
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra fyzioterapie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

primární gonartróza 

Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí práce:       Vypracovala:  

PhDr. Tereza Nováková, PhD.             Mgr. Jana Lidická   

             

Praha 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a výhradně s využitím 

citovaných zdrojů, které uvádím v seznamu literatury. Veškerou zahraniční literaturu jsem 

překládala samostatně a její citace jsou uváděny mými vlastními formulacemi.“ 

  

V Praze dne 24.srpna 2010  

............................................................. 

Jana Lidická   



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením této bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi 

použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Tereze Novákové, PhD. 

za její podnětné vedení, její cenné rady, trpělivost a chápavý přístup, které mi poskytovala 

po celou dobu psaní této práce.  

Poděkování patří také vedoucím mé bakalářské praxe Bc. Irmě Veselé a Mgr. Marii 

Andrtové i ostatním pracovníkům rehabilitačního oddělení Ortopedicko-traumatologické 

kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, za jejich přátelské a podnětné vedení. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat také panu B.V., pacientovi ze speciální části této 

práce, za jeho ochotu a trpělivost.   

 



Abstrakt 

Název:     Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou primární gonartróza 

Cíle:  Cílem obecné části práce je shrnutí teoretických poznatků o anatomii 

a biomechanice kolenního kloubu, artróze kolenního kloubu, totální endoprotéze 

tohoto kloubu a rehabilitačním postupu po její implantaci.  Speciální část práce je 

věnována kazuistickému rozboru terapie pacienta po voperování totální 

endoprotézy kolenního kloubu pro pokročilou gonartrózu. Cílem této části práce je 

praktická aplikace teoretických poznatků, návrh a aplikace individuálně specifické 

terapie, její sledování a zhodnocení jejího efektu.  

Metody:  Obecná část práce představuje rešeršní zpracování literatury na dané téma. 

Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta 

po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, která obsahuje vstupní 

a výstupní vyšetření pacienta, průběh terapie včetně průběžných vyšetření 

a hodnocení terapie a závěrečné zhodnocení dosažených výsledků a efektivity 

terapie. 

Výsledky: Poukazují na nezbytnost rané pooperační péče, vhodné autoterapie, stejně jako 

individuálního přístupu k pacientovi a jeho případu.   

Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza kolenního kloubu, gonartróza, fyzioterapie, 

kazuistika 



Abstract 

Title:           Case report of physiotherapy care of patient diagnosed with gonarthrosis 

Objectives: The general part of the thesis presents a summary of theoretical knowledge of 

anatomy and biomechanics of the knee joint, arthrosis of the knee, total joint 

replacement and the rehabilitation process after its implantation. A special 

section is devoted to a case analysis of the therapy of a patient after total knee 

replacement surgery due to arthrosis of the knee joint. The objective of this part 

was the practical application of theoretical knowledge, individual design and 

specific application of the therapy, its monitoring and evaluation of its effect. 

Methods:  The general part of the thesis consists of literature research to the topic. In the 

special part a case study of physiotherapy treatment after total knee arthroplasty 

is processed, which includes initial and concluding examination of the patient, 

description of the course of the therapy including longitudinal testing and 

evaluation of treatment and final evaluation of the results and effectiveness of 

the therapy. 

Results:    Show the need for early postoperative care, suitable auto-therapy, as well as 

individual approach to the patient and his case. 

Keywords: knee joint, total knee replacement, gonarthrosis, physiotherapy, case study  
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1. Úvod 

Tato práce se zaměřuje na problematiku anatomie a biomechaniky kolenního kloubu, 

a to především v souvislosti se vznikem osteoartrózy v tomto kloubu, možnostmi prevence 

a rehabilitace tohoto postižení a také finálním operativním řešením v podobě totální 

endoprotézy. V neposlední řadě se obecná část práce věnuje pooperativní léčbě 

a fyzioterapeutickému přístupu, vedoucímu k obnovení funkce kloubu. Teoretické poznatky 

z obecné části práce jsou následně prakticky aplikovány ve speciální části, která popisuje 

kazuistický rozbor terapie pacienta po implantaci totální náhrady kolenního kloubu pro 

pokročilou gonartrózu.  

Práce s pacientem pro kazuistický rozbor probíhala na Ortopedicko-traumatologické 

klinice Fakultní nemocnice královské Vinohrady v Praze v období 8. -18. 2. 2010. Pacient byl 

informován o aspektech práce a nakládání s osobními údaji a se svou účastí v projektu této 

bakalářské práce písemně souhlasil (ukázka informovaného souhlasu viz příloha č. 1). Projekt 

práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 2). 

Cílem práce bylo rešeršně shrnout poznatky o problematice gonartrózy a totální 

endoprotézy kolenního kloubu a následně prakticky aplikovat tyto teoretické poznatky 

ve speciální části práce, aplikovat individuálně navrhnutou terapii dle specifického případu 

a především sledovat a zhodnotit její efekt.  

Kazuistika pacienta obsahuje vstupní i výstupní kineziologický rozbor, popis provedené 

terapie včetně průběžných vyšetření a hodnocení. V závěru práce je uvedeno konečné 

zhodnocení terapie a jejího efektu.  

Implantace totální endoprotézy kolenního kloubu je v současné době nejčastějším 

řešením těžkého postižení kolenního kloubu a po implantaci totální endoprotézy kloubu 

kyčelního se stává také jednou z nejčastějších ortopedických operací. Nejčastější indikací 

k tomuto výkonu jsou právě stavy těžké primární gonartrózy.  Voperování totální náhrady 

kolenního kloubu je náročným ortopedickým výkonem, jehož úspěch, tedy odstranění obtíží 

a obnovení funkce kloubu, je mimo jiné podmíněn zejména pooperační péčí a vhodnou 

rehabilitací.  
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OBECNÁ ČÁST 

 

2.  Anatomie kolenního kloubu  

Kolenní kloub - articulatio genus - je největším kloubem v těle. Jedná se o složený 

kloub, ve kterém vzájemně artikulují tři kosti – femur, tibie a patella. Hlavici kloubu tvoří 

kondyly femuru, jejichž styčné plochy se vpředu pojí ve facies patellaris, ve které se pohybuje 

patella. Vzadu jsou kondyly odděleny hlubokou kloubní jamkou – fossa intercondylaris. Mezi 

styčnými plochami femuru a tibie jsou vloženy kloubní menisky. (Čihák, 2001; Dylevský, 

Druga, Mrázková, 2000; Linc, Doubková, 2003). 

 

2.1  Kloubní plochy 

Kloubní hlavici tvoří condyli femoris -  lateralis et medialis (viz obrázek č. 1). Jsou 

zakřiveny ve frontální i sagitální rovině, přičemž zakřivení vzadu je větší. Oba kondyly 

nestojí vzájemně rovnoběžně. Laterální kondyl je menší, vyčnívá více dopředu a stojí téměř 

sagitálně, zatímco větší mediální kondyl se k němu zezadu dopředu přivrací 

v charakteristickém zakřivení (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Linc, Doubková, 2003).  

 

 
Obr.  1: Kloubní plocha femuru – pravý femur (Gray, 1918) 

 

Kloubní jamku tvoří condyli tibiae – lateralis et medialis (viz obrázek č. 2), které mají 

facies articulares téměř ploché. Styčná plocha mediálního kondylu je oválná a lehce konkávní, 

styčná plocha laterálního kondylu je kruhová, menší a téměř plochá (Čihák, 2001; Linc, 

Doubková, 2003). 
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Obr.  2: Kloubní plocha tibie – pravá tibie (Gray, 1918) 

 

Artikulující plocha na patelle je svislou hranou rozdělena v širší plochu laterální a užší 

mediální. Artikuluje s facies patellaris - prohbí v kterém se spojují oba kondyly femuru (Linc, 

Doubková, 2003). 

 

2.2  Menisky kolenního kloubu  

Díky zakřivenému tvaru kondylů femuru a téměř plochému profilu kondylů tibie 

setrvávají obě kosti v kontaktu v jakékoli poloze vždy jen nepatrnou plochou. Nevyrovnané 

zakřivení artikulujících ploch femuru a tibie proto vyrovnávají poloměsíčité destičky 

z vazivové chrupavky – menisky (viz obrázek č. 3). Menisky odpovídají kloubním plochám 

na tibii.  Při vnějším obvodu jsou vyšší, směrem ke středu jsou tenčí a spolu s kondyly tibie 

tak dotváří kloubní jamku. Při pohybech kloubu se posunují ze základní polohy dozadu a zpět 

a současně mění svůj tvar (Čihák, 2001; Linc, Doubková, 2003). 

Meniscus medialis  je větší a oválný. Jeho cípy se upínají na tibii do area intercondylaris 

anterior et posterior. Mediální meniskus je ve střední části prostřednictvím kloubního pouzdra 

pevně srostlý s částí vnitřního kolaterálního vazu, a je tedy fixován ve třech bodech, což 

způsobuje, že je také méně pohyblivý. 

Meniscus lateralis je menší a téměř kruhový. Svými konci se upíná na eminentia 

intercondylaris, vyvýšeninu mezi oběma kondyly tibiae. Vzhledem ke svému tvaru je tak 

upevněn pouze v jediném místě, což způsobuje jeho značnou pohyblivost, zvláště při mírných 

flexích v kolenním kloubu (Čihák, 2001; Linc, Doubková, 2003). 
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Obr.  3: Kolenní kloub – menisky (Gray, 1918) 

 

2.3  Kloubní pouzdro  

Pouzdro kolenního kloubu je velmi prostorné a ve své vazivové a synoviální vrstvě 

různě členité. Tvar kloubní dutiny i úprava synoviální membrány jsou komplikovány 

průběhem nitrokloubních vazů.  Pouzdro se na tibii a na patelle upíná při okrajích kloubních 

ploch, na femuru přibližně 0,5-2cm od okrajů kloubní chrupavky. Epikondyly femuru, kam 

jsou připojeny svaly a vazy, leží mimo kloubní pouzdro (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; 

Linc, Doubková, 2003). 

Fibrózní vrstva kloubního pouzdra je v předních partiích kloubu velmi slabá, zesiluje až 

v oblasti postranních vazů – ligamentum collaterale tibiale et fibulare. Vpředu se vazivové 

pouzdro vyklenuje nad patellu (pod musculus quadriceps femoris) do záhybu recessus 

suprapatellaris (Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková, 2000). 

