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ABSTRAKT 

 

Autor:  Jan Kuštán 

 

Název práce:  Stavba myoelektrické protézy předloktí 

 

Cíle: Hlavním cílem práce je navržení a popsání stavby vhodné 

myoelektrické protézy po amputaci v oblasti předloktí s následnou 

rehabilitační a ergoterapeutickou péčí. 

 

Metody: Základem teoretické části je literární rešerše. V praktické části jsem 

poznatky získané studiem odborné literatury konzultoval s protetiky na 

protetických pracovištích v Plzni a Českých Budějovicích. Tyto 

znalosti jsem využil při tvorbě návrhu myoelektrické protézy předloktí 

s následnou rehabilitační a ergoterapeutickou péčí. 

 

Klí čová slova:   amputace v oblasti předloktí, myoelektrická protéza, rehabilitace, 

ergoterapie, úchop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

ABSTRACT 

 

Author:   Jan Kuštán 

 

Title:   Construction of forearm myoelectric prosthetic 

 

Objectives:  The main goal is to describe the design and construction of appropriate 

myoelectric prosthesis after amputation of the forearm with subsequent 

rehabilitation care and occupational therapists. 

 

Methods:  The theoretical part is a literature review. In the practical part I gained 

knowledge by studying literature consulted with prosthetics in Pilsen and 

Czech Budejovice. The skills I used when designing myoelectric forearm 

prosthesis with subsequent rehabilitation care and occupational therapists. 

 

Keywords: amputation of the forearm, myoelectric prosthesis, physiotherapy, 

occupational therapy, grip. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a použil jen literaturu a prameny uvedené v seznamu 

literatury. 

 
V Praze dne………...... 2011   ……………………………… 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Rudolfu 

Půlpánovi za cenné rady, připomínky a kritiky při tvorbě bakalářské práce. Dále bych 

chtěl poděkovat panu Vladanu Princovi a Antonínu Kriegelsteinovi, kteří mi odborně 

odpověděli na mé dotazy týkající se bakalářské práce a poskytli mi literaturu a jiné 

materiály přímo z protetických pracovišť. 



   

Svoluji k zapůjčení své bakalářské práce ke studijním účelům. 

Prosím, aby byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí 

pramen převzaté literatury řádně citovat. 

 
Jméno a příjmení:                     Datum vypůjčení:                       Poznámka:



   

OBSAH 
 

1 ÚVOD………………………………………………………………………………. 9 

2 TEORETICKÁ ČÁST…………………………………………………………… 11 

2.1 Funkční anatomie a biomechanika předloktí........................................11 

2.1.1 Loketní kloub..................................................................................11 

2.1.2 Distální radioulnární kloub............................................................13 

2.1.3 Proximální zápěstní kloub (radio – karpální) ..............................14 

2.1.4 Zápěstně – záprstní kloub (karpo – metakarpální).....................15 

2.1.5 Metakarpofalangové klouby..........................................................16 

2.1.6 Mezičlánkové klouby prstů ............................................................16 

2.2 Amputace..................................................................................................17 

2.2.1 Historie Amputací...........................................................................17 

2.2.2 Gilotinové (cirkulární) amputace..................................................18 

2.2.3 Lalokové amputace.........................................................................19 

2.2.4 Indikace k amputacím....................................................................20 

2.2.5 Rozhodnutí o výši amputace..........................................................22 

2.2.6 Hodnocení amputačního pahýlu....................................................25 

2.2.7 Komplikace amputací.....................................................................25 

2.2.8 Amputace v oblasti předloktí.........................................................26 

2.3 Ruka jako úchopový orgán.....................................................................27 

2.3.1 Úchop...............................................................................................27 

2.3.2 Fáze úchopu.....................................................................................28 

2.3.3 Úchopové stereotypy.......................................................................30 

2.3.4 Předpoklady plynulého provádění úchopu...................................30 

2.3.5 Testování úchopu............................................................................31 

2.4 Protézy horní končetiny ..........................................................................31 

2.4.1 Historie protéz horní končetiny.....................................................31 

2.4.2 Základní vybavení protéz...............................................................33 

2.4.3 Typy pahýlových lůžek...................................................................33 

2.4.4 Typy protéz horní končetiny..........................................................35 

3 PRAKTICKÁ ČÁST……………………………………………………………..41 

3.1 Metodika práce.........................................................................................41 

3.1.1 Cíle a úkoly práce............................................................................41 



   

3.1.2 Metoda práce...................................................................................41 

3.2 Prvotní vyšetření......................................................................................42 

3.2.1 Indikace protetické pomůcky.........................................................42 

3.2.2 Registace a základní dokumentace pacienta................................44 

3.3 Získání měrných podkladů .....................................................................44 

3.4 Zhotovení myoelektrické protézy předloktí ..........................................49 

3.5 Terapie a následná péče...........................................................................55 

4 ZÁVĚR…………………………………………………………………………… 58 

5 LITERATURA …………………………………………………………………… 59 



  9  

1 ÚVOD 

Lidská ruka je naším nepostradatelným nástrojem manipulace, komunikace a 

hmatovým ústrojím. Člověk po ztrátě horní končetiny se musí s těmito problémy a 

sociálními aspekty vypořádat a zapojit se mezi své okolí. K tomuto účelu se již po 

staletí používá náhrad horních končetin zvané protézy. První protézy měli spíše 

náboženský či kosmetický význam ve smyslu celistvosti organismu. Ovšem s vývojem 

techniky a příchodem nových materiálů jsme se stali svědky, že protézy neslouží pouze 

ke kosmetickému nahrazení ztráty končetiny, ale mohou nám pomoci zapojovat se do 

běžných denních činností nebo dokonce k provádění pracovních úkonů. 

K nejdokonalejším protézám patří dnes protézy myoelektrické, kterým se věnuje 

tato práce. Princip této „vůlí“ ovládané protézy spočívá ze snímání myoelektrických 

potenciálů zbytků svalů pahýlu pomocí elektrod, které jsou schopny tyto impulsy 

předat řídící jednotce protézy a pomocí elektromotorů ovládat myoprotézu a tím 

vykonávat potřebný pohyb. 

Bakalářská práce se bude na základě literární rešerše zabývat problematikou osob 

po amputaci v oblasti předloktí a jejich vhodném protetickém vybavení myoelektrickou 

protézou. Důraz bude také kladen na indikaci k amputaci a následnou rehabilitační a 

ergoterapeutickou péči. 

K problematice amputací a protetického vybavení bych chtěl čerpat převážně 

z české a zahraniční odborné literatury. Dále z internetových stran a publikací a znalostí 

odborníků v oblasti protetické péče. 

Anatomií a biomechanikou horní končetiny se zabývá Čihák (2001) a Kaphingst 

(2002). Jsou zde podrobně popsány pohyby v oblasti horní končetiny a je zde také 

spousta informací o svalech a kloubech účastnějících se těchto pohybů. Bohužel zde 

nejsou popsány fyziologické aspekty po amputaci v oblasti horní končetiny. Dále se 

touto problematikou zabývá Kompendium FTVS dostupné z internetových stran 

fakulty. 

O amputacích a indikacích v oblasti předloktí, následném protetickém vybavení a 

jednotlivými typy protéz se ve svých publikacích zmiňují Dungl (2005), Baumgartner 

(2008) a Hadraba (2006). 

Paigerová (2001) pak ve svém článku srovnává tyto jednotlivé typy protéz horní 

končetiny a popisuje výhody a nevýhody těchto protéz. 
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Hadraba (1971) také popisuje techniky sádrování při zhotovování sádrových 

negativů nutných ke stavbě protéz. Ve svých dalších publikacích navazuje na toto téma 

a zabývá se převážně stavbou protetických pomůcek. 

Podrobný přehled o vybavení myolektrickými protézami podává publikace René 

Baumgartnera (2008), která se na rozdíl od ostatních publikací zabývá i terapeutickými 

aspekty při vybavování myoelektrickými protézami a popisuje také vhodné umístění 

elektrod a nejmodernější stavbu těchto protéz. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Funkční anatomie a biomechanika předloktí 

2.1.1 Loketní kloub 
 

Loketní kloub je kloub složený ze tří  kostí: pažní, loketní a vřetenní. V loketním 

kloubu jsou v jednom pouzdru spojeny tři klouby: 

1. Loketní kloub paže – kladkový  kloub (humerus + ulna). 

2. Kloub vřetenní kosti paže – „omezený“ kulový kloub (humerus + radius). 

3. Loketní kloub vřetenní kosti – kloub  kolový (radius + ulna). (11) 

Loketní kloub paže  
 

Pohyb loketního kloubu paže se musí provádět kolem osy. Jde čistě o šarnýrový 

kloub. V něm dochází k flexi a extenzi. Extenze probíhá v anatomicky podmíněném 

konci, když olekranon narazí ve své jamce na odpor. (11) 

 
Kloub vřetenní kosti paže 
 

Kloub vřetenní kosti paže je z anatomického hlediska kulový kloub. V něm se může 

chrupavkovitá jamka vřetenní kosti otáčet pomocí své vnější plochy proti pevně stojící 

loketní kosti. (11) 

 

Loketní kloub vřetenní kosti  
 

Při pronaci se otáčí vřetenní kost směrem dovnitř přes loketní kost, takže palec 

ukazuje směrem dovnitř, hřbet ruky dopředu popř. nahoru. Přitom křižuje vřetenní kost 

kost loketní. Při supinaci stojí loketní kost a vřetenní kost paralelně, palec se otáčí 

nahoru, dlaň ukazuje dopředu nebo nahoru. (11) 

Zesilující vazy v loketním kloubu: 
 

• Lig. collaterale ulnare je masivní vaz začínající na vnitřním epikondylu pažní 

kosti, a jeho přední část jde až k bázi proc. coronoideus. Zadní partie vazu 

dosahuje k okraji olecranon ulnae. Oba pruhy u jejich úponů spojuje šikmý, 
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nekonstantní a poměrně slabý proužek, tzv. Cooperův vaz. Nemá žádnou  

známou funkci. 

• Lig. quadratum jde od zářezu na ulně ke krčku vřetenní kosti a zesiluje dolní 

okraj pouzdra. Vaz stabilizuje radioulnární spojení. 

• Lig. anulare radii obkružuje jako plochý prstýnek boční kloubní plochu hlavičky 

vřetenní kosti a upíná se na ulnu. Svým uložením umožňuje otáčení hlavičky v 

zářezu na ulně. (Nepodchycuje tedy krček vřetenní kosti, jak se běžně traduje) 

• Lig. collaterale radiale začíná na zevním epikondylu a vějířovitě vyzařuje do 

kloubního pouzdra. Nemá větší stabilizační význam. (21) 

Pohyby v loketním kloubu 

Pohyby v loketním kloubu probíhají kolem příčné osy procházející kladkou a 

hlavičkou pažní kosti a kolem osy spojující střed hlavice radia s hlavicí ulny (obr. 1): 

• flexe a extenze (v rozsahu 125 – 145°) 

• pronace a supinace (v rozsahu kolem 150°) (21) 

 

 

Obr. 1 Schéma funkcí v loketním kloubu 
A – řez humeroradiálním skloubením 
B – řez humeroulnárním skloubením 
C – řez proximálním radioulnárním skloubením 
(Čihák, 2001) 

 

Obr. 2 
Pronace a supinace 
(Čihák, 2001) 
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2.1.2 Distální radioulnární kloub 

Distální radioulnární kloub je jednoosý kloub mezi konvexní hlavicí ulny a zářezem 

na radiu. Kloubní plochy tvoří caput ulnae a incisura ulnaris radii. Kloubní pouzdro je 

volné a dovoluje obíhání distálního konce radia kolem hlavice ulny. Tento pohyb spolu 

s rotací hlavice radia v loketním kloubu (v humeroradiálním a v proximálním 

radioulnárním skloubení) je základem pronace a supinace předloketních kostí (viz obr. 

2). (11) 

Stabilita distálního radiálního kloubu 

Pouzdro radiokarpálního, mediokarpálního i radioulnárního kloubu je společné. Na 

palmární a dorzální straně jej zesilují obtížně izolovatelné ligamentózní pruhy. 

Palmární vazy jsou silnější a pro stabilitu jsou i významnější. 

• Mezi jednotlivými kostmi jsou krátké mezikostní vazy, ligg. interossea poutající 

karpální kosti navzájem. 

• Hlavní palmární a dorzální vazy jdou od radia a od ulny šikmo přes funkční 

střed karpu, kterým je hlavice os capitatum. 

