenním kloubem, 

s výdechem protlačit koleno do overballu, počet opakování 8-1 O 

- PIR s protažením na: 

- m. trapezius 

- m. ilíopsoas bilat. 

- m. rectus femoris bilat. 

- m. piriformis bilat. 

- nácvik správného stereotypu chůze o podpažních berlích po schodech - jedno 

patro, chůze 3-dobá 

- motodlaha (nastavení 0°- 80°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- izometrické cvičení, přitáhnou špičky k sobě, propnout, propnout kolenní 

kloub, "zatnout" hýžďové svaly. Cviky provádět s výdrží. 

Výsledek terapie: 

Subjektivně- pacient se cítí dobře 

Objektivně - rozsah pohybu v pravém kolenním kloubu do flexe se zvětšuje. Chůzi po 

schodech zvládá bez obtíží. 

Návštěva č.5 (21.1.2008) 

Subj.: pacient se dnes necítí dobře, motá se mu hlava 

Obj.: pacient má dnes nízký tlak, je bledý, unavený, bez zvýšené teploty, vyndané stehy 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- práce s jizvou 
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- protáhnout zkrácené svaly 

- zvětšit rozsah pohybu do flexe v P kol. kl. 

- obnovit vůli kloubní 

- cvičení na zlepšení celkové kondice 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

Návrh terapie: 

-TMTnajizvu 

- PIR s protažením na m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. trapezius 

bilat. 

- cvičení na zlepšení celkové kondice 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

Provedení: 

- TMT na jizvu ( působení tlaku na jizvu, namazání jizvy sádlem) 

- motodlaha (nastavení 0°- 70°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- pokračovat v předchozí autoterapii 

Výsledek terapii: 

Subj.: pacient se cítí unavený 

Obj.: Poznámka: pacient svolil pouze k aplikaci motodlahy a TMT na jizvu 

N ávštěva č.6 (22.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře, těší se na terapii 

Obj.: oblast kolem jizvy je uvolněnější než předchozí den 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- uvolnění jizvy 

- protáhnout zkrácené svaly 

- odstranění chybného stereotypu extenze kyč. kl. 

- zvětšení rozsahu pohybu v P kol. kl. 
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Návrh terapie: 

- TMT na jizvu 

- PIR s protažením na m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. trapezius 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

Provedení: 

- TMT na jizvu, jemná masáž, působení tlaku na jizvu, promazání sádlem 

- PIR s protažením na 

- m. iliopsoas bilat. 

- m. rectus femoris bilat. 

: m. trapezius bilat. 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. - vleže na břiše, nejprve 

facilitace pleskáním, izometrická kontrakce m. gluteus maximus, extenze 

v kyč.kl. - výdrž 

- motodlaha (nastavení 0°- 85°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- pokračovat v předchozí autoterapii 

- nácvik malé nohy 

Výsledek terapie: 

Subj.: nad provedením správného nácviku stereotypu extenze v kyčelním kloubu, musel 

pacienr hodně přemýšlet 

Obj.: nácvik správného stereotypu extenze v kyčelním kloubu dělá pacientovi problém 

Návštěva č.7 (23.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře 

Obj.: žádné změny oproti včerejšímu dni. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- posílit oslabené svaly 

- protáhnout zkrácené svaly 

- zvětšit rozsah pohybu do flexe v P kol. kl. 
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- odstranění chybného stereotypu extenze kyč. kl. 

Návrh terapie: 

- posílit m. rectus abdominis 

- PIR s protažením na m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. trapezius 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

Provedení: 

- PIR s protažením na: 

- m. iliopsoas bilat. 

: m. rectus femoris bilat. 

- m. trapezius bilat. 

- posílení m. rectus abdominis - v leže na zádech, DKK podloženy v kolenních 

kloubech válcem, ruce překřížit na prsou, s výdechem plynulá flexe krční páteře a 

zpátky. Opakování 1 Ox 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. - vleže na zádech, nejprve 

facilitace pleskáním, izometrická kontrakce m. gluteus maximus, extenze 

v kyč.kl. - výdrž 

- motodlaha (nastavení 0°- 90°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- pokračovat v předchozí autoterapii 

Výsledek terapie: 

Subj.: po terapii se cítí dobře, při stereotypu extenze kyčelního kloubu musí stále hodně 

myslet na správné zapojení svalů 

Obj.: došlo k zvětšení rozsahu do flexe v kolenním kloubu, nácvik správného stereotypu 

extenze v kyčelním kloubu už jde pacientovi o něco lépe než včera 

Návštěva č.8 (24.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře 

Obj.: žádné změny oproti včerejšímu dni. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvětšit rozsah pohybu do flexe v P koLkl. 