Synoviální vrstva kloubního pouzdra nesleduje přesně vazivovou vrstvu - eminentia 

intercondylaris, areae intercondylaris a zkřížené vazy jsou uloženy mezi těmito vrstvami. 

Po obou stranách hrotu patelly se mezi synoviální a vazivovou vrstvu vsouvá tuková tkáň, 

jejíž uložení při nataženém kolenu podmiňuje měkké valy po stranách patellárního vazu 

(Linc, Doubková, 2003). 

Uskřinutí kloubního pouzdra mezi kloubní plochy brání musculus articularis genus, 

samostatný sval pod m.quadriceps femoris, který sestupuje od přední strany femuru k recessus 

suprapatellaris kloubního pouzdra a při pohybech napíná pouzdro a táhne jej vzhůru (Čihák, 

2001). 
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Obr. 4: Kolenní kloub – kloubní pouzdro (Gray, 1918) 

 

2.4  Vazy kolenního kloubu 

Kolenní kloub je zesilován četnými vazy, které bývají děleny na ligamenta nitrokloubní 

a kloubního pouzdra. Ligamenta kloubního pouzdra se pak rozlišují na vazy umístěné vpředu, 

vzadu a po stranách kloubu.  

 

2.4.1  Ligamenta kloubního pouzdra 

Vpředu zesiluje kloubní pouzdro šlacha musculus quadriceps femoris, která se připojuje 

na patellu a dále pokračuje jako ligamentum patellae na tuberositas tibiae. V ligamentum 

patellae je zanořen hrot patelly. Od šlachy m. quadriceps femoris odstupují dva slabší 

vazivové pruhy - retinacula patellae mediale et laterale, které jdou po obou stranách patelly 

a ligamentum patellae a upínají se na horní konec tibie (Čihák, 2001; Feneis, 1996; Linc, 

Doubková, 2003). 

Po stranách stabilizují kolenní kloub ligamenta collateralia tibiale a fibulare. Tyto vazy 

dosahují nejvyššího napětí při extenzi kloubu, při flexi povolují a umožňují rotaci (Linc, 

Doubková, 2003). Ligamentum collaterale tibiale začíná na mediálním epikondylu femuru 

a upíná se na tibii 6 – 9 cm pod štěrbinou kloubu. Široký plochý vaz, tvořený vpředu 

vertikálními a vzadu šikmými vazivovými vlákny, srůstá s kloubním pouzdrem a vnitřním 
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meniskem. Ligamentum collaterale fibulare sbíhá od laterálního epikondylu femuru ke caput 

fibulae, odstává jako oblý provazec od kloubního pouzdra, od kterého jej dělí řídké tukové 

vazivo. Distální úsek vazu je obejmut úponovou šlachou musculus biceps femoris (Čihák, 

2001; Feneis, 1996; Linc, Doubková, 2003). 

Zadní stranu kloubního pouzdra zesiluje ligamentum popliteum obliqum, které 

odbočuje z úponu m. semimembranosus a probíhá šikmo zdola nahoru z mediální strany 

laterálně, a ligamentum popliteum arcuatum, méně významný vaz probíhající vzadu laterálně, 

který je spojen s hlavičkou fibuly (Čihák, 2001; Feneis, 1996). 

 

 
Obr. 5: Vazy kolenního kloubu – pohled zboku   Obr. 6: Pohled zezadu (Gray, 1918) 

 

2.4.2  Nitrokloubní ligamenta 

Zkřížené vazy kolenní spojují femur s tibií. Ligamentum cruciatum anterius jde 

od mediální plochy laterálního kondylu femuru do area intercondylaris anterior na tibii. 

Ligamentum cruciatum posterius zezadu kříží přední zkřížený vaz a ubíhá od laterální plochy 

mediálního kondylu femuru do area intercondylaris posterior na tibii. Oba zkřížené vazy 

zajišťují pevnost kolenního kloubu především při flexi, kdy jsou nejvíce napnuty. Tím, že se 

na sebe navíjejí, současně omezují vnitřní rotaci v kloubu.  Napjaté lig. cruciatum anterius 

táhne bérce do mírné zevní rotace a je nejvíce zatíženo při vnitřní rotaci bérce, zvláště je-li 
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koleno v hyperextenzi. Ligamentum cruciatum posterius brání posunu bérce dozadu 

a omezuje zevní rotaci (Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Feneis, 1996). 

 

 
Obr. 7: Vazy kolenního kloubu – pohled zpředu (Gray, 1918) 

 
Menisky kolenního kloubu vpředu napříč spojuje ligamentum transversum genus, které 

je zabudováno v kloubním pouzdru a v tukové synoviální řase plica alaris (Čihák, 2001; 

Feneis, 1996). Ligamentum meniscofemorale posterius a ligamentum meniscofemorale 

anterius fixují zadní cíp laterálního menisku. Přední vaz probíhá před zadním zkříženým 

vazem a pojí meniskus s předním zkříženým vazem, zadní vaz probíhá za zadním zkříženým 

vazem a jde na fibulární bok vnitřního kondylu femuru (Čihák, 2001; Feneis, 1996). 

 

 

2.5  Burzy kolenního kloubu 

Burzy, tíhové váčky, se vyskytují v místech tlaku a tření mezi kostěnými strukturami 

a okolními svaly a vazy, některé z nich komunikují s kloubní dutinou (Čihák, 2001). Z burz, 

které komunikují nebo mohou komunikovat s dutinou kolenního kloubu, je nejdůležitější 

bursa suprapatellaris na přední straně kloubu, která je uložena mezi femurem a m. quadriceps 

femoris. Pod patellou jsou uloženy bursa subcutanea preapatellaris, bursa praepatellaris 
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subfascialis a bursa subtendinea praepatellaris. Kůži, naléhající na tuberositas tibiae, podkládá 

bursa subcutanea tuberositas tibiae. Pod ligamentum patellae je pak v tomto místě hluboká 

bursa infrapatellaris profunda (Linc, Doubková, 2003). Burzy na zadní straně kloubu 

podkládají svaly kolenního kloubu a jejich úpony, jedná se o: bursa subtendinea musculi 

semimembranosi medialis, bursa subtendinea musculi sartorii, bursa anserina, bursa 

subtendinea musculi bicipitis femoris inferior, bursa subtendinea musculi gastrocnemii 

lateralis (Čihák, 2001; Feneis, 1996). 

 

2.6  Svaly kolenního kloubu 

Svaly, které zajišťují pohyb v kolenním kloubu, můžeme z funkčního hlediska rozdělit 

na svaly flexorové a extenzorové, některé zdroje je rozlišují na přední a zadní skupinu (Linc, 

Doubková, 2003). 

 

2.6.1  Extenzory kolenního kloubu 

Jediným extenzorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris, nejtěžší sval v lidském 

těle. Tento mohutný sval se skládá ze čtyř hlav – m.vastus lateralis, intermedius a medialis, 

m. rectus femoris. Mm. vasti  začínají na zevní, přední a vnitřní ploše femuru a upínají se 

do oblasti horního, zevního a vnitřního okraje patelly. M. rectus femoris začíná na spina iliaca 

anterior inferior (caput rectum) a nad acetabulem (caput reflexum), mimo extenze v kolenním 

kloubu tak provádí také flexi v  kloubu kyčelním. Úponová šlacha celého m.quadriceps 

femoris, do které se sbíhají všechny čtyři hlavy svalu, tvoří ligamentum patellae, které začíná 

na dolním okraji patelly a upíná se na tuberositas tibiae. Osa tahu m.quadriceps femoris 

směřuje distálně a lehce mediálně, osa tahu ligamentum patellae pak distálně a lehce laterálně. 

Sval je důležitý především pro chůzi, při prostém stoji je aktivizován jen velmi málo. 

M. quadriceps femoris je inervován z nervus femoralis (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; 

Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 2006).  

Jako pomocný extenzor kolenního kloubu bývá označovánm. tensor fasciae latae, 

který skrze napětí iliotibiálního traktu pomáhá udržovat extenzi kolene. Sval začíná vedle 

spina iliaca anterior superior, přechází do tractus iliotibialis a upíná se na condylus lateralis 

tibiae. Jeho hlavní funkcí je pomocná flexe a abdukce v kloubu kyčelním. Ve vztahu 

ke kolennímu kloubu se podílí také na zevní rotaci bérce při flexi v kolenním kloubu 

(Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Linc, Doubková, 2003). 
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2.6.2  Flexory kolenního kloubu 

Na fibulární straně flexorové, zadní skupiny, je uložen m. biceps femoris, který se 

skládá z dlouhé a krátké hlavy - caput longum a caput breve. Dlouhá hlava začíná na tuber 

ischiadicum a krátká hlava na laterální straně femuru, labium laterale lineae asperae. 

Obě hlavy se spojují ve společnou úponovou šlachu, jdoucí ke caput fibulae. Mimo flexe 

v kolenním kloubu provádí sval zevní rotaci bérce při flektovaném kolenním kloubu a dlouhá 

hlava se také podílí na extenzi, addukci a zevní rotaci kyčelního kloubu. Dlouhá hlava m. 

biceps femoris je inervována z n. tibialis, krátká z n. peroneus communis, oba nervy vychází 

z n. ischiadicus (Feneis, 1996; Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 2006). 

Jednotnou úponovou šlachu flexorů kolenního kloubu, zvanou pro svůj tvar pes 

anserinus, tvoří mediálně od tuberositas tibiae svaly m. sartorius, m. gracilis 

a m. semitendinosus. M.sartorius začíná na spina iliaca anterior superior, je inervován 

z n. femoralis a podílí se mimo pomocné flexe kolenního kloubu také na vnitřní rotaci bérce 

a flexi, abdukci a zevní rotaci v  kloubu kyčelním. Bříško tohoto svalu obsahuje nejdelší 

svalová vlákna v lidském těle (Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 2006).  

M. gracilis má svůj počátek na ramus inferior ossis pubis. Sval se také podílí na vnitřní 

rotaci bérce a addukci, flexi i extenzi v kyčelním kloubu. M. gracilis je inervován 

z n. obturatorius (Feneis, 1996, Nedoma et al., 2006).  