• Lig. carpi radistům vybíhá paprsčitě od caput ossis capitati na sousední kosti a 

stabilizuje jejich polohu. 

 

Radiální a ulnární okraje obloukovitě zklenutých karpálních kostí svazuje jako 

plochá tětiva silný a plochý vaz - poutko ohybačů (retinaculum flexorum). Pod 

poutkem vzniká poměrně těsný karpální kanál, canalis carpi, kterým z předloktí do 

dlaně vstupují šlachy flexorů prstů, cévy a nervy dlaně. (21) 

Supinace 

Supinace je základní postavení předloketních kostí rovnoběžně vedle sebe, 

dlaňovou stranou dopředu; označuje se tak i supinační pohyb, jímž se kosti do této 

pozice dostávají. (5) 

Pronace 

Pronace je postavení předloketních kostí, při němž ulna zůstává na svém místě a 

radius se otočil  – nahoře v proximálním radioulnárním kloubu kolem své dlouhé osy, 

dole v distálním radioulnárním kloubu oběhl hlavici ulny, takže šikmo zpředu kříží 

ulnu, a dolní část předloktí s rukou se obrací hřbetní stranou dopředu; označuje se tak i 
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pronační pohyb, jímž se radius do této polohy dostává. Volně visící končetina se svou 

váhou automaticky staví do částečné pronace. (5) 

 

Pronace a supinace se u předloketní myoprotézy odehrává ve fyziologickém 

loketním kloubu pacienta a také v zápěstním pronosupinačním kloubu myoprotézy. 

Čím je delší předloketní pahýl pacienta, tím je více schopen provádět pronaci a supinaci 

pomocí svého fyziologického loketního kloubu. (2) 

2.1.3 Proximální zápěstní kloub (radio – karpální) 

V proximální zápěstním, dvouosém kloubu se spojuje vejcovitá jamka rádia 

s proximální řadou zápěstních kostí, loketní kost se stavby tohoto kloubu neúčastní. 

Tato stavba umožňuje nejprve flexi směrem k dlani (volární) a extenzi směrem k hřbetu 

ruky (dorsální) kolem příčně postavené osy. Kolem svisle postavené dorsopalmární osy 

se provede addukce směrem k palci a abdukce směrem k malíčku. Uvnitř distálního 

kloubu ruky, tedy mezi oběma řadami zápěstních kostí, je pohyblivost malá. (11) 

Pohyby v zápěstním kloubu 

Pohyby v zápěstním kloubu můžeme rozdělit na: 

• palmární flexi (80° - 90°) 

• extenzi (70°) 

• radiální dukci (15° - 20°) a ulnární dukci (45°) 

• cirkumdukci (což je kombinace předchozích pohybů - krouživý pohyb) 

• pronaci  a supinaci (150° - 360°) (21) 

Flexe a extenze ruky se v podstatě realizuje mezi radiem, os lunatum a os 

capitatum. Účast ostatních kostí je bezvýznamná. Při flexi rotuje os lunatum a os 

capitatum volárně a os lunatum se navíc posouvá dorzálně. Při extenzi ruky je tomu 

opačně. 

 
Radiální a ulnární dukce ruky probíhá z hlediska skeletu ruky tak, že při radiální 

dukci se proximální řada karpů posouvá ulnárně a distálně řada radiálně. Při ulnární 

dukci je tomu naopak (Obr. 3). 
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Pronace a supinace v oblasti zápěstí se u myoprotézy odehrává v jejím 

pronosupinačním elektrickém kloubu ovládaným pomocí snímání myoelektrických 

potenciálů svalových vláken (více v kapitole 3.4 Zhotovení myoelektrické protézy 

předloktí). (2) 

 

 

Obr. 3 Pohyby v zápěstí (Čihák, 2001) 
 
2.1.4 Zápěstně – záprstní kloub (karpo – metakarpální) 
 

Zápěstně-záprstní kloub má u palce podobu sedlového kloubu. Umožňuje pohyb 

kolem dvou os, a sice addukci a abdukci vůči druhému prstu a opozici a repozici vůči 

malíkovitému valu. Tato volná pohyblivost palce přispívá rozhodující měrou 

k úchopové funkci lidské ruky. Nejmodernější myoprotetické ruky jsou dokonce i tento 

pohyb palce imitovat a vytvářet tak lepší opozici palce proti 2. a 3. prstu protézy. 

V příslušných kloubech mezi distálními zápěstními kostmi a záprstními kostmi u 

ostatních čtyř prstů je pouze malá pohyblivost a jsou funkčně méně významné. (11) 

Pohyby v palcovém kloubu   

Pohyby v palcovém kloubu jsou možné ve smyslu: 

• flexe (50° - 70°) 

• abdukce (do 50°) 

• addukce (do 10°) 
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• opozice a repozice palce (45° - 60°) (21) 

2.1.5 Metakarpofalangové klouby 

Metakarpofalangové klouby (artt. metacarpophalangeales) jsou mezi hlavicemi 

metakarpů a bázemi základních (proximálních) prstových článků. Jde o kulovité 

klouby. Pouzdro kloubu je volné a je zesíleno bočními vazy (ligg. collateralia). (11)                                                                   

Pohyby v metakarpofalangeálním kloubu 

Pohyby v metakarpofalangeálním kloubu se dějí ve smyslu: 

• flexe (do 90°) 

• extenze (do 10°) 

• abdukce a addukce (do 30° - pouze při extenzi prstů) (21) 

2.1.6 Mezičlánkové klouby prstů 

Mezičlánkové klouby prstů se chovají jako kulové klouby, neboť umožňují např. 

téměř kroužit ukazovákem dokola. Natažené prsty lze silně od sebe odtáhnout, ohnuté 

prsty ale méně, neboť v pohybu brání boční vazy kloubů. V kloubech prstů je možné 

téměř výlučně provádět flexi a extenzi, tudíž pohyby kolem jedné osy (čistě závěsové 

klouby). (11) 

U myoprotetické ruky zprostředkovávají prsty protézy především úchop. Většina 

těchto protéz vytváří úchop mezi palcem a 2. a 3. prstem současně, ovšem existují i 

nejmodernější myoprotetické ruky, které jsou schopny ovládat všech pět prstů 

jednotlivě. Nevýhodou je ovšem náročnost ovládání na uživatele protézy. (15) 

Pohyby v mezičlánkových kloubech prstů 

Pohyby v mezičlánkových kloubech jsou: 

• flexe (u proximálních kloubů do 90°, v distálních 60° - 80°) 

• extenze (21) 
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Obr. 4 Pohybové možnosti kloubů ruky (Čihák, 2001) 

 

2.2 Amputace 

Jako amputaci definujeme odstranění periferní části těla včetně krytu měkkých 

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

dalšího protetického ošetření. (14) 

2.2.1 Historie Amputací 

Amputace patří k nejstarším historicky doloženým prováděným výkonům. Určitou 

zvláštností amputací je, že kromě léčebného efektu měly často i rituální (přinášení oběti 

bohům) nebo trestní účel (buď jako odstrašující případ či měly znemožňovat útěk při 

zachování pracovního potenciálu). (6) 

Největšího uplatnění a rozvoje zaznamenaly za válek, kde často bývaly i vynuceny 

omezenými technickými a také medikamentózními možnostmi a nabízely rychlé řešení. 

Svoji roli sehrála i nedostupnost anestezie, časová tíseň a neznalost protišokové terapie. 

Jenom první světová válka si vynutila zhruba na 100 000 amputací. (7) 

Samozřejmě i amputace v průběhu doby zaznamenaly svůj vývoj. Zpočátku se 

prováděly gilotinové (cirkulární) amputace bez anestezie, krvácení se zastavovalo 

zaškrcením pahýlu nebo ponořením do vroucího oleje, moderní lalokové amputace 

včetně podvazu cév s využitím muskulokutánních laloků k vytvoření měkkého krytu 

pahýlu byla poprvé publikována Listerem a Brittainem v roce 1837. 
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Obě techniky jsou dodnes využívány, kdy zejména ve válečných podmínkách se 

stávají výhodnější gilotinové amputace prováděné za nedostatku času. 

Exartikulace se od amputace liší pouze v tom, že periferie je odstraněna v linii 

kloubu. 

Rozdílným výkonem je resekce, která znamená odstranění interkalárního segmentu, 

ale pouze s částí měkkých tkání, přičemž tento defekt může být lokálně nahrazen. 

V zásadě se vždy jedná o rekonstrukční výkony, jejichž účelem je eliminace 

onemocnění anebo funkčního postižení se snahou o dosažení návratu lokomoce nebo 

částečné funkce. 

Jak již bylo řečeno, můžeme rozdělit typy amputací do dvou skupin - na gilotinové 

a lalokové, které mohou být prováděny jako otevřené nebo uzavřené. 

Při otevřené technice amputace není rána po amputaci primárně uzavřena, to 

znamená, že bude nutná nejméně ještě jedna další operace k vytvoření kvalitního 

pahýlu. Mezi další operace lze řadit sekundární suturu, reamputaci, revizi nebo 

plastické výkony. 

Otevřené amputace jsou indikovány v případě infektu a u těžkého zhmoždění a 

kontaminace měkkých tkání, kdy umožňují sekundární uzávěr již bez rizika 

komplikovaného hojení. (6) 

 
2.2.2 Gilotinové (cirkulární) amputace 

Gilotinové amputace jsou vždy prováděny jako otevřené, a proto se někdy také tak 

nazývají. V dnešní době si ji ale nelze představovat jako původní jednoduché cirkulární 

oddělení končetiny jedním řezem. 

Nyní se nejprve cirkulárně přeruší kůže, po její retrakci se v její úrovni přeruší 

svaly (s podvazem cév a ošetřením nervů) a po jejich retrakci se v této další a 

nejproximálnější linii přeruší skelet. 

Jako další krok klasicky následovala náplasťová kožní trakce (1,5-2,5 kg), kdy při 

její správné aplikaci někdy ani nebývala nutná revize a sutura pahýlu. V současnosti 

podle stavu pahýlu před uzávěrem rány je nutná jeho konečná úprava pro umožnění 

dobrého oprotézování. (6) 
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2.2.3 Lalokové amputace 

Lalokové amputace jsou platným a standardním operačním výkonem, který také 

samozřejmě prodělaly určitý vývoj.  

V případě otevřené lalokové amputace je v současnosti doporučována technika 

invertovaných kožních laloků, které jsou založeny poněkud delší (buď symetrické nebo 

je možné i atypické založení laloku), poté jsou překlopeny (invertovány) a dočasně 

přešity přeloženou plochou k sobě (obr. 5). Vlastní pahýl je kryt mastným tylem a 

naložena náplasťová kožní trakce. Po opakovaných převazech asi po 2 týdnech při 

vytvoření granulační plochy je možná primární sutura po uvolnění a „rozbalení” těchto 

laloků. 

Vzhledem k rozvoji protetiky také již není nutné bezpodmínečně respektovat dříve 

používaná amputační schémata a ani dodržovat zásady umístění jizvy, musí se ovšem 

vzít v potaz určitá nutná minimální délky objímky a kloubní mechaniky protézy. 

U lalokových amputací se musí předem naplánovat umístění laloků měkkých tkání 

tak, aby mohla být bezpečně odstraněna veškerá patologická tkáň a skelet přerušen v 

plánované výši i po retrakci měkkých tkání. 

Laloky musí umožnit dostatečné krytí skeletu měkkými tkáněmi, které bude možné 

vymodelovat do kónického pahýlu a zároveň musíme usilovat o zachování motoriky 

pahýlu, čehož lze dosáhnout buď myoplastikou nebo myodézou. 

Přerušené svaly jedné motorické skupiny lze navzájem spojit s antagonisty, což je 

podstatou myoplastiky. Nejčastěji se flexory sešívají s extenzory. Další možností je 

jejich kostní reinzerce, neboli myodéza, čímž se vytvoří nový svalový úpon k 

umožnění zachování původní funkce a zároveň je i prevencí nežádoucích kontraktur. 