- odstranění chybného stereotypu extenze kyč. kl. 

Návrh terapie: 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

Provedení: 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. - vleže na zádech, slovní pomoc 

od terapeuta, izometrická kontrakce m. gluteu maximu, extenze 

-pacient leží na břiše, provádí flexi P kol. kl. - LDK si pomáhá v závěru pohybu 

Autoterapie: 

- pokračovat v předchozí autoterapii 

Poznámka- pacient musel na vyšetřeni, proto byla cvičební jednotka krátká 

Výsledek terapie: 

Subjektivní- pacient se cítí příjemně 

Objektivní- po terapii nejsou patrné žádné významné změny. 

Návštěva č.9 (25.1.2008) 

Subj. pacient je v dobré náladě, za dva dny bude propuštěn domů 

Obj.: žádné změny oproti včerejšímu dni 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- posílit oslabené svaly 

- zvětšit rozsah pohybu do flexe v P koLkl. 

- odstranění chybného stereotypu extenze kyč. kl. 

- kontrala chůze o berlích 

N ávrh terapie: 

- posílit m. rectus abdominis, m. quadriceps femoris 
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- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. 

- zvětšení rozsahu pohybu v pravém kol. kl. 

- chůze po rovině a po schodech 

Provedení: 

- posílení m. rectu abdominis - v leže na zádech, DKK podloženy v kolenních 

kloubech válcem, ruce překříženy na prsou, s výdechem plynulá flexe krční páteře a 

zpátky. Opakování 1 Ox 

- posilování m.quadriceps femoris vpavo (v sedě, s výdechem propnout dolní 

končetinu v kolenním kloubu; v leže na zádech s podloženým kolenním kloubem, 

s výdechem protlačit koleno do overballu, počet opakování 8-1 O 

- nácvik správného stereotypu extenze kyč. kl. - vleže na zádech, extenze v 

kyčelním kloubu proti odporu 

- chůze 3 -dobá po rovině a po schodech 

- motodlaha (nastavení 0°- 100°, 30 minut) 

Autoterapie: 

- pokračovat v předchozí autoterapii 

Výsledek terapie: 

Subjektivní- pacient se cítí příjemně unaven 

Objektivní - došlo opět k zvětšení rozsahu kolenního kloubu do flexe, nácvik správného 

stereotypu extenze v kyčelním kloubu se zlepšil, chůze po schodech a po rovině bez 

problémů 

Návštěva č.lO (28.1.2008) 

Subj.: pacient se cítí dobře, odchází domů 

Obj.: výstupní kineziologický rozbor 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Dne: 29.1.2008 

Místo: Revmatologický ústav v Praze 

Aspekce v poloze v leže na zádech: 

PDK jizva dlouhá 18 cm, klidná, stehy vyndané. 

Dýchání: dolní břišní 

Vyšetření stoje dle Jandy: 

Vyšetření stoje nebylo možné provést, pacient se podpírá o podpažní berle, 

nesmí zatěžovat PDK 

Vyšetření olovnicí: 

Vyšetření nelze provést, pacient se podpírá o podpažní berle, nesmí zatěžovat 

PDK 

Rozvoj páteře v sedě: 

Nedochází k rozvoji hrudní páteře, rozvoj krční páteře brada - stemum: 9 cm 

Vyšetření chůze (dle Jandy) 

Pomůcky - 2 podpažní berle k odlehčení PDK 

Chůze tří-dobá. Vzpřímené držení těla, předsun hlavy. 

Zvýšená aktivita paravertebrálního svalstva v torakolumbální oblasti. 

Modifikace chůze: 

Není možné vyšetřit pro berle. 

Vyšetření palpací: 

Palpační vyšetření jsem cílila na oblasti dolních končetinách a v okolí jizvy. 
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Kůže a podkoží: 

Oblast pravého kolenního kloubu je bez otoku. Jizva téměř zhojená. Zlepšená 

posunlivost proti spodním vrstvám. 

Záda- snížená posunlivost v oblasti bederní páteře bilaterálně, především latero

laterálně, více vpravo, tužší bariéra. Kiblerova řasa se v oblasti bederní páteře láme, je 

hůře uchopitelná, subjektivně pálení v oblasti bederní páteře při vyšetření Kiblerovy 

řasy. 