M. semitendinosus začíná na tuber ossis ischii a upíná se do pes anserinus. V jeho 

masitém bříšku je mohutná šlacha, která běží povrchně k vnitřnímu kondylu femuru 

a přechází do úponové šlachy. Sval provádí také vnitřní rotaci bérce při flektovaném 

kolenním kloubu. V kloubu kyčelním se podílí na extenzi, addukci a vnitřní rotaci. 

M. semitendinosus je inervován n. tibialis (Blevins, Boublik, Steadman, 1994; Linc, Doubková, 

2003). 

Na tuber ischiadicum začíná také m. semimembranosus, který se upíná do ligamentum 

popliteum obliquum a na mediální kondyl tibie. Sval má oploštělé svalové bříško a při 

kolenním kloubu přechází v silnou šlachu. M. semimembranosus se také podílí na vnitřní 

rotaci bérce při flektovaném kolenním kloubu, napomáhá flexi kolenního kloubu a napíná 

jeho pouzdro. Skrze své spojení s kloubním pouzdrem posouvá sval při flexi v kolenním 

kloubu mediální meniskus dorzálně. Provádí také extenzi, vnitřní rotaci a addukci v  kloubu 

kyčelním. M.semimembranosus je inervován z n. tibialis (Blevins, Boublik, Steadman, 1994; 

Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 2006). 

Do skupiny flexorů kolenního kloubu se řadí také m. popliteus. Hlavní funkcí tohoto 

svalu je především vnitřní rotace bérce. Sval je uložen na dorzální straně kolenního kloubu 
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a tvoří spodinu fossa poplitea, začíná v oblasti laterálního epikondylu femuru, probíhá 

mediokaudálně a upíná se na proximální část tibie na linea m. solei. M. popliteus je inervován 

n. tibialis (Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 2006). 

Na flexi kolenního kloubu se podílí také část m. triceps surae – m. qastrocnemius 

začínající dvěma hlavami od obou kondylů femuru. V polovině bérce přechází jeho masitá 

bříška v plochou Achillovu šlachu a spolu s druhou částí lýtkového svalu – m. soleus – se 

upíná na tuber calcanei.  Mimo flexe kolenního kloubu sval provádí plantární flexi a supinaci 

nohy. M. gastrocnemius je inervován z n. tibialis (Linc, Doubková, 2003; Nedoma et al., 

2006). 

Pod caput laterale mm. gastrocnemii začíná na epicondylus lateralis femoris také 

m. plantaris, zakrnělý sval, který přechází v dlouhou tenkou šlachu upínající se do Achillovy 

šlachy, funguje jako slabý synergista m. gastrocnemius a je také inervován n. tibialis (Feneis, 

1996; Linc, Doubková, 2003). 

 
Obr. 8: Levý kolenní kloub – vazy a šlachy, 

anteromediální pohled  (Gray, 1918) 
Obr. 9: Pravý kolenní kloub – úpony svalů, pohled 

zezadu (Gray, 1918) 

 

2.7  Cévní zásobení kolenního kloubu 

Kolenní kloub je zásoben krví prostřednictvím bohaté kloubní sítě rete articulare, 

do které přivádí tepennou krev arteria femoralis a arteria poplitea. Z a. femoralis přichází na 

přední stranu kloubu a. descendens genus a a. descendens arteriae circumflexae femoris 
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lateralis. Z a. poplitea přicházejí na přední stranu sítě a. superior medialis et lateralis genus  

a na zadní stranu a. media genus, a. inferior medialis genus a a. inferior lateralis genus. Vedle 

rete articulare genus ještě vstupují cévy do okolí patelly a do vlastní kosti ze samostatné sítě 

rete patellare (Čihák, 2001). Odvod krve z  oblasti  kolenního kloubu zajišťují venae 

geniculares, které vytvářejí periartikulární pleteň. Žíly ústí do vena poplitea, která přechází 

ve vena femoralis (Čihák, 2001; Feneis, 1996). 

 

 

Obr. 10: Cévy kolenního kloubu (Gray, 1918) 

 

2.8  Inervace kolenního kloubu  

Nervy kolenního kloubu přicházejí z velkých nervových kmenů jdoucích podél kloubu. 

Pro přední stranu kloubního pouzdra přichází n. saphenus z n. femoralis a z něho odstupující 

ramus infrapatellaris. Z n. femoralis přicházejí také cestou svalových vláken 

pro m. quadriceps femoris větve do stěn recessus suprapatellaris.  N. tibialis vydává vlákna 

pro mediální dvě třetiny zadní strany pouzdra. Z n. fibularis communis odstupuji vlákna 

pro laterální třetinu zadní strany pouzdra a na zadní stranu kloubu nekonstantně dosahují také 

vlákna z n. obturatorius. Z nervových pletení pouzdra prostupují vlákna i do menisků 

a zkřížených vazů (Čihák, 2001). 
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3. Biomechanika kolenního kloubu 

Biomechanika kolenního kloubu je díky komplikované stavbě celého kloubu velmi 

složitá a není dosud ve všech svých detailech plně objasněná. Kolenní kloub má dvě hlavní 

funkce: 1) jako nosný kloub dolní končetiny zabezpečuje optimální přenos tlakových sil 

vznikajících činností svalů a hmotností těla; 2) díky zprostředkování pohybu mezi femurem 

a tibií umožňuje lokomoci (Bartoníček, Heřt, 2004).  

 

3.1  Stabilita kolenního kloubu  

Stabilizátory kolenního kloubu dělíme do dvou skupin: statické stabilizátory kloubu 

tvoří tvar kloubních ploch, vazy, kloubní pouzdro a menisky; dynamické stabilizátory jsou 

pak svaly kolenního kloubu (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000).  

Pohyb v kolenním kloubu je prostorový, přičemž aktivní a pasivní stabilizátory spolu 

vytvářejí anatomickou strukturu, která stabilizuje kolenní kloub ve všech třech rovinách. 

Stabilita v sagitální rovině je převážně zajištěna křížovými vazy a antagonistickou činností 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu. Stabilita ve frontální rovině je zajišťována aktivními 

i pasivními mechanismy po obou stranách kloubu. Tuto funkci plní především kolaterální 

vazy a úponové šlachy m. biceps femoris, m. tenzor fasciae latae tahem za tractus iliotibialis 

a úponové šlachy m. sartorius, m. gracilis a m.semitendinosus tvořící spolčený úpon pes 

anserinus. Tyto elementy stabilizují kolenní kloub také ve směru rotace (Nedoma et al., 2006; 

Valenta, 1985).  

Tzv. stabilní poloha kolenního kloubu nastává při extenzi, kdy femur naléhá na tibii, 

postranní vazy a všechny vazy na zadní straně kloubního pouzdra jsou napnuté. V této poloze 

je koleno uzamčené. Odemknutí kolena je vyvoláno mírnou rotací (při uvolněné noze se tibie 

stáčí dovnitř, při fixované se otáčí femur zevně). Tato rotace uvolní kolaterální vazy a přední 

zkřížený vaz, což je podmínkou pro provedení flexe v kloubu (Dylevský, Druga, Mrázková, 

2000). 

Při extendovaném postavení svírá podélná osa femuru a tibie tupý úhel, který je 

otevřený navenek – tzv. fyziologický abdukční úhel, který měří 170-174˚. U žen bývá tento 

úhel o něco menší, neboť stehna žen více konvergují. Patologickým stavem jsou kolena do X 

– genu valgum a kolena do O – genu varum, při změněném postavení v tomto úhlu (Linc, 

Doubková, 2003). 
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3.2  Pohyby v kolenním kloubu 

Hlavní pohyb v kolenním kloubu se děje podél příčné osy procházející kondyly femuru. 

Základní postavení kolenního kloubu je v extenzi, střední postavení je mírná flexe (20-30˚) 

(Linc, Doubková, 2003). Fyziologický pohyb v kolenním kloubu je složitou kombinací 

pohybu valivého, rotací a posunů. Pohyby v kolenním kloubu můžeme rozdělit na:  

 pohyb do flexe v rozsahu 120˚ - 140 

 extenze a možná hyperextenze v rozsahu 0˚ - 5˚  

 rotace bérce za současné flexe kolene – vnitřní (5-15˚) a zevní (20-50˚) v rozsahu 

podle stupně flexe (Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková, 2000; Nedoma et al., 

2006) 

 

Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích: Začátek flexe (prvních 5˚-15˚) je 

provázen tzv. počáteční rotací - zevní rotací kondylů femuru proti tibii, což způsobí 

odemknutí kolene a uvolnění flexe Následuje valivý a klouzavý pohyb – femur se valí po tibii 

a po obou meniscích. V závěrečné fázi flexe se menisky posunují po tibii dozadu a zmenšuje 

se kontakt femuru s tibií. Flexe se tak dokončuje v menisko-tibiálním spojení. Posun 

laterálního menisku je ve větším rozsahu. Posunu artikulujících kostí během flexe brání 

zkřížené vazy, patella klouže při  pohybu do flexe distálně (Dylevský, Druga, Mrázková, 

2000; Weidow, Park, Kärrholm, 2002). 

Při extenzi kolenního kloubu probíhá celý proces v obráceném sledu až k závěrečné 

rotaci do opačného směru, která kloub opět uzamkne (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000).  

Často uváděné hodnoty pro možné rotace v kolenním kloubu nelze považovat 

za směrodatné. Rozsah rotací se zvětšuje s rostoucí flexí, neboť kolenní kloub nemá stálou 

osu pohybu. Ta se mění podle stupně flexe. Většina flexorů kolenního kloubu má současně 

i rotační účinek. Největších rotačních hodnot je dosaženo při flexích mezi 45° - 90°. Vnitřní 

rotace bérce je možná v menším rozsahu, je blokována napětím zkřížených vazů. Zevní rotaci 

brzdí napětí kolaterálních vazů (Linc, Doubková, 2003). Velký vliv na rozsah rotací má také 

zatížení kloubu. Tlak může rozsah rotace značně omezit (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000). 
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4. Osteoartróza kolenního kloubu - gonartróza 

4.1  Osteoartróza 

Osteoartróza patří mezi degenerativní onemocnění postihující kloubní chrupavku. Jedná 

se o nezánětlivé progresivní onemocnění, které vede k postupné destrukci hyalinní chrupavky 

a sekundárnímu vzniku kostních cyst a osteofytů (Peterová, 2000; Sosna, 2000). Laicky lze 

artrózu označit jako opotřebování kloubů, konkrétněji jako opotřebení kloubní chrupavky. 