Dále je vhodné umístit jizvu mimo silně zatíženou plochu pahýlu. Zvláštní péči je 

nutno věnovat ošetření nervových pahýlů jako prevenci amputačního neuromu a z něj 

plynoucích obtíží. Jako nejspolehlivější se jeví šetrné vytažení nervového kmene a poté 

jeho ostré přerušení po předchozí alkoholizaci proximálně nad místem přerušení, poté 

se nerv ponechá spontánně retrahovat mezi měkké tkáně. Ale násilné přetažení by 

mohlo vést k jeho traumatizaci v průběhu kmene s následným rozvojem traumatických 

neuronů a z nich plynoucích fantomových obtíží. (6) 
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Obr. 5 Otevřená laloková amputace (Baumgartner, 1997) 

2.2.4 Indikace k amputacím 

Indikace k amputacím se v dnešní době značně zúžily na: 

1. Trauma - tato dříve častá indikace amputace je nyní naštěstí často vytlačována 

možnostmi mikrochirurgie a cévní chirurgie. 

2. Infekt  - tyto výkony zůstávají vyhrazeny pro dlouhodobé lokální procesy či 

naopak pro nezvládnutelnou akutní sepsi způsobenou lokálním infektem. V této 

indikaci se jedná o život zachraňující operaci. 

3.  Nekróza - včetně nekrózy způsobené fyzikálními vlivy, tj. popáleniny, 

omrzliny, poranění elektrickým proudem, kdy je nutno o výši amputace rozhodnout až 

po demarkaci nekróz. 

4. Tumory  - nejčastěji u pokročilých či recidivujících maligních afekcí. 

5. Afunkce - resp. bránění ve zlepšení funkce, kdy se může jednat o vrozené vady, 

následky traumatu a operací. Patří sem také choroby způsobující nedokrvení 

končetinových cév (diabetes mellitus II. typu atd.) 

6. Stav kožního krytu anebo defekt měkkých tkání  - dnes se tato indikace stává 

okrajovou vzhledem k možnostem mikrochirurgie a plastické chirurgie. (4) 

 

 

 

 



  21  

Tab. 1 Mess – hodnocení rozsahu poškození končetiny (Dungl, 2005) 

Mnoho autorů se snažilo omezit subjektivní faktory při rozhodování o indikaci k 

amputaci, proto byla vypracována různá schémata a bodovací systémy k posouzení 

možnosti záchrany končetiny, kdy jako neujžitečnější se jeví MESS skóre (magled 

extremity severity score, Tab. 1). Toto schéma hodnotí postižení podle energie 

úrazového mechanismu, tlakové stability pacienta, ischemického postižení a věku. 

Tento systém byl ověřen jak na základě retrospektivních, tak i prospektivních 

studií. Při skóre 7 a více bývá konečným řešením amputace, skóre 6 a nižší dává 

předpoklady k záchraně končetiny. 

Samozřejmě že žádný bodový systém nemůže nahradit klinickou zkušenost a 

peroperační nález, ale provedená amputace může vést i k záchraně života, neboť časově 

náročné výkony pro záchranu končetiny mohou být příčinou celkového selhání 

organismu - zejména u polytraumatizovaných pacientů. Toto obzvláště platí pro starší 

pacienty a při multiorgánovém postižení. 

Po zhodnocení všech faktorů, zda-li je možná záchrana končetiny, by měl také 

operatér posoudit, je-li tento postup optimální i pro pacienta, což musí být učiněno v 

I. Úrazová energie  

1. Nízká energie - jednoduché zlomeniny a průstřely 

2. Střední energie - otevřené nebo víceetážové zlomeniny, větší pohmoždění 

3. Vysoká energie - vstřel zblízka, vysokorychlostní střelné zranění 

4. Masivní rozdrcení - důlní, železniční zranění 

1 bod 

2 body 

3 body 

4 body 

II. Tlaková stabilita  

1. Normotenzní hemodynamika - TK stabilní i během operace 

2. Přechodná hypotenze - TK stabilizován infuzní terapií 

3. Prolongovaná hypotenze - systolický tlak pod 90 mm Hg 

0 bodů 

1 bod 

2 body 

III. Ischemické postižení - p ři ischemii delší než 6 hodin se body zdvojnásobují  

1. Žádné - hmatná pulzace, bez známek ischemie 

2. Lehké - oslabená pulzace, bez známek ischemie 

3. Střední - nedetekovatelná pulzace, obleněný kapilární návrat, oslabená motorika 

4. Těžké - chladná a nehybná končetina, necitlivost, bez kapilárního návratu 

0 bodů 

1 bod 

2 body 

3 body 

IV. Věk  

1. Do 30 let 

2. Mezi 30-50 roky 

3. Více než 50 let 

0 bodů 

1 bod 

2 body 
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souladu s jeho vůlí. Drtivá většina pacientů od počátku trvá na pokusu o záchranu 

končetiny, ale neuvědomuje si už, co tento postup obnáší. 

Pacienta je nutno realisticky seznámit s: 

• plánovaným postupem léčby - kdy předpokládáme opakované kostní i 

měkkotkáňové výkony, 

• možností rozvoje infektu včetně rizika celkové sepse, 

• možností rozvoje tkáňových nekróz a kožních defektů, 

• předpokládanou celkovou délkou léčby, 

• bolestivostí terapie, 

• socio-ekonomickými aspekty dlouhodobé léčby (omezený kontakt s rodinou a 

přáteli v nemocnici, dlouhodobá pracovní neschopnost), 

• očekávaným kosmetickým i funkčním výsledkem zachráněné končetiny. 

Nakonec se může stát, že po všem tomto úsilí je sice končetina zachráněna, ale je 

trvale bolestivá a nefunkční a stejně jako poslední řešení - někdy i po více letech, zbude 

než amputace této „zachráněné” končetiny. 

Naproti tomu je nutno také pacienta seznámit s možností amputace a následného 

protetického vybavení, které nabízí relativně rychlé a konečné řešení. Většině mladých 

pacientů přináší protetické vybavení po ztrátě dolni končetiny pouze nevelké životní 

omezení a umožňuje i kvalitní profesní zařazení. Výsledky dlouhodobých studií hovoří 

ve prospěch časně provedené amputace, kdy i subjektivně se tito pacienti považují za 

méně postižené oproti skupině pacientů po komplikovaně dosažené záchraně 

končetiny. (6) 

2.2.5 Rozhodnutí o výši amputace 

Zde hraje roli kromě rozsahu postižení také i stav jednotlivých tkání: 

1. Kožní kryt  - v dnešní době jej lze řešit pomocí laloků, tkáňových expanderů a 

štěpů ve spolupráci s plastickými chirurgy. 

2. Svaly - tvoří měkkotkáňový obal skeletu. Skelet musí být přerušen v takové 

výši, aby byl zachován dostatečný kryt měkkých tkání a naopak. 

3. Nervová tkáň - specifickou zůstává otázka řešení stavů na neurologickém 

podkladu - např. neurotrofických defektů. 
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4. Cévní zásobení - patřilo k historicky nejčastější indikaci - jednak v důsledku 

arteriálního (akutní či chronická ischemie na různém podkladu) či venózního postižení 

(chronická žilní insuficience) nebo kombinací obou. 

5. Možnost optimálního protetického vybavení - je vhodné předem délku pahýlu 

konzultovat s protetikem, jinak obecně platí pro pohyb, že čím delší pahýl, tím nižší 

energetické nároky. Toto je také nutno vzít v potaz, zejména u starších pacientů. 

Z tohoto důvodu byla dříve různými autory vypracována tzv. amputační schémata, 

která zohledňovala možnost tehdejšího protetického vybavení. Byla tedy i do jisté míry 

obrazem tehdejší úrovně protetiky a poskytovala chirurgovi návod, která část skeletu je 

cenná či naopak spíše překážející pro optimální protetické vybavení a tedy i pro 

správné fungování protézy. Tato schémata mají v současné době spíše historickou 

platnost, neboť nyní se snažíme (až na určité výjimky) vždy zachránit co největší část 

skeletu (Obr. 6). (2) 
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Obr. 6 Schéma amputací na horní končetině (Baumgartner, 2007) 

1. Amputace částí prstů 
2. Amputace celých prstů 
3. Metakarpální amputace 
4. Karpometakarpální amputace 
5. Transkarpální amputace 
6. Amputace celé ruky 
7. Distální (dlouhá) amputace v předloktí (2/3 pahýl) 
8. Střední amputace v předloktí 
9. Proximální (krátká) amputace v předloktí (1/3 pahýl) 
10. Ultrakrátká amputace v předloktí 
11. Exartikulace v lokti 
12. Transkondylární amputace paže 
13. Distální amputace paže 
14. Proximální amputace paže 
15. Ultrakrátká amputace paže 
16. Exartikulace v ramenním kloubu 
17. Intertorakohumeroskapulární amputace (3) 
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2.2.6 Hodnocení amputačního pahýlu 

Výsledkem amputace je amputační pahýl. Při jeho hodnocení se přihlíží: 

1. Délka amputačního pahýlu - Měří se u amputace v předloktí od kondylů nebo 

olekranonu, jinak od kloubní štěrbiny posledního zachovalého kloubu k vrcholu 

pahýlu. 

2. Pohyblivost amputačního pahýlu - Je dána rozsahem pohybu posledního 

zachovalého kloubu a platí, že zachovaný pohyb je pro funkci příznivější. 

3. Nosnost pahýlu - Je dána délkou pahýlu a jeho tvarem, mohutností svalové 

hmoty pahýlu, kvalitou kůže, umístěním jizvy apod. Tyto faktory vytvářejí podmínky 

pro schopnost trvalého nošení protézy. Nejvhodnější je svalnatý pahýl s čistou kůží a 

malou vrstvou podkožního tuku (velký význam u myoprotéz pro snímací možnosti 

elektrod). Špatná nosnost je zapříčiněna nevhodným uložením jizvy, neuromem v jizvě, 

slabým konickým pahýlem s malou svalovou hmotou, přítomností fantomových bolestí 

apod. (7) 

2.2.7 Komplikace amputací 

• hematom - prevencí je správná drenáž rány, 

• kožní nekróza - do 0,5 cm ponechat ke granulaci, 

• dehiscence rány - vyžaduje revizi, nekrektomii, drenáž a resuturu, 

• gangréna pahýlu - vyčkáme demarkace hranice nekrózy, poté reamputace 

proximálněji, 

• otok - otoku pahýlu čelíme správnou elastickou bandáží naloženou již na operačním 

sále, 

• kloubní kontraktura pahýlu - prevencí je správné a svalově vyvážené provedení 

myoplastik či myodéz, časné pooperační polohování a cvičení pahýlu. Někdy je i 

nutné redresní sádrování, 

• fantomové obtíže, které jsou v zásadě dvojího typu: 

a) fantomové pocity - jsou tak časté, že už je považujeme za normální stav po 

amputaci, tj. pacient má stále pocit přítomnosti končetiny, 

b) fantomové bolesti - o jejich ústup se snažíme medikamentózní terapií (Biston), 

aplikací fyzikálních procedur, někdy je i nutná neurochirurgická revize nervového 

pahýlu. 
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Obecně lze říci, že nejlepší prevencí těchto komplikací je šetrná a rychlá operační 

technika při správné indikaci výše amputace. (6) 

Jak již bylo řečeno, amputace jdou ruku v ruce s následným protetickým vybavením 

a rehabilitací a reedukací většiny životních činností (sociální rehabilitace). Někdy je 

potřebná i psychiatrická či psychologická konzultace. V každém případě je nutné, aby 

ošetřující lékař pacienta realisticky seznámil s možností následného protetického 

vybavení a z něj plynoucího funkčního omezení. V případě atypických amputací je 

vhodná předchozí konzultace protetika ohledně funkčně užitečné délky pahýlu, 

umístění jizvy či volby laloků. (4) 

2.2.8 Amputace v oblasti předloktí 

Amputační pahýl se hodnotí podle výše amputace. Nejvhodnější pro oprotézování je 

pahýl dvoutřetinový. Rovněž velmi krátké pahýly předloktí jsou ještě funkčně 

využitelné při aplikaci speciální konstrukce protézy, protože bývá zachována hybnost v 

loketním kloubu. Tento typ amputace je funkčně výhodný pro vybavení myoelektrickou 

protézou. U ultra krátké amputace potřebujeme alespoň 3-4 cm délky pahýlu. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.2.1 pronace a supinace loketního kloubu je přímo 

úměrná délce amputačního pahýlu pacienta. 

Při amputaci v distální třetině předloktí je možné provést do jisté míry funkční 

náhradu ruky se zachováním citlivosti a primitivního úchopu formou Krukenbergovy 

plastiky (Krukenbergovo klepeto), kdy se nůžkovitě oddělí rádius od ulny s krytem 

svalů a kůže a úchop je poté realizován mezi těmito dvěma rameny (jako při jídle 

čínskými hůlkami). 