Starší jizvy (v oblasti levého kyčelního kloubu a podbřišku) - obě dobře 

posunlivé, klidné. 

Fascie: 

Pravá dolní končetina - zlepšení posunlivosti fascií v oblasti kolenního kloubu. 

Záda - snížená posunlivost na pravé straně všemi směry, v bederní oblasti 

bilaterálně, tužší bariéra. 

Trup - snížená posunlivost hrudní fascie latero-laterálně, bariéra nepruží. 

Svaly: 

Pravá dolní končetina - m.qudriceps femoris zvýšený tonus, adduktory, m.tensor 

fascie latae, m.triceps surae- nejsou palpačně bolestivé 

Levá dolní končetina - bpn 

Záda a přední strana trupu - m.trapezius horní část bez bolesti bilaterálně a 

zvýšeného tonu, m.erector spinae - bilaterálně bez bolesti po celé délce, zvýšený tonus 

v oblasti bederní a dolní hrudní páteře bilaterálně, m iliopsoas vlevo - normotonus. 

Periost: 

Pravá dolní končetina - bolest na anterolaterální straně kolenního kloubu se 

zmenšila 

Levá dolní končetina - není bolestivost na caput fibulae 

Neurologické vyšetření: 

Objektivní: Pacient se orientuje osobou, místem 1 v čase. Nejsou patrny žádné 

abnormality v chování ani vzhledu. 
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Čití: (na dolních končetinách) 

povrchové - termické čití v normě 

- taktilní čití v normě 

- algické čití v normě 

hluboké - popohocit -v normě 

- pohybocit - v normě 

Reflexy: 

monosynaptické reflexy: - kvalitativní hodnocení dle V éleho: 

O = areflexie, 

1 = hyporeflexie - vyvolán jen s facilitací, 

2 = hyporeflexie - vyvolán bez facilitace, 

3 = normoreflexie, 

4 = hyperreflexie - rozšířená zóna výbavnosti, 

5 = hyperreflexie- polykinetický reflex; 

Reflex: 

Bicipitový ( C 5 - 6) 

Tricipitový (C7) 

Reflex flexorů prstů ( C8 ) 

Radiopronační (C6) 

Styloradiální reflex (C6 ) 

Patelární ( L 2- 4) 

Reflex Achillovy šlachy ( L 5 - S2) 

Medioplantární reflex ( L5 - S 2) 

Hodnocení reflexu 

P-3 

P-3 

P-3 

P-3 

P-3 

P nelze vyšetřit 

P-2 

P-2 

Tabulka 6. Výstupní vyšetření reflexů DKK 

patologické reflexy - negativní 

Vyšetření kloubní vůle -joint play 

Provedení dle Lewita 

Pravá dolní končetina - došlo k uvolnění posunlivosti pately 

Levá dolní končetina - bez blokád 

L- 3 

L- 3 

L- 3 

L-3 

L-3 

L- 3 

L- 3. 

L- 3 
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Antropometrické vyšetření: 

Vyšetření provedeno na dolních končetinách textilním metrem. Naměřené údaje 

jsou uvedené v cm. 

Dolní končetina Pravá Levá 

Délka[ cm] funkční (relativní) 98 99 

anatomická (absolutní) 112 113 

stehna 45,5 46 

bérce 40 41 

nohy 29 29 

Obvod[ cm] stehna (15 cm nad okrajem 41 42 

patelly) 

stehna přes m.vasti 45 46 

quadricepsu femoris 

kolena 43 43 

přes tuberositas tibiae 40 39 

lýtka 34 36 

přes kotník 29 29 

přes nárt a patu 37 37 

přes hlavice metatarsů 26 25 

Tabulka 7. Výstupní vyšetření - obvody a délky DKK 
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Měření rozsahu pohyblivosti kloubní 

Vyšetření bylo provedeno na dolních končetinách, za použití dvouramenného 

mechanického goniometru, naměřené údaje jsou udávané ve stupních a zapsány dle 

metodySFTR 

-vyšetření aktivně 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 5-0-85 s 0-0-80 