Tím, jak se snižuje vrstva kloubní chrupavky, zmenšuje se současně vzdálenost mezi 

artikulujícími kostmi, což je typické pro rentgenový obraz artrózy (viz Obr. 11 a 12) 

(Thomann, 1995).  Dominujícím klinickým projevem osteoartrózy je bolest, nejprve při 

pohybu, později i klidová a noční. Dalšími příznaky je omezení pohybu, ztuhlost kloubů, 

drásoty a deformity kloubů (Peterová, 2000).  

 

   
Obr. 11: RTG snímek zdravého kolenního kloubu 

(Bone and Joint Clinic of Houston, 2010). 
Obr. 12: RTG snímek artrotického kolenního 

kloubu (Bone and Joint Clinic of Houston, 2010). 

 

Rozvoj degenerativních změn v kloubu ovlivňuje mnoho faktorů. Velkou měrou se na 

něm podílí dědičnost a životospráva. (Peterová, 2000). Snížená či kvalitativně nedostatečná 

tvorba synoviální tekutiny narušuje výživu chrupavky, a způsobuje tak narušení jejího 

povrchu, bolestivost pohybu a může vést k tvorbě zánětu. K obdobnému procesu vede 

nadměrné zatížení jen jedné části kloubu nebo násilné působení na chrupavku, která na rozdíl 

od kosti neregeneruje, ale tvoří „jizvu“ z vazivové chrupavky, která má horší třecí vlastnosti. 

Významným faktorem ovlivňujícím vznik osteoartrózy kloubu je věk. Podstatnou roli hraje 

také  pracovní  a sociální, především sportovní anamnéza. Artrotické změny nalezneme spíše 

u lidí  těžce fyzicky pracujících než u lidí se sedavým zaměstnáním v kanceláři. Vzhledem 
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k zatížení podléhají artrotickým změnám rychleji klouby hlezenní, kolenní a kyčelní, než 

klouby loketní a ramenní (Thomann, 1995).  

Podle způsobu vzniku je osteoartróza rozdělována na primární a sekundární.  

 

4.1.1  Primární osteoartróza 

Primární, idiopatická osteoartróza, je předčasné nebo nadměrné opotřebení chrupavky, 

které se začíná projevovat z nejasných příčin již ve středním věku. Na degenerativním 

procesu se uplatňují dědičné a systémové faktory, lokální mechanické a chronické 

přetěžování.  Mezi rizikové faktory patří především věk, obezita a pohlaví (Peterová et al., 

2000; Sosna, 2001). 

 

4.1.2  Sekundární osteoartróza 

Sekundární osteoartróza se vyvíjí na patologicky změněném kloubu, tedy na kloubu, 

který byl již dříve postižen. Ke vzniku sekundární osteoartrózy vedou nejčastěji traumata 

a zánětlivé artritidy. U kolenního kloubu jsou těmito příčinami nejčastěji intraartikulární 

zlomeniny, poranění menisků a kompletní dislokace kloubu. (Siliski, Pedlow, 1994; Sosna, 

2001). 

 

4.2  Gonartróza 

Gonartróza je osteoartróza kolenního kloubu postihující jednu či více částí kolenního 

kloubu, tedy jeden nebo oba kompartmenty femorotibiálního skloubení a případně také kloub 

femoropatellární (Sosna, 2000). V případě postižení mediálního kompartmentu 

femorotibiálního skloubení bývá největší opotřebení v přední části kloubu, zatímco u laterální 

gonartrózy ve střední a zadní části kloubních ploch. Tato skutečnost je připisována odlišnému 

tvaru kloubních ploch femuru a tím i odlišnému mechanismu pohybu. Zatímco na vnitřní 

straně kloubu se při flexi femur sune dopředu, na zevní dochází k posunu dorzálně (Weidow, 

Park, Kärrholm, 2002). 

Jedním z faktorů vedoucích k nerovnoměrnému zatěžování kloubních ploch a tím 

k možnému vzniku osteoartrózy je mimo jiné chybné postavení sousedních kostí. Tento jev 

bývá typický právě pro kolenní kloub, kde se často setkáváme s valgózním či varózním 

postavením, tedy s koleny tzv. „do X“ nebo „do O“ (Linc, Doubková, 2003; Thomann, 1995). 

Při valgózním postavení se kolena tlačí k sobě, mediální části kostí jsou od sebe oddalovány, 

a tak je kloub více zatěžován na laterální části kloubní štěrbiny, kde tak dochází k většímu 
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opotřebení a dřívějšímu vzniku artrózy (viz obrázek č. 13). U varózního postavení je tomu 

naopak (Thomann, 1995;  Weidow, Park, Kärrholm, 2002).  

 

 
Obr.  13: Valgózní (vlevo) a normální (vpravo) kolenní kloub (Shanbhag, 2008). 

 

Gonartróza se v počátcích projevuje jako bolest po větším zatížení kloubu nebo 

v podobě startovací bolesti na začátku pohybu. V pokročilých stádiích se přidávají i klidové 

a noční bolesti. Pacienti si stěžují na ranní ztuhlosti, které postupně přecházejí v zmenšující se 

rozsah pohybu v kloubu. Objektivně je možno nalézt palpační bolestivost, zhrubění kloubních 

tvarů, tvrdé drásoty a v období dekompenzace také zánět či výpotek. V případě 

jednostranného postižení, a tím jednostranného zužování kloubní štěrbiny, dochází 

k deformitám ve smyslu varozity nebo valgozity. V těžších případech jsou deformity 

doprovázeny flekčními kontrakturami (Sosna, 2001). 

 

4.3  Diagnostika 

Diagnostika osteoartrózy zahrnuje klinické, laboratorní i rentgenologické vyšetření. 

V rámci klinického vyšetření prověřujeme palpační bolestivost, zhrubnutí kloubních tvarů, 

otok či výpotek a omezení pohyblivosti. Osteoartróza nemá žádný laboratorní korelát, 

a laboratorní vyšetření by proto mělo být v normě. Největší význam má hodnocení 

rentgenového snímku postiženého kloubu, na jehož podkladě je vytvořena stupnice závažnosti 

osteoartrózy:  

I. stupeň: subchondrální skleróza, přihrocené interkondylické eminence, drobné okrajové 

osteofyty 
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II. stupeň: malé zúžení kloubní štěrbiny, oploštění kondylu femuru, okrajové osteofyty 

III. stupeň: jasné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba pseudocyst, výrazné osteofyty, deformity 

IV. stupeň: výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, ložiskové kostní nekrózy 

Pro RTG hodnocení stupně gonartrózy se používá nativní předo-zadní snímek kolenního 

kloubu v 30° flexi v zátěži, boční snímky a v ojedinělých případech také axiální projekce 

(Sosna, 2001). 

 

4.4  Léčba 

Léčba primární i sekundární gonartrózy je obdobná. Jako první se vždy indikuje terapie 

konzervativního rázu, teprve po neúspěšné aplikaci všech možných metod konzervativní 

léčby se indikuje chirurgické řešení.  

 

4.4.1  Konzervativní léčba 

Konzervativní léčba kombinuje nefarmakologická opatření spolu s medikamentózní 

léčbou.  Nefarmakologický terapeutický přístup zahrnuje režimová opatření, především 

vhodný pohybový režim s odstraněním nadměrné zátěže kloubu, redukci tělesné hmotnosti 

a její udržování, rehabilitaci cílenou na udržení rozsahu pohybu a zlepšení svalové síly, 

především svalů okolo postiženého kloubu (Peterová et al., 2000; Podškubka, Kasal, 2001).  

Obecně lze pacientům v raných stádiích artrózy doporučovat více pohybu a méně 

zátěže. Pohyb v kloubu zlepšuje látkovou výměnu, prokrvení, tvorbu synoviální tekutiny 

a snižuje tak vnitřní tření. Při chronických formách artrózy je také smysluplné držet kloub 

v teple formou dlouhého prádla nebo bandáží (Thomann, 1995). Používání bandáží a ortéz 

pomáhá také snižovat zátěž kladenou na kloub, a tím ulevit od bolesti a zpomalit 

degenerativní změny. Ortézy mohou také částečně kompenzovat valgózní či varózní postavení 

(Draganich et al., 2006).   

Fyzikální terapie využívá hydro- a elektroterapii, magnetoterapii a lázeňskou léčbu. 

Fyzikální terapie přináší analgetický a antiedematózní účinek a její volba závisí na stádiu 

kompenzace či dekompenzace artrózy. Obecně je třeba se vyvarovat prohřívání kloubu, které 

by provokovalo zánět (Peterová et al., 2000; Podškubka, Kasal, 2001). Příznivý vliv na 

bolestivost mívá především elektroterapie a ultrazvuk, které vedou ke zlepšení prokrvení, 

povzbuzení látkové výměny a k normalizaci vylučování odpadních látek. (Thomann, 1995).   

Dekompenzovaná, aktivovaná artróza se vyznačuje zánětem vedoucím k překrvení 

kloubní výstelky a zmnožení extracelulární tekutiny, která může pronikat 
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do intraartikulárního prostoru a tvořit tak „výpotek“. Působením výpotku kloub otéká 

a značně bolí.  V takovéto fázi se aplikuje především klid, chlad, odlehčení, obvazy a dlahy, 

punkce k odsání výpotku, elektroterapie, ultrazvuk a medikace (Thomann, 1995).  

Medikamentózní léčba zahrnuje analgetika, nesteroidní i steroidní antirevmatika 

a pomalu působící symptomatické léky s dlouhodobějším efektem jako glukosaminsulfát, 

chondroitinsulfát, preparáty na bázi kyseliny hyaluronové a nověji s diacerheinem (Peterová 

et al., 2000; Podškubka, Kasal, 2001). 

Při neúspěchu konzervativní léčby je u pokročilých stádií gonartrózy s klidovou 

bolestivostí nebo závažným funkčním omezením indikováno chirurgické řešení (Peterová et 

al., 2000; Siliski, Pedlow, 1994). 