Hadraba (2006) dále také rozděluje amputace na: 

• Primární amputace -  rozumí se jí stav, kdy trauma způsobilo amputaci. V této 

situaci se může provést replantace, pokud je to možné a je k dispozici amputovaná část,  

nebo se provede ošetření amputačního pahýlu.  

• Sekundární amputace je stav, kdy život ohrožuje nějaký proces např. nekróza 

nebo hnisavé procesy s příznaky celkové intoxikace. Zde selhali konzervativní postupy 

léčby a musí se přistoupit k amputaci. 

• Odložená amputace je termín užívaný u polytraumatu, kde je základem zajištění 

základních životních funkcí a teprve po stabilizaci stavu pacienta se provede amputace. 
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2.3 Ruka jako úchopový orgán 

Ruka, jako úchopový orgán, hraje u člověka jednu z nejdůležitějších úloh. 

Představuje nejen pracovní nástroj, ale i zdroj obživy, umožňuje styk s okolím a pro 

některé je i jediným komunikačním orgánem. Její všestrannost a funkční schopnosti ji 

řadí hned za myšlení jako nejdůležitější pomůcku člověka. (17) 

Úchopová funkce ruky formovala ontogenetický tvar ruky. Především opoziční 

postavení palce a jeho velká pohyblivost umožňuje velmi diferencované pohyby jemné 

motoriky. Toto vede zpětně k rozvoji myšlení, abstrakce a paměti. Funkce a pohyby 

rukou jsou základem sebeobslužnosti člověka a jeho schopnosti realizovat se prací, 

hrou a uměním. 

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke ztrátě části či celé končetiny, jedná se vždy o 

velký zásah do celistvosti organismu. 

Pro život člověka s amputací hrají základní roli možnosti ortopedické protetiky 

kompenzačně tuto ztrátu nahradit. Kompenzační pomůcky pro horní končetiny jsou, 

vzhledem k velmi specifickým, jemným a přesným funkcím ruky, hodně technicky 

náročné. Proto se technického rozvoje dočkaly až ve 20. století s rozvojem nových 

materiálů, mikroelektroniky a techniky stavby pomůcek. (18) 

2.3.1 Úchop 

Z toho, co již bylo uvedeno, lze říci, že ruka je bezesporu po myšlení, nejdůležitější 

pomůckou člověka. Realizuje totiž hmatem a úchopem slova i představy. Významné 

pro oboje je však čití. Čití, jak hluboké tak povrchové, se spolu s hmatem účastní na 

řadě druhů činností a informačních mechanismů a podílejí se značnou měrou na 

účinném úchopu. 

Úchop můžeme obecně definovat jako aktivní dotyk za spoluúčasti hmatu s bližším 

cílem a s eventuálním dalším cílem užít držené věci k činnosti. 

Úchop lze rozdělit na reflexní a volní úchop. Pozitivní reflexní úchop (tzv. 

Robinsonova úchopová reakce) můžeme vybavit už během prvního měsíce života 

dítěte. Postupně se však vytrácí. Oproti tomu volní úchop je námi chtěný a řízený. 

Dělíme jej na úchop přímý, tedy přímo prováděný rukou a na úchop zprostředkovaný, 

prováděný buď za spoluúčasti nějaké pomůcky anebo pouze touto pomůckou. 

Zprostředkovaný úchop se v literatuře uvádí jako úchop terciální nebo též protetický. 



  28  

Tento druh úchopu pak dělíme na úchop asistovaný - ortézou nebo adjuvatikem a na 

úchop instrumentovaný, prováděný terminální pomůckou protézy. (17) 

U terciálního úchopu se snažíme tvarově postiženou nebo funkčně nedostatečnou 

končetinu doplnit ortézou či adjuvatikem. Při úplné nevyužitelnosti nahrazujeme 

funkci ruky protézou. 

Instrumentovaný úchop je prováděn pouze vlastní technickou pomůckou, která je 

fixována na těle pacienta. Ruka, jakožto úchopový orgán, je tedy nahrazena 

technickým prostředkem, jako je mechanická ruka nebo pracovní násadec. Nevýhodou 

u tohoto typu úchopu je, že rehabilitantovi chybí zpětná vazba hmatem. 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce se budu dále zabývat terciálním 

instrumentovaným úchopem. (19) 

 

2.3.2 Fáze úchopu 

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že každý úchopový děj je postupně 

vypracovaným stereotypem, který lze rozdělit do tří fází:  

1. Fáze přípravná (prepozice) 

Zde se uchopující na vlastní úkon připravuje s ohledem na obtížnost, složitost a 

namáhavost úchopu - hmotnost uchopovaného předmětu, jeho objemnost, umístění v 

prostoru atd. Je to tedy pracovní úsek, který začíná seznámením se, odhadem a 

zhodnocením daných podmínek, pokračuje přípravou pro jejich překonání, tedy 

posunem tělních těžišť k uchopovanému předmětu spolu s nastavením tělních 

segmentů do aktuálně nejvýhodnější pozice pro uchopení předmětu. Tato fáze, 

ovlivněná jak zevními okolnostmi, tak celkovým i místním morfologickým, 

pohybovým i psychickým stavem uchopujícího jedince, může trvat různě dlouhý 

časový úsek, je vázána jak na dané okolnosti, tak na dřívější zkušenosti, ale i na 

emotivní náboj této činnosti. 

Přípravnou fázi můžeme dělit na úsek orientace, úsek přiblížení a na úsek vlastní 

prepozice. Zatímco první dva úseky zahrnují činnost celého anebo velké části 

organismu, poslední úsek se vztahuje již přímo na zaujetí pro úchop a eventuálně pro 

další činnost vhodného postavení a jeho jištění. 
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2. Fáze úchopu a manipulace 

Tato fáze je sice pro provedení úchopu dominantní, ale její ideální provedení závisí 

zcela na předcházející fázi. 

Druhá fáze začíná okamžikem uchopení zvoleného objektu spolu s jeho fixací. 

Plynně na tuto akci by měla navázat činnost, pro kterou byl objekt uchopen, tedy 

manipulace. Celá tato fáze je provázena střídavým, značně silným svalovým napětím, 

které je ovlivněno nejen vlastním uchopením předmětu a jeho fixací, ale především 

pohyby, potřebnými pro manipulaci spolu s udržováním rovnováhy během celé této 

činnosti. Po vypracování pracovního stereotypu je velká část této činnosti automatická, 

ale manipulační podmínky nejsou vždy stejné a je nutno k nim adaptovat psychické i 

fyzické pochody. 

Samotný úchopový akt se může týkat jednak řady denně se opakujících činností, 

jednak speciálních pracovních činností a konečně činností, při kterých dochází v rámci 

funkčního stereotypu k nutnosti volby nejvhodnější úchopové formy. Lze říci, že tato 

volba, právě tak jako volba celého nejvhodnějšího funkčního stereotypu vychází z 

předpokladu: 

• znalosti a využitelnosti všech úchopových forem anebo pouze některé z nich 

• posouzení nejefektivnějšího stereotypu 

• pro daného jedince nejméně obtížného provedení - jak fyzicky, tak psychicky. 

 

3. Fáze uvolnění 

Je třetí, konečná, fáze úchopu a zahrnujeme do ní všechny úkony spojené s 

odložením uchopeného objektu, respektive s uvolněním tělního anebo mimotělního 

úchopového orgánu (mechanická ruka, pracovní násadec) spolu s jeho oddálením od 

objektu úchopu. V protetice je známo, že právě tato poslední fáze úchopu je pro 

nositele protetické pomůcky nejobtížnější. O tom, že jednotlivé popsané pohybové fáze 

úchopového aktu mají svou samostatnou svébytnost, svědčí fakt, že při určitých 

pracovních operacích mohou být od sebe odděleny. Některé z nich se mohou opakovat 

a teprve pak navázat na další a podobně. Z praxe při nácviku úchopu je známa možnost 

nacvičení jednotlivých fází izolovaně a teprve poté jejich plynulé propojení. (19) 
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2.3.3 Úchopové stereotypy 

Je nutno zdůraznit, že instrumentovaný úchop znamená značnou přestavbu 

úchopových stereotypů vzniklých v době před úrazem, nemocí nebo operačním 

zákrokem, pro který pak bylo nutno protetickou pomůcku aplikovat. Důvodem k tomu 

může b ýt :  

• jednak jiný způsob úchopu a manipulace, 

• jiná iniciace, ovládání a zátěž při úchopu protetickou pomůckou (nutné 

izolované stahy antagonistů) 

• nedostatečné, nebo zcela chybějící informace o uchopovaném objektu, ale i o 

potřebné síle stisku při úchopu při manipulaci, o rozložení a okamžitých 

ztrátách ovládacích sil apod. 

• nehomogennost a dosud malá možnost propojení neživých materiálů a 

náhradních funkcí s tělem pacienta. (19) 

2.3.4 Předpoklady plynulého provádění úchopu 

Z dříve již uvedeného vyplývají některé předpoklady, které provádění úchopu 

usnadňují. Označili jsme tak nutné znalosti o využití alespoň některých úchopových 

forem, dále schopnost analýzy vlastních užívaných forem a jejich využívání (vlastní 

vybudovaný stereotyp) a konečně schopnost výběru nejméně obtížného způsobu 

úchopu, který nezhoršuje fyzický a psychický stav jedince. 

Budeme-li rozebírat jednotlivé fáze úchopu, úchopové formy, ale i potřebnou 

hybnost, obratnost, sladěnou se silovými složkami a vymezení nebezpečí nejen úrazu, 

ale především nadbytečné námahy, objeví se nám tyto předpoklady v několika 

úrovních: 

1. Základní předpoklady terciálního úchopu 

• Tvar a funkce postižené horní končetiny (tvar a funkce pahýlu a zbytku horní 

končetiny) 

• Povrchová a hluboká citlivost 

• Krevní oběh, resp. jeho změny, nervové zásobení a trofika 

• Možnost výcviku pohybového řetězce a pracovních stereotypů 

• Zájem a aktivita postiženého 

2. Odvozené předpoklady terciálního úchopu 

• Druh úchopové pomůcky 
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• Typ základních částí protetické pomůcky (objímka, lůžko, klouby, úchopová 

terminální pomůcka) 

• Zdroj a způsob ovládání protetické pomůcky 

3. Doplňující předpoklady terciálního úchopu 

• Stupeň dosažitelné pohybové kompenzace 

• Stupeň dosažitelné funkční (pracovní) kompenzace 

• Celkový stupeň obratnosti 

4. Spolurozhodující předpoklady terciálního úchopu 

• Úchop za kontrolní účasti zbylé (nebo postižené) části horní končetiny 

• Úchop bez kontrolní účasti zbylé části horní končetiny 

Závěrem je vhodné říct, že všem zde uvedeným předpokladům je nadřazen u 

každého jedince jeho aktuální dosavadní rozvoj úchopu na jeho stránce volní, 

obratnostní a účelové. (19) 

2.3.5 Testování úchopu 

K testování úchopových forem se nejčastěji používá „Funkční úchopový test”. 

Pokud lze, vyšetřujeme úchop nejprve s adjuvatikem a poté s protetickou pomůckou. 

U protézy nejprve s pracovním násadcem a pak i s mechanickou rukou. U těchto 

pomůcek provádíme také testy adaptace a ovládání. 

„Vyšetření a testování se provádí na začátku, během i po ukončení etapy výcviku.“ 

(Hadraba, 2001) 

 

2.4 Protézy horní končetiny 

2.4.1 Historie protéz horní končetiny 

První zmínka o protéze horní končetiny je u egyptské mumie s datací 2000 let př. n. 

l. s protézou s předloketní objímkou. Funkčně velmi dobrou náhradu ruky s pasivně 

nastavitelnými prsty prý používal po ztrátě pravé ruky římský generál Marcus Sergius 

ve druhé punské válce (210 př. n. 1.). Z dalšího období je málo zmínek o protézách 

horních končetin, i když z náboženských důvodů, jak je známo, byl amputovaný 

vybaven náhradou chybějící části končetiny, aby mohl po smrti vstoupit do ráje anebo 

jindy z týchž důvodů nutnost celistvosti těla při zmrtvýchvstání. I ve středověku byly 
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amputace velkým rizikem (krvácení, traumatický šok, gangréna a infekce). Navíc kdo 

přežil, často si nemohl protézu z finančních důvodů dovolit. K velkému zvratu došlo 

díky zbrojířství (Obr. 7). Díky Ambroise Paréovi (asi 1509-1590), chirurgovi a 

navrhovateli protéz i dalších pomůcek, který také založil a řídil protetickou dílnu, se 

rozvinula jednak technika amputací a také zhotovování protéz. Mechanické ruce mají 

různé mechanismy pohybu a aretace, stavitelný loketní kloub a dokonce i rotaci 

pažního dílce dovnitř a zevně. 