F 30-0-45 F 25-0-40 

R25 -0-20 R 30- O- 25 

Kolenní kloub s 10-0-105 S0-0-135 

Hlezenní kloub s 10-0-20 s 10-0-20 

R20-0- 25 R20-0-30 

Tabulka 8. Výstupní vyšetření kloubního rozsahu, aktivně 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Zkrácené svaly jsem vyšetřovala dle knihy Svalové funkční testy od Vladimíra Jandy 

m. levator scapulae P=O L=O 

m.SCM P=O L=O 

m trapezius P=1 L=1 

m. pectoralis major P - sternální část - 1 L- ster.část - 1 

P - střední část - 1 L - střední část - 1 

P - klavik. část - 1 L - klavik. část - 1 

m. pectoralis minor P=1 L=1 

m. triceps surae P=O L=O 

m. soleus P=1 L=1 

m. iliopsoas P=1 L=1 

m. rectus femoris P=1 L=1 

hamstringy P = nelze L=1 

Tabulka 9.- Výstupní vyšetření zkrácených svalů 
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Vyšetření svalové síly: 

Sval Stupeň síly P Stupeň síly L 

m. iliopsoas 3+ 4 

m. abdominis 2 2 

m. quadriceps femoris nelze,není plný rozsah v 4+ 

kol. kl. 

hamstringy 3+ 3+ 

abduktory 4 4 

m. triceps surae 3 4+ 

dorzální flexe prstů 3 4 

dorzální flexe nohy 3+ 4 

Tabulka 1 O. - Výstupní vyšetření svalové síly DKK 

Vyšetření hybných stereotypů (dle Jandy) 

- Extense v kyčelním kloubu: 

POLOHA: vleže na břiše s extendovaným kolenním kloubem 

HODNOCENÍ: PDK - ischiokrurální svaly, m.gluteus maximus, paravertebrální 

extenzory trupu ThLp homolat., paravertebrální extenzory trupu Lp homolat. a 

kontralat. , paravertebrální extenzory trupu ThLp kontralat., paravertebrální extenzory 

LDK - ischiokrurální svaly, m.gluteus maximus, paravertebrální extenzory trupu ThLp 

homolat., paravertebrální extenzory trupu Lp homolat. a kontralat. , paravertebrální 

extenzory trupu ThLp kontralat., paravertebrální extenzory 

-Abdukce v kyčelním kloubu: 

POLOHA: vleže na boku netestované končetiny 

HODNOCENÍ: pohyb není proveden čistě ve frontální rovině - naznačený tensorový 

Mechanismus (bilaterálně) 

- Flexe trupu: 

POLOHA: vleže na zádech s extendovanými dolními končetinami, paže zkřížené na 

hrudi, pacient nezvládne předepsanou polohu - paže za hlavou, vzhledem k omezené 

hybnosti pravého ramenního kloubu 

HODNOCENÍ: výrazná aktivita m. iliopsoatu bilaterálně, pacient pohyb pouze naznačí 
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Vyšetření samostatnosti a soběstačnosti: 

Pacient je samostatný a soběstačný 

3.7.1 Závěr výstupního vyšetření 

Shrnutí vyšetření 

Pravá dolní končetina bez otoku. Uvolnila se posunlivost kůže podkoží a fascií. 

Jen mírný náznak zevně rotačního držení celé dolní končetiny. Svaly m.qudriceps 

femoris; adduktory a m.tensor fascie latae nebolestivé, došlo k mírnému snížení tonu. 

Palpační bolestivost na anterolaterální straně kolenního kloubu se zmírnila. Patella -

posunlivá všemi směry. Kolenní kloub - zůstává omezená flexe (ve srovnání 

s fyziologickým rozsahem), extenze je již v doporučeném rozsahu pohybu u TEP. 

Levá dolní končetina - tonus svalů plosky se snížil. Hlavička fibuly pruží, 

nebolestivá. 

Záda, šíje, trup - mírné předsunuté držení hlavy zůstává. Došlo však 

k napřímenému držení trupu. Snížená posunlivost kůže a podkoží v bederní oblasti 

bilaterálně. Svaly - m.trapezius horní část mírně zvýšený tonus vpravo, m.erector 

spinae - zvýšený tonus v oblasti bederní a dolní hrudní páteře bilaterálně, m. iliopsoas 

vlevo - normotonus. 
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3. 7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacient po celou dobu terapie ochotně spolupracoval. I díky tomu, že na sobě 

sám během volného času pracoval, došlo na konci terapie k výraznému zlepšení. 

Terapie probíhala dobře, rozsah pohybu v pravém kolenním kloubu do flexe a 

extenze se postupně zvyšoval. Jizva se dobře hojila, otok ustupoval. Podařilo se upravit 

stereotyp chůze, aspoň částečně uvolnit hypertonní svaly, ne však všechny. 

Došlo ke změně stereotypu extenze kyčelního kloubu a ke změně stereotypu 

chůze. 