 

4.4.2  Chirurgické řešení 

Volba operačního zákroku se odvíjí od stupně osteoartrózy, rozsahu postižení kloubních 

ploch, věku a aktivitě pacienta. U začínajících případů se využívá artroskopických zákroků 

k odstranění kloubních myšek, částí degenerovaných menisků nebo osteochondrálních 

defektů. Při postižení pouze jednoho kompartmentu kloubu, které se nejčastěji pojí s osovou 

deformitou, se provádí korekční osteotomie. Je-li jednostranné postižení bez větší osové 

odchylky, je možnost implantovat monokondylární kolenní náhradu, provádí se tzv. 

hemiartroplastika. Dospěje-li stupeň deformačních změn kloubu do stádia, kdy jsou 

chrupavky na většině kloubního povrchu již výrazně ztenčené nebo úplně chybí, výrůstky 

v kloubu omezují rozsah pohybu a narůstá bolestivost, přistupuje se k totální náhradě kloubu 

– aplikaci totální endoprotézy (Nedoma et al., 2006; Podškubka, Kasal, 2001; Sosna, 2001). 

 

 
Obr. 14: Implantovaná totální endoprotéza kolenního kloubu (Sharma, 2009) 
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5.  Totální endoprotéza kolenního kloubu 

Nejčastějším řešením těžkého postižení kolenního kloubu je v současné době 

implantace totální endoprotézy. Toto operační řešení obnovy funkce kolenních kloubů má 

celosvětově stoupající tendenci (Dufek, 2001). První implantovaná náhrada kolenního kloubu 

byla vyvinuta v roce 1957 Waldiusem. Tento závěsový implantát však nebyl příliš spolehlivý, 

neboť způsoboval nepříznivý přenos sil na kost a uvolňoval se. K zásadnímu vývoji totální 

endoprotézy kolenního kloubu došlo po zavedení tzv. „low-friction arthroplasty“. Princip 

kondylárních náhrad kolena je založen na užití relativně tenkých a kompaktních komponent, 

které kopírují přirozený tvar kloubu. První operace totálních endoprotéz kolenního kloubu 

byly u nás provedeny v 70. letech na klinikách v Praze a Brně (Nedoma et al., 2006). 

Totální náhrada kolenního kloubu je náročným ortopedickým operativním výkonem, 

při kterém dochází k náhradě poškozené části kloubu implantátem, neživým umělým 

materiálem. Úspěch výkonu vedoucí k odstranění obtíží a obnovení funkce kloubu závisí 

nejen na dokonalém technickém provedení operace, ale je podmíněn také řadou dalších 

faktorů, zejména pooperační péčí a vhodnou rehabilitací (Renawat, 1985).   

Totální endoprotéza je tvořena dvěma komponentami, v případě náhrady kloubní plochy 

patelly třemi. Komponenty jsou vyrobené z vysoce pevného, biologicky kompatibilního, 

kovového a umělohmotného materiálu. Kov je nejčastěji používán jako slitina kobaltu, 

chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysoce molekulárního polyetylenu. První kovová 

komponenta nahrazuje distální část femuru, druhá proximální konec tibie. Náhrady imitují 

přirozené tvary kondylů. Mezi kovové náhrady se vkládá polyethylenová vložka. K tomu se 

může použít i částečná náhrada kloubní plochy patelly (Nedoma et al., 2006). 

 
Obr. 15: Totální endoprotéza kolenního kloubu (Shiva Orthopedic Hospital, 2010). 
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Zatížení kloubu při chůzi činí několikanásobek tělesné hmotnosti a zvyšuje se při chůzi 

po schodech, do kopce a při nošení břemen. Tyto skutečnosti určují nároky na konstrukci 

implantátů, operační techniku a pooperační rehabilitaci. Životnost současných endoprotéz je 

přes 10 let. V případě, že se náhrada opotřebuje nebo poškodí, je možno implantát vyměnit. 

Hovoříme pak o tzv. revizní náhradě. Výsledek revizní operace lze ale předpovědět hůře než 

u implantace primární. Značný vliv hraje příčina výměny umělého kloubu (Nedoma et al., 

2006). 

 

5.1  Druhy kolenních náhrad 

Kolenní endoprotézy dělíme dle způsobu fixace a podle rozsahu náhrady. Podle 

způsobu fixace rozlišujeme:  

 Cementované endoprotézy – obě komponenty (tibiální i femorální) jsou do kosti 

zacementovány 

 Hybridní endoprotézy – jedna komponenta je cementovaná, druhá (většinou 

femorální) komponenta je necementovaná 

 Necementované endoprotézy – fixace přímým vrůstáním do kosti, (Ferancová, 2007; 

Nedoma et al., 2006). 

Cementované náhrady se ukotvují do kosti pomocí kostního cementu, speciální rychle 

tuhnoucí hmoty (polymetylmetakrylát), zajišťující dlouhodobou fixaci implantátu a výplň 

drobných defektů v kosti. Výhodou cementovaných endoprotéz je časnější možnost 

zatěžování operovaného kloubu, nevýhodou jsou vedlejší účinky způsobené proniknutím 

monomerů uvolněných z cementu do organismu. Pro necementované komponenty se používá 

materiál pórovitým povrchem, do kterého kost prorůstá, a tak jej fixuje.  Nevýhodou 

necementovaných protéz je náročná operační technika spojená s většími krevními ztrátami. 

Podmínkou aplikace necementované náhrady je kvalitní kostní lůžko a nezbytná je delší doba 

odlehčování končetiny po operaci. Předností hybridní náhrady je omezení problémů 

s opracováním kostí a prvotní fixací komponenty, především v oblasti cementované náhrady 

(Vavřík, 2005).  

Je-li poškozen pouze jeden kolenní kompartment, používá se parciální náhrada tzv. UNI 

TEP (unikondylární kloubní náhrada), unilaterální protéza, neboli hemiartroplastika. Jedná se 

o náhradu pouze mediální či naopak laterální poloviny kloubu. Při komplexním postižení 

kloubu, zasahujícím oba kondyly, se používá totální endoprotéza nahrazující oba kondyly 
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na femuru i tibii. K tomu může a nemusí být použita i částečná náhrada kloubní plochy 

patelly (Ferancová, 2007; Nedoma et al., 2006). 

                                
Obr. 16: Unilaterální náhrada kolenního kloubu 

(Sharma, 2009) 
Obr.  17: RTG mediální uni tep levého kolenního 

kloubu (Sharma, 2009) 

 

5.2  Indikace k operaci 

K operačnímu výkonu je pacient indikován lékařem – ortopedem na základě klinického 

ortopedického vyšetření a rentgenového nálezu. Stav indikující operaci je charakterizován 

přetrvávajícími bolestmi, zvláště v klidu a v noci, významně omezuje denní aktivitu 

nemocného, je diagnostikován jako pokročilá artróza III. – IV. stupně. Mimo objektivního 

vyšetření se přihlíží k anamnestickým datům, subjektivnímu vnímání pacienta a v neposlední 

řadě k postoji pacienta k operaci a následné rehabilitaci. Podmínkou k operativnímu zákroku 

je vyčerpání konzervativní terapie, zahrnující farmakoterapii, rehabilitaci, úpravu 

životosprávy, fyzikální terapii a balneoterapii (Nedoma et al., 2006; Vavřík, 1999). 

 

Obr. 18: Ilustrační obrázek postiženého kolenního kloubu před a po operaci (Sharma, 2009) 
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K operativní náhradě kolenního kloubu většinou vedou případy gonartrózy rezistentní 

na konzervativní terapii, což je nejčastější indikace k implantaci totální endoprotézy. Totální 

endoprotéza kolenního kloubu je dále aplikována u zánětlivých revmatických onemocnění 

(revmatoidní artritida, morbus Bechtěrev, psoriatická artritida), poúrazových stavů 

(intraartikulární zlomeniny, destrukce kloubních povrchů) chronické instability, vrozených 

vad, systémových poruch postihujících pohybový aparát (hemofilie, dna, aseptické nekrózy) 

a nádorového ložiska v oblasti kolenního kloubu a přilehlých konců femuru a tibie (Dungl, 

2005; Nedoma et al., 2006; Vavřík, 1999). 

Neustálé zdokonalování implantátů i operační techniky vede ke změnám indikace 

k totálním náhradám. Dříve zdůrazňovaná věková hranice 60 a 70 let již nepatří k základním 

podmínkám implantace (Vavřík, 2005). 

 

                             
Obr. 19: RTG L kolenního kloubu s implantovanou 

TEP, pohled z laterální strany (Sharma, 2009) 
Obr. 20: RTG L kolenního kloubu s implantovanou 

TEP, frontální pohled (Sharma, 2009) 
 

5.3  Kontraindikace k operaci 

Kontraindikací implantace kolenní náhrady jsou: přítomnost infekčního ložiska 

postihujícího kolenní kloub a kožní kryt; těžké mykózy; bércové vředy; závažná 

kardiopulmonální onemocnění; cévní onemocnění (pokročilá ateroskleróza, stavy 

po hlubokých flebotrombózách DK). (Dungl, 2005; Vavřík, 1999). Za relativní 

kontraindikace k voperování totální endoprotézy jsou považovány: přítomnost infekčního 

ložiska kdekoliv v organismu; věk pacienta; obezita; postižení CNS a psychický stav 

nemocného znemožňující aktivní spolupráci v pooperačním období (Dungl, 2005). 
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6.  Léčebná rehabilitace po implantaci TEP kolenního kloubu 

Rehabilitace po implantaci totální endoprotézy si klade za cíl co nejrychlejší 

a nejdokonalejší obnovu porušené funkce a minimalizaci přímých zdravotních důsledků 

onemocnění a operačního zákroku. Má za úkol zlepšit nebo alespoň udržet celkový fyzický 

i psychický stav pacienta, pomoci k urychlení regeneračních a reparačních pochodů, 

dosáhnout optimální obnovy funkce postiženého orgánu, zamezit vzniku komplikací 

a vycvičit kompenzační a substituční mechanismy postižených i nepostižených částí těla. 

K naplnění těchto cílů se užívá rozličných terapeutických metod: léčebná tělesná výchova, 

fyzikální terapie, ergoterapie, psychoterapie, farmakoterapie aj. (Dvořák, 2003). 

Komplexní léčebnou rehabilitaci u totálních endoprotéz kolenního kloubu můžeme 

rozdělit na 3 fáze: 1) předoperační rehabilitace; 2) pooperační rehabilitace během 

hospitalizace; 3) rehabilitační program po ukončení hospitalizace (Dvořák, 2003). 