 

Obr. 7 Protéza horní končetiny vyrobená zbrojířem (Hadraba, 2006) 
 
V 16. století se objevuje nový mechanismus ruky s uzávěrem, ovládaným klíčem. 

Prsty těchto dlaní jsou dvoučlánkové a flexe, která je ovládána pahýlem se děje 

pohybem ve smyslu paralelogramu (4-osý kloub, dnes používaný u kloubů pro 

exartikulaci kolene). Všechna uvedená zhybnění protéz horní končetiny jsou však 

pouze pasivní. 

První zmínka o tahové protéze se objevuje až v r. 1790, kdy Klingert (Něm.) 

mobilizuje pažní protézu deseti tahy. Teprve však Peter Uallif, berlínský dentista, v r. 

1812 zavedl ovládání dlaně pohybem ramene i lokte dvěma tahy. Následuje vývojová 

řada tahových ovládání, mezi nimiž je nutno jmenovat řešení Carnese (r. 1911, USA), 

který vyhodnotil předcházející návrhy a zkonstruoval nové, účinnější tahové ovládání .i 

konečně G. G. Kuhna (r. 1953, Něm.), který navrhnul nejen moderní typ tahového 

ovládání, ale také vhodné úchopové (tříprstový uchopovač) a ovládací zařízení. 

Podobného, ale přímého ovládání protéz horních končetin bylo využito i u svalových 

plastik podle Sauerbrucha (r. 1916 a před ním již podle Vanghettiho v r. 1896) a podle 

Krukenberga (r. 1917). 

Poslední etapa vývoje protéz horní končetiny zahrnuje protézy ovládané zevní silou, 

kdy poprvé jí zde bylo použito v třicátých letech 20. století při stavbě experimentální 

elektrické protézy. Po druhé světové válce se uplatnila tzv. heidelbergská protéza 

(pneumatická) na základě vývoje umělého pneumatického svalu. V r. 1917 se sice 
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pokusili Dubios Reymond a Schlesinger uvést do praxe první pneumatickou protézu 

horní končetiny, ale neuspěli. Až po 2. světové válce se prosadily (Hufnerova, 1946, 

Vaduzská, 1946 a další) elektronické protézy díky miniaturizaci elektrického zdroje. 

První tzv. myoelektrická protéza se objevila v sériových polotovarech ve výrobě až v 

letech 1964 a 1965. Zcela vytlačila protézy pneumatické, díky nižší hmotnosti, 

vhodnému umístění zdroje energie a zlepšení kosmetického vzhledu. (7) 

2.4.2 Základní vybavení protéz 

Každá protéza se skládá ze dvou základních součástí - pahýlového lůžka a periferie 

protézy (adaptéry, protetické klouby atd.). Pahýlové lůžko určuje komfort protézy, 

periferie určuje mechanické vlastnosti protézy. Vzájemné uspořádání jednotlivých 

stavebních dílů protézy a uspořádání protézy vůči tělu pacienta určuje statické a dyna-

mické vlastnosti protézy. Prostorovým uspořádáním protézy a způsobem její stavby je 

možno optimalizovat výsledný funkční efekt protézy v souladu s dynamikou života 

pacienta. 

Rozeznáváme dvě základní stavby protéz - exoskeletové a endoskeletové. U 

endoskeletových protéz (též. tubulární) zajišťují nosnou funkci stavební moduly a 

vnější tvar kosmetický kryt. 

U protéz exoskeletových nosnou funkci a vnější tvar zajišťuje tvar stavebních dílů. 

Stavba je mnohem obtížnější a nelze přesně zjistit správnost os a postavení jednotlivých 

segmentů protézy. (6) 

V současné době se upřednostňují protézy endoskeletové před exoskeletovými díky 

snažší výrobě dílů protézy a unifikaci dílů. (1) 

Jediným individuálním dílem protézy se dnes tudíž stává pahýlové lůžko protézy, 

kterým se budu zabývat v následující kapitole.  

2.4.3 Typy pahýlových lůžek 

V zásadě rozeznáváme tři typy pahýlových lůžek: 

1. závěsné, 

2. semikontaktní, 

3. plně kontaktní (ulpívající). 
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Závěsné pahýlové lůžko 

je formováno do přibližného tvaru amputačního pahýlu. K jeho retenci je nutné 

přídavné retenční zařízení. Výhodou je snadná aplikace i na amputační pahýl bizarního 

tvaru. Nevýhodou je, vedle přídatného fixačního zařízení, ztížená ovladatelnost lůžka 

amputačním pahýlem, a tím i celé protézy. Hmotnost těla je proti podložce, resp. 

protéze, přenášena přes opěrné body. 

Lůžko semikontaktní 

vyžaduje rovněž ke své retenci přídavné závěsné zařízení. Je zde však podstatně 

zlepšen kontakt zevního povrchu amputačního pahýlu a pahýlového lůžka. Následkem 

zvětšení kontaktní plochy amputačního pahýlu po obvodu a protézového lůžka je 

možné snadnější ovládání lůžka pahýlem, a tím i ovládání celé protézy. 

Lůžka plně kontaktní  

nevyžadují ke své retenci přídavné závěsné zařízené. V důsledku dokonalého 

vytvarování vnitřního povrchu, dochází k plnému kontaktu z vnějším povrchem 

amputačního pahýlu za současného vzniku podtlaku. Podtlak v pahýlovém lůžku je 

regulován „podtlakovým ventilem”. 

Zvláštním typem pahýlových lůžek jsou lůžka: 

1. silikonová, 

2. polyuretanová. 

Tato lůžka jsou fixována na amputační pahýl svým elastickým napětím v celé ploše. 

Oporná stěna „tvrdého” lůžka je potom formována podle zevního povrchu silikonového 

nebo polyuretanového lůžka. Výhodou těchto lůžek je subjektivní zvýšení komfortu 

pacienta v lůžku. Nevýhodou je pak omezení prostupu tekutin (potu) a plynů stěnou 

pružného lůžka a vyšší nároky na údržbu lůžka. 

O typu protetického lůžka nepřímo rozhoduje již chirurg při plánování amputační 

operace. S rozvojem nových technologických postupů již neplatí klasická teze, že pro 

dobrou funkci protézy je nezbytné zachovat každý centimetr tkáně. Naopak, amputační 

pahýl musí být dokonale připraven na určitý typ protetického vybavení - délkou i 

tvarem. Pro moderní ulpívací lůžka jsou žádoucí lehce kónické amputační pahýly, se 

správně ošetřenými svalovými rezidui vhodné délky. V pooperačním období má 

zásadní důležitost „otužování amputačního pahýlu”. To znamená co nejčasnější 
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docílení fyziologické atrofie zbytkových měkkých tkání a zajištění optimálního přenosu 

zátěže mezi amputačním pahýlem a pahýlovým lůžkem protézy. Ke správnému otužení 

amputačního pahýlu přispívá zejména: 

1. správná funkce nejbližšího, proximálně přítomného kloubu, 

2. elastické bandážování, 

3.  včasná zátěž amputačního pahýlu (6) 

2.4.4 Typy protéz horní končetiny 

„Provedení protéz horních končetin sahá od čistě kosmetické náhrady článku prstu 

až po funkční, zevní silou poháněnou a potenciály svalové činnosti řízenou ramenní 

exartikulační protézou s motorovým pohybem několika kloubů.“  (Kaphingst, 2002). 

 
Rozlišujeme dvě hlavní skupiny protéz, a sice skupinu, která má převážně 

kosmeticky estetickou úlohu (pasivní protéza) a funkční úlohu (aktivní protéza). Obě 

tyto hlavní skupiny lze rozdělit do dalších podskupin. 

Pasivní protézy 

Pasivní protézy horní končetiny nahrazují především kosmetickou stránku 

problému. Mohou být vybaveny pasivně nastavitelnou rukou nebo pasivně 

nastavitelným pracovním nástavcem (6). 

 
Kosmetická protéza (Obr. 8) má z hlediska funkčního pouze malý funkční přínos 

(opěrná nebo pasivní přidržovací funkce v hákovitém úchopu), takže by pacient, který 

psychosociálnímu faktoru žádnou důležitost nepřikládá, neměl být vybavován. Jsou 

nenáročné na manipulaci a zalištují komfort nošení nízkou hmotností. Skládají se 

z vnitřní ruky a kosmetické rukavice (20). 

 
Vedle uvedených psychosociálních úkolů plní protéza ruky účel vyvážení tělesné 

hmotnosti. U pacientů, kteří se vzdají možností protetického vybavení, se po určité 

době projeví na straně amputace zvýšení úrovně ramene a bočitost páteře (1). 

 
Výhodou kosmetických protéz je jejich nízká hmotnost, výborný kosmetický vzhled 

a minimální údržba. Nevýhody spočívají v nemožnosti aktivního úchopu a obtížnému 

provádění úkonů. (22) 
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Obr. 8 Kosmetická protéza (Näder, 1990) 

Aktivní protézy 

Technologicky vyšší stupeň funkčních protéz horních končetin představuje aktivní 

protéza. 

Oproti pasivní protéze vyžadující výměnu speciálních pracovních nástavců se 

aktivní protéza vyznačuje tím, že je vybavená uchopovacím orgánem přímo či nepřímo 

ovládaným pacientem. Uchopovací orgán může představovat buď protézová ruka 

(úchopové funkce mezi palcem jakož i ukazovákem a prostředníkem) nebo speciální 

univerzální uchopovací nástroj, tzv. hák (několikanásobná úchopová a přidržovací 

funkce mezi čelistmi). (6) 

Aktivita protézy je realizována vlastní silou, zevní silou nebo kombinovaně. 

Aktivní protézy ovládané vlastní silou přímo 

Aktivní protézy ovládané vlastní silou přímo, např. typ Krukenberk nebo typ 

Sauerbruch, případně jiný typ, se v současné době prakticky neužívají. Častější užití 

mají protézy ovládané nepřímo - tahové nebo pákové. (6) 

Aktivní protézy ovládané vlastní silou nepřímo (tahové) 

U těchto protéz je možné využít aktivně stavitelnou protetickou ruku nebo aktivně 

stavitelný pracovní nástavec. 

Je zde možné využít aktivně nastavitelnou ruku nebo pracovní nástavec. U 

složitějších protéz lze provést supinaci a pronaci ruky, případně flexi a extenzi 

v loketním kloubu. (6) 

Lanko k otevření uchopovacího nástroje jakož i případné další lanko k ohýbání 

lokte (u pacientů s amputovanou paží) a k aretaci a povolení aretace kloubu je řízeno 

pacienty aktivně pomocí ramenních bandáží. 
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Oproti pasivní protéze může pacient s těmito aktivními protézami a pracovníma 

rukama aktivně sahat, brát, uchopovat a přivádět k ústům jídelní náčiní. 

Funkční přínos je tedy značný, poněvadž protéza funguje „autonomně“ a již není 

závislá na zdravé ruce. (11) 

 
Pro tahové protézy jsou nezbytné tahové bandáže. U předloketních pahýlů je pro 

ovládání náhrady ruky zapotřebí pouze jedno lanko. Jako zdroj síly pro lanko je k 

dispozici zaprvé svalstvo paže v případě otevírání protézy flekčními a extenčními stahy 

pažních svalů, zadruhé pohyb ramenního pletence přes smyčkovou ramenní bandáž. 

(10) 

Devítková tahová bandáž: 

Devítková tahová bandáž je nejjednodušší formou smyčkové ramenní bandáže. 

Otevírá koncové zařízení protézy tahem za ramenní popruh při posunutí ramene proti 

tahu uzamykací pružiny. Nemůže sloužit jako nosné zařízení, takže vlastní ulpění musí 

být zajištěno uložením pahýlu v lůžku nebo pažní manžetou a jejím upevněním. Její 

účinnost je nestálá. Je vhodná pouze pro lehčí práce (obr. 9).  