Prognóza 

Pacient byl zainstruován pro samostatné cvičení, které by měl doma aspoň 

jednou denně cvičit. Pokud nedojde k zhoršení či komplikacím stavu, může pacient 

přidat jízdu na rotopedu a plavání. 

Podle instrukcí ošetřujícího lékaře bude pacient operovanou nohu postupně 

zatěžovat. 

K úplnému doléčení bude pacientovi předepsaná lázeňská léčba. 

4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacienta po totální 

endoprotéze kolenního kloubu. 

Tuto kazuistiku jsem zpracovala na základě absolvované praxe v 

Revmatologickém ústavu v Praze, kde jsem měla příležitost pracovat na odborném 

pracovišti, zdokonalit se v komunikaci s pacientem, personálem, práci se zdravotní 

dokumentací a rovněž tak v aplikaci diagnostických i terapeutických postupů, které 

jsem se naučila 

Práce s pacientem mě bavila. Měla jsem možnost pozorovat jeho každodenní 

změny stavu a zároveň jeho postupný vývoj během terapie. 

55 



5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA alergologická anamnéza 

ABD abdukce 

ACL anterius cruciate ligament 

ADD addukce 

AGR antigravitační relaxace 

bilat. bilaterálně 

BMI body mass index 

bpn bez patologického nálezu 

cca přibližně 

cm centimetr 

CNS centrální nervová soustava 

DF dorzální flexe 

Dg. diagnóza 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

dx. pravý, vpravo 

ext. extendovaný 

FA farmakologická anamnéza 

flekt. flektovaný 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

homolat. 

IP 

kg 

kl. 

kol. 

kontralat. 

kyč. 

L 

LCA 

LDK 

lig. 

homolaterální 

interphalangeální 

kilogram 

kloub 

kolenní 

kontralaterální 

kyčelní 

levý 

ligamentum cruciatum anterius 

levá dolní končetina 

ligamentum 
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Lp lumbální páteř 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus, sval 

max. maximální 

min. minimální 

mm. musculi, svaly 

MOB mobilizace 

MTP metatarzophalangeální 

např. napřfklad 

negat. negativní 

NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 

obj. objektivně 

obl. oblast 

OP omezený pohyb 

p pravý 

PA pracovní anamnéza 

pac. pacient 

PDK pravá dolní končetina 

PF plantární flexe 

PIR postizometrická relaxace 

r. rok 

RA rodinná anamnéza 

RHB rehabilitace, rehabilitační 

SA sociální anamnéza 

SCM m. sternocleidomastoideus 

SI sakroiliakální kloub 

sin. levý, vlevo 

St.p. status post, stav po 

subj. subjektivně 

Th thorakální 

ThLp thorakolumbální přechod 

Thp thorakální páteř 

TMT techniky měkkých tkání 
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VP 

VR 

ZR 

výchozí poloha 

vnitřní rotace 

zevní rotace 
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Příloha číslo 2. Nejvýraznější změny na konci terapie 

Funkční test 15.1. 2008 

Pohyblivost P kol.kl. S 1 O - 1 O - 60 

(SFTR) -aktivně 

Zkrácené svaly m.iliopsoas vpravo st. 2 

m.rectus femoris st 2 

m.trapezius 2 

Stereotyp extense v paravertebrální extenzory 

kyčelním kloubu: PDK trupu Lp homolat., paravert. 

extenzory trupu ThLp 

kontralat., paravert. 

28.1. 2008 

s 10-10-105 

m.iliopsoas vpravo st. 1 

m.rectus femoris st 1 

m. trapezius 1 

ischiokrurální sv., m.gluteus 

maximus, paravertebrální 

extenzory trupu ThLp 

homolat., paravertebrální 

extenzory trupu Lp kontralat. extenzory trupu Lp homolat. 

Chůze 

Palpace bolestivých 

bodů 

Joint play 

a ThLp homolat. str. 

zároveň, sv. pletence 

pažního, ischiokrurální sv., 

m.gluteus maximus, 

nestejná délka kroku, 

rytmus nepravidelný, 

trup v předklonu 

bolest na anterolaterální 

straně kolenního kloubu 

a kontralat. , paravertebrální 

extenzory trupu ThLp 

kontralat., paravertebrální 

ex tenzory 

stejná délka kroku, 

rytmus pravidelný, 

trup vzpřímen 

bez bolesti 

blokáda hlavičky fibuly bariéra pruží 

vlevo, 

blokáda pately vpravo bariéra pruží 
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