 

6.1  Předoperační rehabilitace 

Před implantací endoprotézy se doporučuje předoperační rehabilitační plán jako 

příprava pro úspěšné zvládnutí operativního zákroku, následné rekonvalescence a podpora 

správné obnovy funkce postiženého orgánu (Hromádková et al., 1999; Nýdrle, Veselá, 1992).  

Smyslem této předoperační rehabilitační přípravy je nejen dosažení celkového zlepšení 

kondice pacienta, ale také jeho odborná instruktáž a nácvik řady cílených rehabilitačních 

metodik, jež jsou v pooperačním období nezbytné. Pacient by se měl naučit provádět 

dechovou gymnastiku a cévní cviky, které je vhodné v rámci trombo-embolické prevence 

provádět i v předoperačním období. Pacient by měl být poučen o správném polohování 

operované končetiny. V rámci předoperační rehabilitace se považuje za nezbytné posilovat 

oslabené svalové skupiny. V případě operace kolenního kloubu je třeba se zaměřit především 

na izometrické posilování m. quadriceps femoris, a dále posilovat také hýžďové a břišní 

svaly. Vzhledem k tomu, že u postižení kolene bývají zkrácené svaly v okolí kloubu, a to 

především flexory kolenního kloubu, je třeba tyto svalové skupiny uvolňovat. V důsledku 

kompenzačního držení končetiny bývají zkráceny také flexory a abduktory kyčelního kloubu. 

Během předoperační rehabilitační přípravy se provádí také procvičování horních končetin 

a ramenních pletenců, aby byl pacient schopen samostatné chůze o francouzských holích 

či podpažních berlí bez zatížení operované dolní končetiny. Nezbytný je proto také nácvik 

správného stereotypu chůze o berlích, včetně nácviku chůze po schodech (Hromádková, 

1999; Mikula, 2003). 
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Důležitou součástí předoperační přípravy, kterou by si měl pacient zařídit ještě před 

nástupem do nemocnice, je mimo jiné příprava domácího prostředí. Tato příprava by měla 

zahrnovat obstarání doplňků pro zjednodušení osobní hygieny a vlastní samoobsluhy, jako 

stravování či oblékání. Doporučují se nástavce na WC, lůžka a křesla vhodné výšky, dlouhá 

obouvací lžíce, podavač, oblékač punčoch či ponožek a především vhodná obuv (Mikula, 

2003). 

Předoperační rehabilitace zjednodušuje pacientovi i terapeutovi následnou pooperační 

rehabilitaci, a to nejen díky dříve dosaženým výsledkům a znalostem pacienta, ale také jeho 

přístupu ke cvičení a lepší motivaci. Realizace předoperační rehabilitace často umožňuje 

zkrátit dobu hospitalizace pacienta v nemocnici. Tato část léčebné rehabilitace je ale bohužel 

často zanedbávána, a to především z organizačních důvodů (Mikula, 2003). 

 

6.2  Pooperační rehabilitace během hospitalizace 

V časné pooperační rehabilitaci se většina nemocnic řídí dle svých osvědčených 

rehabilitačních plánů, které se mohou pro jednotlivé pooperační dny mírně lišit. Hlavními 

úkoly rehabilitace v tomto období je správné polohování operované končetiny, provádění 

trombo-embolické prevence formou cévní gymnastiky a dechové gymnastiky, sloužící 

k lepšímu zotavení po narkóze a prevenci obtíží způsobených dlouhodobým ležením. Dále je 

třeba procvičovat pohyblivost kyčelního kloubu operované končetiny a izometrické 

posilování m. quadriceps femoris a gluteálních svalů. Nedílnou součástí pooperační 

rehabilitace je aktivní cvičení svalových skupin neoperované dolní končetiny, horních 

končetin, krku a trupu. Postupně se usiluje o zvětšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu, 

k čemuž se využívá pasivních i aktivních pohybů a většina nemocnic umožňuje také cvičení 

na motodlaze. Důležité je také protahování zkrácených svalů a svalových skupin, relaxování 

hypertonických svalů a aktivace svalů hypotonických a oslabených. V pooperační rehabilitaci 

se hojně používají techniky měkkých tkání k uvolnění tkání v okolí operačního zásahu 

a k rychlejšímu odstranění otoku.  

Pacient je postupně vertikalizován. Zvládne-li bez obtíží sed, provádí se nácvik stoje 

u lůžka a následně chůze o podpažních berlích či francouzských holích s plným odlehčením 

operované končetiny. Cílem pooperační rehabilitace je dosáhnout co nejdříve co možná 

největší samostatnosti pacienta. Po extrahování stehů je nezbytná edukace pacienta v péči 

o jizvu (Hromádková et al., 1999; Mikula, 2003). 
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6.3  Rehabilitační program po ukončení hospitalizace 

K upevnění nových pohybových stereotypů a dosažení nejvyšší možné pohyblivosti 

a stability v kloubu se doporučuje návazná ambulantní péče. V době propuštění z nemocnice 

by měl pacient zvládat samostatnou chůzi o dvou francouzských holích s plným odlehčením 

operované končetiny, včetně chůze do schodů (Koutný, 2001). Pacient by měl během 

ambulantní rehabilitace postupně zvyšovat intenzitu cvičení a zátěž operované končetiny. 

Cílem rehabilitace je rozcvičit koleno do plné extenze a dosažení minimálně 90˚ aktivní flexe. 

Zvýšená pozornost by měla být věnována posílení svalů operované končetiny, především 

dynamickým stabilizátorům kolenního kloubu, zejména m. quadriceps femoris 

a ischiokrurálním svalům (Hromádková et al., 1999; Nýdrle, Veselá, 1992).   

Zátěž operované dolní končetiny se obecně zvyšuje v následujícím sledu: 1. měsíc 

od operace plné odlehčení operované končetiny; od 2. měsíce po operaci se povoluje zátěž 

50% hmotnosti těla;  od 3. měsíce po operaci a po RTG kontrole se povoluje plná zátěž, 

dávkovaná postupně po krátkých úsecích chůze s oporou jedné hole a následně bez (Koutný, 

2001; Neumann, Miersisch, Geissler, 1986). 

U komplikovanějších pacientů s problémovým nácvikem chůze, omezenou hybností 

operovaného kloubu či postižením obou dolních končetin bývá doporučována ústavní 

či komplexní lázeňská léčba. Cílem „doléčovacího“ rehabilitačního programu je upevnění 

správných pohybových stereotypů, posílení oslabených svalových skupin a zlepšení sociální 

situace pacienta zvýšením jeho soběstačnosti (Koutný, 2001). 

Hojně využívaná a u pacientů oblíbená je také fyzikální terapie, která přináší 

analgetický a antiedematózní účinek.  Vzhledem k implantovanému kovovému materiálu jsou 

kontraindikovány procedury, které by vedly k zahřívání kloubu, a mohly by tak vyprovokovat 

zánětlivou reakci a odmítnutí implantátu, případně nepřiměřené zahřátí implantátu 

a poškození tkání. Elektroterapie je kontraindikována v případech, kdy je kov umístěn 

v proudové dráze. V rané léčbě se využívá lokální kryoterapie ke snížení bolestivosti a otoku. 

Proti velkým otokům je také možno použít lymfodrenáž. Pro rychlejší resorpci hematomů je 

možno mimo terapie chladem použít také klidovou galvanizaci nebo ultrazvuk. Ultrazvuk 

nesmí ohrozit obnovení krvácení a je třeba vyhnout se samotnému kolennímu kloubu. 

Pro urychlení hojení může  být využita také magnetoterapie s tou podmínkou, že je implantát 

vyroben z diamagnetického kovu. Pro lepší hojení jizvy se po extrakci stehů využívá 

laseroterapie a biolampy - polychromatického polarizovaného světla (Capko, 1998; 

Poděbradský, Vařeka, 1998). 
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Pacient by se měl v budoucnu vyhýbat aktivitám zvýšeně zatěžujícím kolenní klouby. 

Je třeba omezit polohy v kleku a dřepu a statické zatěžování kloubů zvedáním těžkých 

břemen. Doporučuje se také snížit případnou nadváhu. Z pohybových aktivit se pro 

nadměrnou zátěž na operovaný kloub nedoporučují kontaktní sporty, většina míčových her 

a lyžování. Mezi doporučené sportovní aktivity se řadí především plavání, chůze, jízda 

na kole, golf (s použitím obuvi bez hrotů) a tanec  (Foran, 2009; Hromádková, 1999). 
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SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

7. Úvod 

Ve speciální části práce se věnuji kazuistickému rozboru terapie pacienta po voperování 

totální endoprotézy kolenního kloubu pro pokročilou gonartrózu. Cílem práce bylo prakticky 

aplikovat teoretické poznatky sepsané v obecné části práce, navrhnout a aplikovat terapii 

dle konkrétního případu a především sledovat a zhodnotit její efekt.  

Práce s pacientem pro kazuistický rozbor probíhala na Ortopedicko-traumatologické 

klinice Fakultní nemocnice královské Vinohrady v Praze v období 8. -18. 2. 2010. Pacient 

B. V., muž, ročník 1952, byl na klinice hospitalizován v období 4. -18. 2. 2010 pro diagnózu 

primární gonartróza (M 170). Dne 5. 2. 2010 mu byla implantována totální endoprotéza 

kolenního kloubu vlevo.  
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8.  Metodika práce 

Pooperační rehabilitace pacienta na lůžkovém oddělení ortopedické části Ortopedicko-

traumatologické kliniky probíhala v období 6. -18. 2. 2010. Mimo víkendy probíhala terapie 

denně po dobu 60minut.  

 

Cíle terapie: snížení bolestivosti; zmírnění otoku; trombo-embolická prevence; zvýšení 

rozsahu pohybu v kloubu; odstranění svalových dysbalancí  - snížením napětí hypertonních 

svalů, protažením zkrácených svalů, stimulací a posílením svalů oslabených; nácvik 

vertikalizace a chůze o berlích; prevence sekundárních změn (oslabení a zkrácení 

nepostižených svalových skupin).  