Osmičková tahová bandáž: 

Osmičková tahová bandáž se nejčastěji používá pro protézy s aktivním úchopem u 

pacientů s amputovaným předloktím. Kromě úlohy vést tahové lanko pro koncové 

zařízení ruky slouží zároveň také jako dobré nosné zařízení (Obr. 10). (11) 

  

Obr. 9 Devítková tahová bandáž   Obr. 10 Osmičková tahová bandáž 
(Kaphingst, 2002)    (Kaphingst, 2002) 
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Roeserova bandáž: 

Roeserova bandáž využívá sílu svalstva paže pro ovládání koncového zařízení ruky. 

Otevření pasivně zavíraného koncového zařízení ruky se ovládá natažením v loketním 

kloubu pomocí tahového lanka, které probíhá k pažní manžetě. Extenční síla středně 

dlouhých a dlouhých předloketních pahýlů je přitom tak velká, že je k otevření 

koncového zařízení ruky zapotřebí pouze malá část extenčního pohybu. Prodloužením a 

zkrácením tahového lanka se umožní, aby otevírání fungovalo při různých úhlech 

extenze předloktí. 

U pacientů s amputací paže musejí být aktivně řízeny nejméně tři funkce: 

• aktivní ovládání náhrady ruky 

• flexe předloktí 

• aktivní aretace a uvolnění loketního kloubu. 

 
Pro tuto práci jsou k dispozici jako zdroj sil pohyby ramenního pletence a zbylého 

pahýlu paže v ramenním kloubu. Tři uvedené funkce lze plně dosáhnout pomocí tří 

nezávislých tahů vyvinutých třemi různými a nezávislými pohyby pacienta. Existuje 

ještě další možnost provádění těchto tří aktivních funkcí za použití pouze dvou tahů - z 

nichž však jeden tah přebírá provedení dvou funkcí za sebou. Tím se liší třítahové 

bandáže od dvoutahových. (11) 

 
Třítahová bandáž 

Jak již název napovídá, u třítahové bandáže rozlišujeme tři tahy pro lanka. Lanko 

pro flexi v loketním kloubu, aretační lanko sloužící k zastavení a ztuhnutí loketního 

kloubu v požadované poloze a úchopové lanko (lanko háku) provádějící samotný 

úchop. Pohyby protilehlého ramenního pletence pacient ovládá tahy protézy (Obr. 11). 

(11) 

 
Dvoutahová bandáž 

Dvoutahová bandáž (viz obr. 12) se odlišuje od třítahové bandáže tím, že je flekční 

lanko a lanko háku sloučeno a obě jsou ovládána rozšířením zad (posunutím obou 

ramen dopředu). 

Průběh lanka aretování je u dvoutahové bandáže stejný jako u třítahové bandáže. 
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Předností dvoutahové bandáže je její větší nenáročnost ohledně umístění pahýlu v 

lůžku. S ní je možné přesunout část ulpívací funkce pahýlu na bandáž. (11) 

  

Obr. 11 Třítáhová bandáž   Obr. 12 Dvoutahová bandáž 
(Kaphingst, 2002)    (Kaphingst, 2002) 

Výhodou tahových protéz je nižší hmotnost oproti myoelektrickým protézám, 

menší finanční náročnost, mají nižší poruchovost, vyšší odolnost vůči mrazu, nárazům 

a nečistotám. 

Nevýhodou tahových protéz ovšem zůstává obtížný návyk na jejich ovládání, 

nepříjemné vedení tahových bandáží, vysoký výdej energie a síly uživatele. Rovněž 

přináší mnohá úskalí jako je např. špatné nastavení krytu lanka a tím dráždění pokožky, 

což může dle Paigerové (2001) vést až k nervovým poškození. Vadné držení těla, 

nápadné ovládací pohyby protilehlým ramenem, strnulé držení hlavy a krční páteře atd. 

(7). 

 
Tahové protézy je vhodnější používat pro těžší, manuální práce (zemědělství, 

dílenské práce). (22) 

 

Aktivní protézy ovládané vnější silou 

Protézy ovládané zevní silou dělíme podle způsobu pohonu na hydraulické, 

pneumatické, elektrické a myoelektrické. Všechny tyto protézy jsou vybaveny aktivní 

protetickou rukou, případně aktivním pracovním nástavcem. Protézy pneumatické a 

hydraulické se v současné době prakticky nevyužívají a patří spíš do protetické historie. 

Rozvoj zažívají protézy elektrické, které jako zdroj pohybu využívají elektrický adaptér 

uvnitř protézy. Protézy myoelektrické snímají myopotenciály, které vznikají při svalové 

kontrakci. Upravený a zejména zesílený myopotenciál otevře energetický zdroj, který 
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aktivuje elektromotor a dále funkční periferii protézy. Ačkoliv jsou elektrické protézy 

zařízení funkčně velmi dokonalá, nikdy nenahradí funkční komfort přirozené ruky. 

Proto velké množství pacientů nakonec využívá pouze kosmetickou protézu (6). 

Výhody myoelektrické protézy spočívají v lepším kosmetickém vzhledu než tahové 

protézy (přirozený vzhled i provádění úchopu, eliminace tahového zařízení a fixačních 

bandáží). Ovládání není závislé na pohybech ostatních částí těla. Ulpívací typ 

pahýlového lůžka předloketních protéz umožňuje snazší a samostatné nasazování 

protéz i u oboustranně amputovaných uživatelů. 

Pokud pacient umí svou myoelektrickou protézu dobře ovládat, její užívání mu 

umožňuje vysokou soběstačnost a sebeobsluhu, poskytuje kvalitnější úchop (síla, 

přesnost). 

 
Nevýhody myoelektrické protézy je obtížnost naučení se jejího ovládání, velké 

finanční nároky a vysoká hmotnost protézy. Dále také větší poruchovost, nákladný 

servis a závislost na energetickém zdroji (výměna a dobíjení akumulátorových baterií). 

 
Používání myoelektrické protézy se doporučuje k lehčím, přesnějším pracím 

(administrativní, školní činnosti). (22) 

 
Myoelektrickými protézami se budu podrobněji zabývat v praktické části mé 

bakalářské práce. 

 

Hybridní protézy 

Dříve jsme se s nimi mohli setkat především u amputací paže. Jsou ovládány 

myoelektricky pro ovládání protetické ruky a tahově pro loketní kloub. V dnešní době 

se s nimi setkáváme zřídka neboť myoelektrické loketní klouby procházejí neustálou 

inovací a není již třeba nahrazovat tyto klouby tahovým ovládáním protézy. (1) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Metodika práce 

 

3.1.1 Cíle a úkoly práce 

 

Cílem práce je shrnout poznatky o problematice postižení v oblasti předloktí a 

navržení řešení formou praktického vybavení spolu s následným nácvikem běžných 

denních aktivit s myoelektrickou protézou. 

 

Pro splnění cíle práce jsem si stanovil následující úkoly: 

1. Shromáždit odbornou literaturu a dostupné informace týkající se amputace 

v oblasti předloktí. 

2. Shromáždit odbornou literaturu a dostupné informace o protézách horních 

končetin. 

3. Stanovit kritéria pro indikaci myoelektrické protézy předloktí. 

4. Navržení praktického vybavení myoprotézou. 

5. Navržení rehabilitace a nácviku běžných denních aktivit s myoelektrickou 

protézou. 

 

3.1.2 Metoda práce 

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Teoretická část bakalářské práce je na základě pečlivé literární rešerše zaměřena na 

analýzu problematiky biomechaniky a amputace v oblasti předloktí. Zabývá se 

jednotlivými typy amputací a důvody k amputaci. Dále se v ní zabývám rukou jako 

úchopovým orgánem a různými typy protéz horní končetiny. 

Praktická část je věnována vhodné indikaci a stavbě myoelektrické protézy. 

Pojednává o různých způsobech získávání měrných podkladů, navržení a popsání 

stavby myoelektrické protézy předloktí. Dále se zaobírá principem řízení myolektrické 

protézy a vhodným umístěním elektrod na pomůcce. 

V závěru práce jsem navrhl rehabilitaci a nácvik běžných denních aktivit 

s myoelektrickou protézou. 
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3.2 Prvotní vyšetření 

 

3.2.1 Indikace protetické pomůcky 

„ Indikace z lékařského pohledu znamená určení, předepsání vhodné léčby, 

vhodného výkonu. Rozeznáváme indikaci kauzální, příčinnou, tj. jakou 

ortopedickoprotetickou pomůcku, výcvik apod. vyžaduje příčina nemoci, úrazu apod., 

dále indikaci kurativní, tedy jakého působení (léčebného, stav udržujícího, 

rehabilitačního nebo substitučního) chceme dosáhnout, dále indikaci symptomatickou, 

zaměřenou podle příznaků a konečně indikaci vitální, životní, z ohrožení života.“ 

(Hadraba, 2006) 

 

Předepsáním pro klienta potřebné a vhodné ortopedickoprotetické pomůcky se 

zabývá odborný lékař, který vychází ze zdravotního postižení klienta, jeho anamnézy a 

z jeho vyšetření. Předepisovaná pomůcka je součástí jím prováděné léčby nebo 

rehabilitace klientova zdravotního stavu a dle toho rozhoduje o vhodném druhu a typu 

pomůcky. O zodpovězení těchto otázek by měl uvažovat odborný tým, jehož součástí 

by měli být: odborný lékař, odborný technik, psycholog, fyzioterapeut a ergoterapeut 

(některé zahraniční týmy mají ovšem i širší složení). V praxi se většinou dobře uplatní 

při této činnosti spolupráce odborného lékaře a odborného technika tak, že lékař 

provede komplexní medicínské vyšetření a technik vyšetření technické. Po následné 

poradě lékaře s technikem, při které se technik vyjadřuje k realizaci návrhu protetické 

pomůcky lékařem, předepíše lékař pacientovi ortopedickoprotetickou pomůcku 

vhodnou jak po stránce lékařské, tak technické. (10) 

Z hlediska technického je nutno před provedením indikačního závěru zvážit: 

• zda je navrhovaná ortopedickoprotetická pomůcka pro daného klienta zhotovitelná 

po výrobně-technické stránce 

• zda to současný fyzický stav (např. stařecká atrofie, ale také tělesná nebo psychická 

slabost apod.) dovolí 

• zda lze splnit klientovy nároky na budoucí pomůcku kladené. 

Ze strany klienta v okamžiku rozhodování o pomůcce musíme vidět jednak jeho 

psychický zájem převzít ortopedickoprotetickou pomůcku, jednak i jeho ochotu k 
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výcviku v jejím užívání. Proto je nutné s ním vše probrat, vysvětlit jeho nejasnosti a 

jeho nároky, které na budoucí pomůcku klade a naopak i nároky, které budou na jeho 

osobu kladeny jak při vlastní výrobě, tak při zácviku v jejím užívání. (7) 

 

Indikace a kontraindikace myoelektrických protéz u dětí 

Indikace:  

1. Dítě není schopné úchopu ani jednou končetinou, přičemž na jedné z nich je 

vrozený nebo získaný defekt předloktí.  

Předloketní pahýl nebo podobné vrozené ohyby, které musí mít pro ovládání 

protézy vhodný tvar a délku.  

2. Oboustranný defekt předloktí, aplikace myoprotézy na dominantní končetinu. O 

aplikaci myoprotézy na nedominantní horní končetinu, pokud to poměry 

dovolují, se rozhodne až po dokončení výcviku a podle schopnosti používání 

aplikované myoprotézy.  

 

Kontraindikace:  

Absolutní kontraindikací aplikace myoprotézy je nebezpečí zhoršení zdravotního 

stavu dítěte nošením myoelektrické protézy, např. při vyšší hmotnosti, oslabení svalů, 

deformitách páteře, celkovém onemocnění.  

Dalšími kontraindikacemi mohou být:  

• Odpor dítěte. 

• Nevhodný pahýl.  

• Přidružená nemoc narušuje nebo znemožňující aplikaci pomůcky. 

• Nemožnost průběžné rehabilitace. 

• Nezájem nebo nemožnost spolupráce rodičů.  

Některé kontraindikace se mohou projevit až v průběhu přípravného výcviku a 

tehdy je třeba od aplikace myoelektrické pomůcky ustoupit.  