 

Použité terapeutické postupy: techniky měkkých tkání (TMT), mobilizační techniky, 

relaxační techniky (postizometrická relaxace - PIR), agisticko-excentrické kontrakce, 

proprioceptivní-neuromuskulární facilitace (PNF), pasivní pohyb, posilovací cvičení.  

 

Pomůcky pro terapii: motodlaha, molitanové podložky, francouzské hole. 
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9.  Anamnéza 

Pacient:  B. V. - muž, 1952 

Diagnóza:  Gonarthrosis l. sin   M170 

Stp. AS genus  l. sin., defectus chondri condilus medialis femoris   S836  

 

9.1 Nynější onemocnění  

V roce 2006 úraz levého kolenního kloubu – náraz nákupním košíkem do kolene 

s distorzí. Opakovaně AS pro chondropaite. V roce 2008 doplněna mozaiková plastika femuru 

pro nekrosu kosti. Bolestivost bez výrazných změn, progrese bolesti. Pro nález artrózy 4. 2. 

2010 přijat k TEP levého kolenního kloubu. Operován 5. 2. 2010 

- Od úrazu v roce 2006 chůze o berlích, noha setrvale v semiflekčním postavení, 

odlehčována, došlap pouze na špičku 

- Po zapojení do „aktivního života“ (dle vyjádření pacienta, myšleno do pracovního 

procesu, k aktivnímu sportu se již nevrátil) – řezavá bolest při pohybu 

- Bolestivost zprvu pouze při pohybu, nevysledoval konkrétní pohyb, který bolest 

způsobuje, provedené operace od bolesti neulevily 

- Klidová bolestivost začala po třetí operaci – mozaiková plastika 

- Za úlevovou polohu označuje jakoukoli polohu s podložením kolene, ulevuje leh na 

boku či břiše, končetina v zevní rotaci  

 

9.2  Rodinná anamnéza  

Výskyt artrózy v rodině pacient neguje. Ostatní rodinná anamnéza vzhledem k diagnóze 

bezvýznamná.  

 

9.3  Osobní anamnéza  

- Běžné dětské nemoci 

- Hypertenzní nemoc na medikaci 

- Varixy na dolních končetinách oboustranně 

- Flembotrombosa 8/2006 

39 
 



- Dna (arthritis urika) – v léčbě od 2006, sám pacient označuje spíše za prevenci, byla 

mu zjištěna zvýšená hladina kyseliny močové, potíže nepociťuje, omezuje příjem 

ovoce a zeleniny 

 

Úrazy a operace:  

- 1973 apendektomie 

- 1996 operace tříselné kýly vpravo 

- 1996 zlomenina klíčku vlevo (pád na lyžích) 

- 1996 osteosyntéza klíčku vlevo 

- 1998 vyjmutí kovů 

- 2004 – pád na lyžích, natažení vazů – klidový režim, punkce, ortéza, bez RHB 

- 2006 – úder do levého kolenního kloubu s distorzí.  

- 7/2006 artroskopie, měsíc po zákroku pacient prodělal zánět žil a byl 

v klidovém režimu, noha po zákroku setrvala v semiflekčním postavení  

cca 20-25° 

- 10/2007 artroskopie 

- 6/2008 mosaiková plastika femuru pro nekrosu kosti, AS 

 

Alergie:  

- neguje 

 

Pracovní anamnéza:  

- stavební technik – vedoucí výroby, do zaměstnání jezdí autem, 50% pracovní doby 

tráví vsedě v kanceláři, 50% pracovní doby chozením po stavbách (pohyb po stavbách 

označuje v období před operací za vysoce náročný pro četné nerovnosti terénu) 

 

Sociální anamnéza:  

- žije s rodinou v rodinném domku s bezbariérovým přístupem – všechny místnosti 

v jedné úrovni, dům nemá žádné schody 

- chodí o 2 francouzských holích  

- celoživotně aktivní sport – 50 let učitel lyžování (každou zimu lyžoval po dobu 

několik měsíců) – do úrazu v r. 2006 

40 
 



- záliba v adrenalinových sportech – parašutismus – během provozování tohoto sportu 

pociťoval problémy s Achillovými šlachami, s kolenními klouby problémy nevnímal. 

Mechanismus přistání popisuje jako doběh po sprintu – „dopředná rychlost“.  

- Od úrazu v r. 2006 zanechal aktivní sportovní činnosti – uvádí pouze občasné plavání 

a jízdu na rotopedu 

 

Farmakologická anamnéza:  

Chronická medikace: 

- Milurit 1-0-0 

- Warfarin 3  1-0-0 

- Detralex 1-0-1 

- Lusopress 1-0-0 

- Občasně Hypnogen při nespavosti 

Pooperační medikace: Clexan, Dolsin, Ranital, Tramal 

 

Abusus:  

- alkohol příležitostně 

 

9.4  Předchozí rehabilitace  

Po artroskopických zákrocích individuální LTV v nemocnici Tábor – dle vyjádření 

pacienta šlo o posilování svalů a cvičení na úsečích, pacient nebyl subjektivně spokojen, 

náprava stereotypu chůze neproběhla. Na jaře 2009 absolvoval ze své vlastní iniciativy 

10ti týdenní pobyt v rehabilitačním ústavu Kladruby, byl subjektivně spokojen, bezprostředně 

po pobytu cítil úlevu. V kladrubské léčebně probíhala mimo terapie, cílené na následky úrazu 

a operace kolenního kloubu, také terapie cílená na pletenec ramenní, především pravý 

ramenní kloub. Pacient udává, že po nějaký čas chodil o jedné berli, což vedlo k bolestivosti 

pravého ramene. Po terapii v rehabilitačním ústavu Kladruby prý bolestivost ustoupila a od té 

doby pociťuje jen občasné nepříjemné pocity při změnách počasí.  
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9.5  Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

9.5.1  Příjmové vyšetření   

Levé koleno: klidné jizvy po AS, bez otoku, hematomu či náplně, palpační citlivost na 

mediální štěrbině, patella nebolí, dukce stabilní, hybnost bolestivá s drásoty, F x - 0 - 110, 

klidné varixy bérce, periferie bez deficitu inervace a prokrvení 

 

9.5.2  Operační vložka 

 Operace 5.2. – TEP kolene vlevo, Implantát: Sigma F6 + plato 5 + rotační vložka 5/10, 

komponenty zacementovány 

- Kombinovaná anestezie 

- Leh na zádech 

- Podélný přístup, délka incise 15 cm 

- Chrupavka zejména mediálního kompartmentu opotřebovaná na 

subchondrální kost 

- Odstranění obou menisků, osteotomie femuru a tibie 

- Popliteus zachován 

- Pohyb 0-120, hyperextenze lze 

- Opracování patelly, patella při pohybu vede správně 

- Krvácení přiměřené 

- Trvání 115 min 

 

9.5.3  Denní dekurz  

- 5. 2.: cítí se dobře, afebrilní, orientován, periferie bez deficitu, podána krev (600ml 

a 400ml) 

-  6.2.: bolesti trvají, subfebrilní, lýtka měkká, nebolí, periferie DK: prokrvení a čití 

přiměřené, bez dekubitů, přeložen z JIP 

 

9.5.4 Propouštěcí zprávy  

Z rehabilitačního ústavu Kladruby: 

- Hospitalizován 19.3.2009 – 1.6.2009 

- Bolestivost L kolenního kloubu při došlapu, nelze se na kloub spolehnout, není 

schopen povolené plné zátěže 

- Uvádí bolest pravého ramenního kloubu při pohybu 
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- Vyšetření LDK: kyčel plně síla dobrá, kolenní kloub s jizvou, patella volná, kloub 

bez náplně, štěrbiny jen lehce pruží, přední zásuvka pozitivní, kloub nestabilní. 

F 100, E 20, síla 3, bez větší výdrže, Mingazzini bez poklesu, bez poruchy čití, 

pyramidové jevy iritační nevybavují.  

- Vyšetření páteře: skoliotické držení, kyfotizace C-Th přechodu s předsunutým 

držením hlavy a ramenních kloubů, dynamika C páteře omezená v krajních 

exkurzích, LS páteř palpačně nebolestivá, dynamika v normě, pánev šikmá vlevo 

kaudálně při relativním zkratu při semiflexi v kolenním kloubu 

- Stoj a chůze: 2 francouzské hole, bandáž na LDK 

- Mobilita: s chůzí o 2 francouzských holích, odlehčuje LDK, kterou nápadně šetří, 

nevyužívá stávající rozsah pohybu 

- Soběstačnost: plně 

- RTG L kolenního kloubu: Varózní postavení, artrotické změny na okraji mediální 

kloubní štěrbiny a v oblasti interkondylických výběžků, fibrostóza horního o dolního 

pólu patelly Závěr: varózní postavení L kolenního kloubu, gonartróza stupeň 2-3 

- Provedena komplexní rehabilitační léčba:  

- Lavatherm – na pravý ramenní kloub a šíji před cvičením 

- Magnetoterapie – na L kolenní kloub 

- Analytické cvičení kolenního kloubu vlevo, ramenního kloubu vpravo, 

mobilizace patelly, senzomotorika, posílení svalstva DKK a trupu 

- Dechová gymnastika 

- Bazén 

- Skupinové cvičení 

- Ergoterapie – kovodílna 

- Masáž – částečně zad 

- Závěs na L koleno do flexe i extenze 

- Analgeticky laser na pravé rameno 

- Výsledek subj.: zcela ustoupily bolesti ramene vpravo, ustoupily bolesti P kolenního 

kloubu – přetížení, v L kolenním kloubu občasné „kruté“ píchnutí, LDK stále šetří, 

ale už schopen se na ni postavit 

- Obj. nález: L kolenní kloub: patella již zcela volná, štěrbiny pruží, F plně, E 0, síla 3-

4, kloub není plně stabilní, přední zásuvka +/-, vybavujeme ortézou 
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Z propouštěcí zprávy nemocnice Tábor:  

- Hospitalizace 16.10.2007 - 23.10.2007 

- L kolenní kloub: hybnost plně, stabilní, příznaky na menisky neg. Bolestivé při zátěži 

na mediálním kompartmentu 

- RTG nález: Gonartróza 2-3 stupně s nápadným zúžením vnitřní kloubní štěrbiny. 

Proti vyšetření ze dne 20.2. došlo k zhoršení nálezu. Patella bipartita, difuzní 

osteoporóza skeletu.  