Pro vhodnou aplikaci a využívání dětské protézy je nezbytný přípravný výcvik a 

pak zácvik dítěte a rodičů v používání pomůcky, dobrá spolupráce a pochopení zásad 

používání alespoň jednoho z rodičů dítěte. (4) 
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3.2.2 Registace a základní dokumentace pacienta 

Registrace čili zápis o pacientovi je základní dokumentace ze které, jestliže je 

správně a soustavně prováděna, můžeme získat a sestavovat různé statistické údaje, 

které poskytují: 

1. podklad k rozboru celé činnosti, 

2. cenné informace z hlediska plánování, 

3. slouží základnímu účelu, ortopedickoprotetickému ošetření a sledování 

pacienta. 

Všechny potřebné ukazatele, které mají být sledovány, je nutno zvolit předem a 

sjednotit pro všechna odborná pracoviště. 

Základní dokumentace ortopedickoprotetického pacienta obsahuje: 

1. evidenční kartu pacienta 

2. chorobopis 

3. měrné podklady a měrný list (9) 

 

Pro ortopedického protetika mají největší význam měrné podklady, které udávají 

přesné hodnoty - míry a tvarové změny, získané na pacientovi, potřebné ke zhotovení 

pomůcky. Ty umožní vybírání nebo zhotovení vhodných polotovarů a správné 

vytvarování těch částí pomůcky, které se přímo dotýkají těla pacienta. Umožní také 

stavbu celé pomůcky. Měrné podklady musí být přesné, protože nám často slouží jako 

jediná kontrola při zhotovování sádrového modelu pacientova předloktí. Získáváním 

měrných podkladů se zabývá protetometrie. (8) 

3.3 Získání měrných podkladů 
 

Protetometrie 
 

Protetometrie klienta je vlastně pro protetiku upravená antropometrie. V protetice 

se však používá jiných výchozích orientačních bodů na těle pacienta. 

Na horní končetině jsou to: nadpažek (acromion), přední řasa podpažní jámy 

(axilly), zadní řasa podpažní jámy (axilly), zevní hrbolek nadkloubní kosti pažní 
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(epicondylus radialis humeri), vnitřní hrbolek nadkloubní kosti pažní (epicondylus 

ulnaris humeri), okovec kosti loketní (olecranon ulnae), bodcový výběžek kosti 

vřetenní (processus styloides radii), bodcový výběžek kosti loketní (processus 

styloides ulnae), vrchol třetího prstu (apex digiti tercii). (10) 

 

Předloketní myoprotéza  

Délkové míry: od zevního hrbolku nadkloubní pažní kosti k vrcholu pahýlu, od 

nadpažku k zevnímu hrbolku nadkloubní pažní kosti, od zevního hrbolku nadkloubní 

pažní kosti k bodcovému výběžku vřetenní kosti, spojnice obou bodcových výběžků ke 

konci třetího prstu.  

Obvodové míry: obvod paže přes bříško dvouhlavého svalu (při 90° ohnutí v lokti), 

obvod paže těsně nad oběma nadkloubními hrbolky pažní kosti, obvod paže 5 cm pod 

loketním ohbím pahýlu, obvod paže 5 cm nad vrcholem předloketního pahýlu, obvod 

přes hlavičky druhé až páté záprstní kosti. (9) 

Všechny tyto údaje zaznamená ortopedický technik na měrný list (Obr. 13) 

 

Obr. 13 Měrný list (Kaphingst, 2002) 
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Sádrové odlitky 

Další možností získávání podkladů pro zhotovení protetické pomůcky je vytváření 

modelů. Modely můžeme zhruba rozdělit na dva základní druhy, modely orientační a 

modely přesné. 

Jako modely v ortopedické protetice slouží: 

1. plošné obkresy, 

2. papírové vzory, 

3. plošné otisky, 

4. plastické poloformy 

5. sádrové odlitky. (10) 

 

Pro vytvoření myoprotéz horní končetiny se výhradně používají sádrové odlitky. 

 

Postup k vytvoření sádrového odlitku předloketní myoprotézy horní končetiny pro 

různé výšky amputací: 

 
Krátký p ředloketní pahýl 

Postup práce: 

1. Pro úspěšné sejmutí sádrového obvazu a tím pro správné usazení protézy je 

důležitý správně aplikovaný formovací hmat. Je proto nezbytné, aby si protetik 

vyzkoušel základní formovací hmaty na pacientově pahýlu ještě před sádrováním. 

Zatímco pacient ohne pahýl o 90°, položí technik ukazovák a prostředník pravé 

ruky na přední plochu pahýlu. Jeho pravé zápěstí má být v neutrálním nebo lehce 

nataženém postavení. Uvedené dva prsty spočinou na obou stranách šlachy dvojhlavého 

svalu (musculus biceps) podél přední plochy pahýlu. Technik vyvine současně oběma 

prsty slabý tlak směrem do loketní (kubitální) jamky (až do okamžiku tvrdšího odporu) 

a směrem dolů na přední plochu pahýlu (obr. 14). (8) 
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Nutno však zabránit jakémukoliv soustředění tlaku distálně. Hřbetní strana 

proximální části kosti (ulny) je zřetelně klínovitě utvářena. Protetikova levá ruka 

vytvoří výstupky palcového a malíkového svalu (thenaru a hypothenaru) kanál, do 

kterého klín přesně zapadne. Pravá ruka, zaujímající výše uvedenou pozici, se opře 

proti dolní straně pahýlu a zajišťuje tak stabilitu proti překroucení. Zápěstně záprstní 

(karpometakarpální) klouby protetikovy levé ruky musí být umístěny právě pod 

okovcem (olekranem) amputovaného (obr. 15). Druhý, třetí a čtvrtý prst protetikovy 

levé ruky se stáhnou dohromady a přiloží se na posterodistální plochu kosti pažní 

(humeru), právě nad rovinu nadkloubních výběžků. Konečnými články prstů jednak 

lehce shrnujeme dolů (distálně) horní okraj navinutého sádrového obinadla a bříška 

prstů přitom vyvíjejí jemný tlak mezi dlaní ruky a okovcem. To proto, aby se 

automaticky vytvořil reliéf pro okovec. První a pátý prst ohneme tak, aby se dotkly 

vnitřního a zevního nadkloubního výběžku. Těmito prsty nesmíme vyvinout žádný tlak 

(obr. 16). 

2. Novou trikotýnovou hadici, která dobře drží tvar navlékneme napjatou na pahýl, 

aby izolovala pokožku a chlupy od sádry. Aby se nezřasila, použijeme dočasné 

osmičkové vázání, popř. pomoc pacienta. 

3. Na sádrovacím návleku naznačíme předběžný průběh okraje objímky (věnec), 

který získáme vykreslením linie, spojující na zadní straně dva body 2,5 cm nad 

Obr. 14 Negativ předloketního pahýlu 
– formovací hmat podél šlachy 
bicepsu (Hadraba, 1977) 

Obr. 15 Negativ předloketního pahýlu 
– formovací hmat v oblasti okovce 
(Hadraba, 1977) 
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vnitřním (mediálním) a zevním (laterálním) nadkloubním hrbolem (epikondylem). 

Dopředu pokračuje tak, že prochází přibližně 1,5 cm nad středem loketní (kubitální) 

jamky. 

4. Sádrování začínáme dvěma cirkulárními túrami nad loketním kloubem přes 

okovec (olecranon) a loketní jamku při pahýlu ohnutém (flektovaném) o 90° a pažní 

kosti (humeru), která je ve střední poloze mezi zevní a vnitřní rotací. Když přikládáme 

sádrové obinadlo je nutno vyvinout jen velmi lehký tlak. 

  

       

Střední předloketní pahýl 

Také pro střední předloketní pahýl platí podobné zásady. Postavení pahýlu při 

sádrování musí být během celého sádrování stejné. Je to střední postavení zbytku 

předloktí mezi pronací a supinací. Před sádrováním připravíme dělící řemínek pro 

pozdější rozříznutí sádry. Sádrovat začínáme obvykle nad loketním kloubem. Při 

vlastním sádrování záleží především na tom, zda bude mít protéza pažní objímku či 

bude pouze v oblasti předloktí. V prvním případě začínáme s obtáčkami výše na paži a 

pokračujeme přes loketní kloub a lehce pod něj. Ihned začneme modelovat, a to nejprve 

tlakem dlouhými prsty plošně na paži z obou stran. Tato oválná forma odpovídá 

napjatému bicepsu. Jak začíná sádra tuhnout, přejdeme na loketní kloub, kde pečlivě 

modelujeme kloubní vrcholy kosti pažní a okovec (olekranon). 

 

 

Obr. 17 Negativ dlouhého předloketního 
pahýlu – modelace palcem a ukazovákem 
(Hadraba, 1977) 

Obr. 16 Negativ předloketního pahýlu – 
modelace v oblasti loketního kloubu 
(Hadraba, 1977) 
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Dlouhý předloketní pahýl  

Modelujeme odlišným způsobem hlavně tam, kde předpokládáme aplikaci 

rotačního typu předloketní protézy. Pro tento typ sádrujeme konec pahýlu formou 

čepičky, která přenáší rotační pohyb pahýlu na mechanismus protézy. Konec pahýlu 

držíme buď špičkami prstů obou rukou nebo pahýl obejmeme palcem a ukazovákem 

obou rukou. Při druhé metodě drží modelující pahýl palcem a ukazovákem mezi kostí 

vřetenní a loketní (obr. 17). Tím jsou tyto kosti tlačeny od sebe a vznikne požadovaný 

tvar. (8) 

 

Po sejmutí sádrového odlitku (negativu) jsme připraveni vytvořit sádrový model 

pacientova předloktí, který bude hrát stěžejní roli při stavbě myoelektrické protézy. 

 

3.4 Zhotovení myoelektrické protézy předloktí 

 

Stejně jako u jiných systémů protéz horních končetin začínáme výrobou 

pahýlového lůžka myoelektrické protézy. 

Nejmodernějším způsobem je výroba měkkého vnitřního termoplastického lůžka 

v kombinaci s výrobou tvrdého vnějšího lůžka předloketní myoprotézy pomocí licí 

pryskyřice. Tento způsob se jeví jako nejpřesnější, rychlý a umožňuje i úpravy lůžka. 

 

Termoplastické lůžko myoprotézy předloktí: 

 

• Sádrový model předloktí se překryje tzv. „punčoškou“, která slouží k oddělení 

lůžka od modelu.  

• Na sádrový model předloktí se připojí čepička, která vytvoří požadovaný tvar na 

špičce lůžka, který bude později sloužit k připojení měkkého termoplastického 

lůžka k tvrdému vnějšímu lůžku myoprotézy. 

• Spolu s čepičkou se na model připojí plastové náhrady elektrod v předem 

změřené poloze a výšce (viz. Kapitola umístění elektrod). Většinou se tyto 

plastové kryty nacházejí na mediální a laterální straně pahýlového lůžka (Obr. 

18). 
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Obr. 18 Příprava sádrového modelu  Obr. 19 Natahování termoplastu 
(Baumgartner, 2008)    (Baumgartner, 2008) 

• Termoplast se nahřeje na teplotu 160°C, dokud se v peci neprohne na 2/3 délku 

modelu 

• Při natahování termoplastu dbáme především správné adhezi v oblasti čepičky a 

krytek elektrod (Obr. 19). 

• Po zchladnutí termoplastu náhradní krytky elektrod vyjmeme a nahradíme je 

skutečnými elektrodami (Obr. 20 a 21). 

  

Obr. 20 Vyjmutí plastové krytky elektrody Obr. 21 Náhrada za skutečné elektrody 
(Baumgartner, 2008)    (Baumgartner, 2008) 

Po vytvoření vnitřního měkkého lůžka následuje výroba lůžka tvrdého, ve kterém se 

nachází elektromotor, akumulátor a řídicí jednotka myoprotézy. Na distální části tohoto 
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lůžka je pak připojen pronosupinační kloub a myoprotetická ruky protézy umožňující 

úchop: 

• Z již hotového měkkého lůžka vyrobíme pomocí pěny požadovaný tvar 

předloktí. 

• Po zbroušení a vytmelení do požadovaného tvaru se model přetáhne PVA folií 

(Obr. 22). 

• Na distální část modelu připojíme závit s laminovacím kroužkem, který natřeme 

izolačním krémem (Obr. 23). 

  

Obr. 22 Model s PVA folií (Näder, 1988) Obr. 23 Připojení závitu (Näder, 1988) 

• Pokračujeme vyztužením pryskyřičné vnější objímky pomocí Dacron-filcu a 

perlonového trikotového návleku. Výztuž je závislá na mírách pahýlu, druhu 

pahýlu, očekávaném zatížení aj. (Obr. 24). 

• Po natáhnutí navlhčené PVA folie následuje lití modelu. 

• Po zchladnutí pryskyřice následuje sejmutí PVA folie a odstranění laminárního 

kroužku na distální části lůžka (Obr. 25). 

• Poslední fází výroby vnějšího lůžka myoprotézy je vyříznutí příslušných otvorů 

a vložení akumulátoru a elektromotoru včetně řídící jednotky (Obr. 26). 
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Obr. 24 Vyztužení (Näder, 1988) Obr. 25 Odstranění PVA folie  
(Näder, 1988) 

 

Obr. 26 Vyříznutí otvorů pro akumulátor a elektromotor myoprotézy 
 (Baumgartner, 1997) 

• Měkké a tvrdé lůžko myoprotézy se spojí pomocí speciálních šroubků. 

 

Nakonec se připojí myoprotetická ruka (Obr. 27), která umožňuje nejen úchop, ale 

také pronaci a supinaci. Ovládaná je elektromotorem uvnitř tvrdého lůžka a úchop 

zprostředkovává opozicí palce proti 2. a 3. prstu. Snad jen zbývá dodat, že vždy volíme 

o něco menší myoprotetickou ruku než u zdravé končetiny. (15) 
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Princip ovládání myoprotézy 

Pomocí povrchových kožních elektrod, které jsou zabudovány v protézovém 

pahýlovém lůžku na individuálně stanoveném nejvhodnějším místě, se přenášejí 

svalové potenciály na řídicí elektroniku protézy. (16) 

Zdrojem elektrické energie pro pohon myoprotézy bývá dobíjecí akumulátor o 

napětí 4,8 – 7,2 V (1) 

 
Tyto svalové akční potenciály vznikají při úmyslném zapínání svalových skupin a 

lze je měřit na povrchu kůže pomocí dostatečně citlivých přístrojů (rozsah mikrovoltů). 

Kontrolované napětí svalových skupin např. u flexorů nebo extensorů na paži a 

předloktí lze proto používat jako spínací impuls funkcí protézy (otevření a zavření nebo 

pronace a supinace ruky). 

 

Pacient se naučí tyto jednotlivé svaly nebo svalové skupiny odděleně aktivovat a 

tím je schopen myoprotézu ovládat. V praxi to funguje tak, že aktivace jedné svalové 

skupiny ovládá vždy jeden pohyb myoprotézy a aktivace druhé svalové skupiny ovládá 

pohyb protichůdný (úchop x uvolnění), přičemž současnou kontrakcí obou svalových 

skupin se přepíná mezi jednotlivými klouby.  

 

Tento způsob nejčastějšího ovládání myoelektrické protézy se nazývá 

dvoukanálové řízení protézy. Myoelektrické potenciály jsou měřeny pomocí dvou 

elektrod. Existuje také jednokanálové řízení, kdy je protéza ovládaná pomocí jedné 

Obr. 27 Myoprotetická ruka 
(nahoře s kosmetickou rukavicí; 
dole bez kosmetické rukavice) 
(Baumgartner, 2008) 
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svalové skupiny. Pomalá a slabá kontrakce svalu pod elektrodou uzavírá ruku, rychlá 

s silná kontrakce ruku otevírá. Problém u tohoto typu ovládání nastává v přepínaní mezi 

klouby a ve variabilitě řízení protézy. 

 

Proces naučení se těchto oddělených a zároveň současných kontrakcí svalových 

skupin je velmi obtížný a vyžaduje dlouhodobý trénink pacienta (viz. Kapitola Terapie 

a následná péče). 

„Myoelektrické protézy se tedy neřídí čidly nebo spínači, nýbrž impulsy svalových 

činností. Poněvadž se ale řídí zase přes nervový systém, může se říci, že tento typ protéz 

je „ řízený vůlí“. 

Tak lze snadno pochopit, že se použití této protézy pacientovi zdá mnohem 

„p řirozenější“ než jiné typy protéz.“ (Kaphigst, 2002) 

Umístění elektrod 

 
O umístění elektrod rozhodujeme pomocí měření elektrických potenciálů 

zbytkových svalů na končetině. U pažních myoprotéz to zpravidla bývá biceps a 

triceps, ovšem u předloketních myoprotéz to mohou být jakékoliv dva svaly či dokonce 

svalové skupiny. Pro změření těchto elektrických potenciálů nám slouží myogramy 

dodávané výrobcem (Obr. 28). 

 

Obr. 28 Otto Bock Myoboy (Baumgartner, 2008) 
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Tento přístroj je schopen změřit potenciály v řádech mikrovoltů a vyhodnotit 

pomocí počítače nejoptimálnější umístění elektrody včetně nastavení zesilovače řídící 

jednotky. Síla signálu závisí na mnoha parametrech, včetně fyziologické změny ve 

svalových vláknech, množství podkožního tuku a okolních tkání mezi svalovými 

vlákny a myoelektrodami. (1) 

 

3.5 Terapie a následná péče 

 

Složitý mechanismus tohoto typu protézy se svou funkcí nejvíce přibližuje funkci 

ruky. Výcvik je velmi náročný a dlouhodobý. Vyžaduje určitý stupeň inteligence, 

trpělivost klienta a také kvalitní protetický servis. 

Metodická řada výcviku: 

V úvodní části terapie věnujeme pozornost stavbě a funkci protézy. Seznamujeme 

pacienta s postupem oblékání protetické pomůcky, režimem nabíjení akumulátoru a 

základním hygienickým programem. 

• Oblékání myoprotézy 

Amputační pahýl vsuneme do lůžka protézy pomocí tenké bavlněné punčochy, 

kterou po zasunutí pahýlu vytáhneme skrz otvor ventilu. Může se stát, že protéza 

pracuje špatně nebo vůbec, protože je pahýl silně zpocený. Pak dochází k tomu, že 

myoproudy nepřecházejí přes elektrody, jsou zkratovány. Je proto nutné myoprotézu 

vysušit, pahýl omýt, osušit, eventuálně použít pudr. 

• Režim nabíjení akumulátoru 

Aby myoprotéza pracovala bezchybně, je zapotřebí také pravidelné nabíjení 

akumulátoru, nejlépe přes noc pomocí nabíječky, která je součástí vybavení. Kapacita 

akumulátoru stačí na normální denní použití. 

• Hygienický program 

Na prsty a zápěstí je navlečena kosmetická rukavice, která chrání vlastní protézu. 

Rukavice je neustále vystavována vnějším vlivům, lehce se ušpiní. Proto je třeba ji 

ošetřovat mytím vodou a mýdlem. Není však dobré protézu zbytečně namáčet, aby se 
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nepoškodila elektronika. Také nadměrná teplota může rukavici poškodit, proto 

nedoporučujeme úchop horkých předmětů. 

• Výcvik s myoprotézu 

Od počátku výcviku korigujeme nesprávné postavení, reakce ve všech polohách, 

postavení pletenců ramenních, lopatek a trupu. Cvičíme automatické souhyby končetin 

tak, aby protéza splynula v přirozený pohybový stereotyp. 

Úchop myoprotézy je vyvolán opozicí palce a druhého a třetího prstu. Ostatní prsty 

se úchopové schopnosti neúčastní. Jejich postavení je přizpůsobeno podložce a okolí. 

Tento plynulý pohyb je vyvolán myoproudy a aktivací flexorů, extenzorů, supinátorů a 

pronátorů. Napětí ohraničeného místa daného svalu pak vyvolá stisk nebo otevření, 

supinaci či pronaci v zápěstním kloubu myoprotézy. 

• Užívání protézy 

Začínáme s výcvikem základních typů úchopů, od nejjednodušších ke složitějším. 

Nejprve nacvičujeme samostatné otevírání a zavírání ruky. 

K nácviku úchopů používáme předměty gumové, dřevěné, kovové, plastové, 

různých tvarů i velikostí. Vždy začínáme s největšími a postupně přecházíme k 

předmětům menším. Pacient se zaměřuje na sledování rozsahu, rychlosti a plynulosti 

pohybu. Cvičení stupňujeme výměnou měkkého předmětu za tvrdý nebo hladký, 

většího za menší. Dále se zaměřujeme na komplikované a kombinované typy úchopů - 

uchopit předměty různých velikostí, tvarů, v různých vzdálenostech a polohách. 

Cvičení opakujeme tak dlouho, až se pohyb zautomatizuje a pevně zafixuje v 

podvědomí. Po zautomatizování pohybu již klient nemusí pohybový výkon pozorně 

zrakem kontrolovat, ale stačí jen běžné vizuální sledování. I v této fázi výcviku dbáme 

na správné držení těla, provádění pohybu v lokti i v rameni. Sledujeme nepřiměřenou 

mimiku. Nezapomínáme ani na souhyb myoprotézy při chůzi, tu nacvičujeme i před 

zrcadlem. 

 

Současně probíhá i praktický sebeobslužný výcvik, počínaje vstáváním z lůžka po 

běžné denní činnosti. Pacient se adaptuje na celodenní užívání protézy při všech 

úkonech dne. Pomocí protézy se učí oblékat, provádět vybrané úkony osobní hygieny 

(holení, čištění zubů atp.). Nácvik sebesycení zařadíme až v období, kdy jednotlivé 

kvality a funkce myoprotézy působí automaticky. Podávání chleba nebo pečiva k ústům 



  57  

je veden dominantní končetinou. Pití tekutin bývá i přes dokonalost myoprotézy 

problematické. Je doprovázeno nutnou substitucí trupu a krční páteře, proto klienta 

adaptujeme na způsob provádění tohoto úkonu zachovanou končetinou. 

Vrcholem výcviku je nácvik užívání příboru. Sebesycení lžící je velmi náročné 

zejména v úvodu. Chybějící laterální souhyby protézy vyžadují kompenzační postavení 

trupu a páteře tak, aby nedošlo k vylévání tekutiny. Nároky výcviku často vyžadují 

fyzickou a slovní asistenci ergoterapeuta. 

 

Předpracovní terapie je individuální, závislá na způsobu života, typu zaměstnání a 

věku klienta. Proto je důležité velmi citlivě a individuálně vést terapeutický výcvik v 

tom smyslu, že nevyžadujeme vždy a ve všem úzkostlivé užívání protetické končetiny. 

Protéza pak představuje prostředek ke stabilizaci a fixaci předmětu. Jedná se o psaní, 

ovládání počítače, telefonování a další sociální činnosti, kdy se vždy osvědčilo přecvičit 

na zachovanou končetinu. Tím umožníme obratnost, rychlost a hlavně schopnost 

vykonávat některé druhy zaměstnání. (1) 
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4 ZÁVĚR 

Největšího rozmachu se myoelektrické protézy dočkali zejména s příchodem 

počítačů a vývojem mikroelektrotechniky. Jejich činnost se neustále zdokonaluje a 

hledají se stále nové, přirozenější způsoby ovládání těchto protéz. Navzdory 

technickému pokroku však ani nejmodernější a nejdokonaleji propracovaná 

myoelektrická protéza nedokáže ztracenou končetinu zcela nahradit.  

Lze předpokládat, že dalším krokem vývoje těchto protéz bude vytvoření zpětné 

vazby pro pacienta a napojení elektrod přímo na nervový systém amputovaného. 

V současné době je také velkým problémem těchto protéz vysoká pořizovací cena, 

která je ovlivněná malým počtem klientů po amputaci v oblasti horní končetiny a ne 

vždy časně započatá rehabilitační léčba a péče o pahýl pacienta. Tato skutečnost 

negativně ovlivňuje rehabilitaci a nácvik s protézou. 

 

Účelem této bakalářské práce bylo vytvoření komplexního přehledu o pohybových 

možnostech ruky po amputaci v předloktí a návrhu stavby myoelektrické protézy 

společně s vytvořením návrhu rehabilitace a zacvičení pacienta v běžných pohybových 

denních aktivitách s myoelektrickou protézou. 

Vycházel jsem z české a zahraniční literatury, odborných článků, převážně 

z časopisu ortopedická protetika, a ze zodpovězených dotazů odborníků a materiálů 

získaných na protetických pracovištích. 

Bakalářská práce vytváří přehled, rozděluje a třídí poznatky v oblasti stavby 

myoelektrických protéz a pojednává o nejmodernějších poznatcích z oblasti 

myoprotetiky. 

Doufám že má práce poslouží dalším studentům oboru Ortotik-protetik jako zdroj 

informací, které budou moci využít v praxi. 
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