- 17.10. operační artroskopie – hypertrof. HT a plica odstraněny vaprem, ohlazení 

mediálního kondylu femuru a část patelly + plato mediální 

 

Z propouštěcí zprávy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 2008:  

- Hospitalizace 28.7. - 4.8.2008 

- Dg M238 Jiná vnitřní poranění kolenního kloubu 

- Mozaiková plastika femuru pro chondrální defekt zjištěný na MR 

- AS, 8 štěpů 

- Pooperační průběh bez komplikací 

 

9.6  Status presens  

Objektivně: Stp. TEP genus l. sin. Pacient je 3. den po operaci, je při vědomí 

a orientován. Pacient je na lůžku, zatím neseděl, nebyl vertikalizován, je soběstačný 

a spolupracuje. Obě dolní končetiny jsou zabandážované.  

Výška:190cm 

Váha: 105 kg 

BMI: 29,09 kg/m2 

TK: 130/80 

Tf: 76 

Subjektivně: Pacient se cítí celkově dobře, spal dobře, stěžuje si na výraznou 

bolestivost v oblasti levého kolenního kloubu.  

Indikace k rehabilitaci: Stav po implantaci totální endoprotézy levého kolenního 

kloubu pro primární gonartrózu. 
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10.  Vyšetření fyzioterapeutem – vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno 8.2.2010, 3. pooperační den. Vzhledem k pooperačnímu 

omezení pohyblivosti a bolestivosti pacienta bylo provedeno orientační vyšetření vleže 

na zádech, sedu a orientačně též během nácviku stoje a chůze o berlích.  

 

10.1  Vyšetření aspekcí 

PDK: končetina bez otoku a zjevných deformit, spontánně držena v zevní rotaci 

v kyčelním kloubu a semiflexi v kloubu kolenním.  

LDK: zřejmý otok celé končetiny, varixy v oblasti bérce, rána na přední stranně kolenního 

kloubu kryta obvazem, do kloubu zaveden Redonův drén.  Končetina je držena 

v semiflekčním postavění kolenního kloubu a v zevní rotaci kyčelního kloubu.  

 

10.2  Vyšetření palpací 

Palpační vyšetření jsem cílila na oblasti, kde jsem očekávala reflexní změny dle 

odebrané anamnézy, tedy na oblast dolních končetin a pletence ramenního. Vzhledem k tomu, 

že vyšetření bylo omezeno na polohu na zádech, nebylo možné palpačně vyšetřit oblast zad.  

 

Kůže a podkoží:  

- Oblast levého kolenního kloubu je teplá, napnutá, kůže a podkoží je nepohyblivé 

v oblasti otoku, který sahá přibližně od poloviny bérce do poloviny stehna. 

-  Na pravé dolní končetině a v oblasti pletence ramenního  protažitelnost i posunlivost 

dobrá.  

 

Fascie:  

- snížená posunlivost hrudní fascie latero-laterálně, bariéra nepruží. Zvýšené napětí 

tractus iliotibialis vlevo. 

 

Svaly:  

- LDK: zvýšené napětí m. gastrocnemius medialis, ischiokrurálních svalů, m. tensor 

fasciae latae, m. psoas major, zvýšené napětí Achillovy šlachy, snížené napětí v horní 

části m. rectus femoris – nad oblastí otoku. 
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- PDK: zvýšené napětí m. tensor fasciae latae a tractus iliotibialis, zvýšené napětí 

m. gastrocnemius medialis a m. vastus medialis, zvýšené napětí svalů v plosce 

- Pletenec ramenní: zvýšené napětí horní části m. trapezius bilaterálně 

 

Periost:  

- Trochanter major femoris bilaterálně nebolestivý, caput fibulae a pes anserinus tibiae 

vpravo nebolestivý, vlevo nemožno vyšetřit pro otok. Palpační bolestivost spina iliaca 

anterior superior vlevo.  

 

10.3  Antropometrické vyšetření 

Antropometrické vyšetření bylo cíleno na oblasti, jejichž vyšetření jsem považovala 

za potřebné vzhledem k diagnóze, operačnímu zákroku a posouzení následné terapie. 

Vyšetření bylo provedeno v poloze vleže na zádech se zohledněním omezení hybnosti 

pacienta. Levá DK setrvává v semiflekčním postavení, délkové míry dolních končetin proto 

musely být měřeny se zohledněním tohoto postavení. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 1.  

Tab. 1: Vstupní antropometrické vyšetření 

DKK PDK LDK 

délky DKK: anatomická délka 99 cm 99 cm 

stehno 51 cm 50 cm 

nad patellou 44 cm 48,5 cm 

patella 42 cm 46 cm 

tuberos. tibiae 38 cm 42 cm 

lýtko 38 cm 39 cm 

kotníky 28 cm 29 cm 

pata a nárt 37 cm 37 cm 

obvody DKK 

 

hlav. metatarzů 27 cm 27 cm 

HKK PHK LHK 

axila- v 90° ABD 37 cm 36,5 cm 

relaxovaná paže 30 cm 30 cm 

paže- kontrakce 34 cm 34 cm 

obvody HKK 

předloktí 27 cm 

 

27 cm 
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10.4  Vyšetření kloubního rozsahu  

Rozsah pohybu byl měřen v kolenním, kyčelním a hlezenním kloubu. Měření proběhlo 

vleže na zádech. Při vyšetření bylo opět nutno zohlednit omezení hybnosti a bolestivost 

pacienta, proto některé pohyby nebylo možno vyšetřit. V kloubech, kde to bylo možné, byl 

vyšetřen rozsah při pasivním i aktivním pohybu. Měření bylo uskutečněno pomocí 

dvouramenného goniometru dle V. Jandy a D. Pavlů (1993). K zápisu naměřených hodnot 

jsem použila metodu SFTR. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2.  

Tab. 2: Vstupní vyšetření kloubního rozsahu 

  PDK LDK 

S x-0-110 S x-0-100* 

F 45-0-10 F45-0-10 

Pasivní pohyb 

RS90 40-0-5 X 

S x-0-110 Pacient neprovede 

F 40-0-10 F 35-0-5 

Kyčelní 
kloub Aktivní pohyb 

RS90 30-0-0 X 

Pasivní pohyb S 0-0-130 S (-10)-20-30 Kolenní 
kloub Aktivní pohyb S 0-0-120 S (-20)-20-25 

Pasivní pohyb S 20-0-35 S 15-0-30 Hlezenní 
kloub Aktivní pohyb S 20-0-35 S 15-0-35 

* vyšetření bylo provedeno se semiflexí v kloubu kolenním

 

10.5  Vyšetření kloubní vůle 

Vyšetření provedeno dle K. Lewita (1996) a J. M. Grosse a kolektiv (Gross, Fetto, 

Rosen, 2005). Vyšetření kloubní vůle bylo také cíleno do oblastí, kde bylo možné očekávat 

změny kloubní vůle, tedy především v oblasti dolních končetin a pletence ramenního. 

Vyšetření kloubní vůle na pánvi nebylo možné pro omezenou pohyblivost pacienta při 

vstupním vyšetření provést.  

- Pravý kolenní kloub: patella volně pohyblivá, laterální pružení bez omezení, 

zásuvkové jevy negativní 

- Talo-krurální kloub vpravo nepruží 

- Ramenní kloub bilaterálně bez nálezu omezení kloubní vůle 
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10.6  Odporové zkoušky 

Vzhledem ke zjištěné bolestivosti ramenního kloubu v anamnéze jsme provedli 

vyšetření proti izometrickému odporu proti abdukci, vnější rotaci a flexi v semiflektované 

horní končetiny v ramenním kloubu dle K. Lewita (1996, s. 112). Nález bilaterálně bez bolesti 

a asymetrie v rozsahu pohybu. 

 

10.7  Vyšetření zkrácených svalů 

Zkrácené svaly byly pro omezenou pohyblivost a bolestivost pacienta vyšetřeny pouze 

orientačně. Dle omezeného pohybu a semiflekčního držení levé dolní končetiny usuzujeme na 

zkrácení flexorů kolenního kloubu vlevo. Vzhledem k omezené vnitřní rotaci a převažující 

poloze ve vnější rotaci v kyčelních kloubech u obou dolních končetin usuzujeme 

na oboustranné zkrácení m. piriformis.  

 

10.8  Vyšetření svalové síly 

Pro omezení pohybu a bolestivost byla také svalová síla dolních končetin vyšetřena 

pouze orientačně. Pravou dolní končetinu shledáváme bez výrazného oslabení svalové síly. 

Pohyb levé dolní končetiny do abdukce a addukce bez výrazného oslabení, aktivní flexe 

v kyčelním kloubu je pacient schopen pouze v odlehčení (poloha pro stupeň 2 svalového testu 

dle Jandy, 2004). Aktivní flexi v levém kolenním kloubu pacient neprovede, ale aktivace 

svalů je zřejmá palpačně i aspekcí. 

Pro svaly pletence ramenního byl proveden funkční svalový test dle V. Jandy (2004). 

Vyšetření bylo omezeno pouze na polohu vleže na zádech a v sedu. Lehu na břiše pacient 

zatím není schopen. Zjištěné výsledky zobrazuje tabulka č. 3.  

 

Tab. 3: Vstupní vyšetření svalové síly pletence ramenního 
 P L 

m. serratus anterior 4 4 

m. deltoideus pars anterior + 5 4 

m. deltoideus pars medialis + 5 5 

m. pectoralis major 5 5 

m. biceps brachii 5 5 

m. triceps brachii (vyšetření 

provedeno v sedu) 
4 4 
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10.9  Neurologické vyšetření 

Vzhledem k diagnóze a pooperačním omezením jsem během vstupního vyšetření 

provedla pouze orientační vyšetření čití a patologických reflexů. Pacient byl během vyšetření 

plně orientován bez zjevných abnormalit chování či vzhledu.  

 

Vyšetření čití:  

- Povrchové taktilní čití na horních končetinách symetrické, bez omezení 

citlivosti. Na dolních končetinách snížená citlivost v oblasti otoku na operované 

LDK, citlivost na periferii dolních končetin symetrická. 

- Hluboké čití: polohocit i pohybocit v normě.  

 

Vyšetření patologických reflexů na dolních končetinách:  

Pro dolní končetiny jsme vyšetřovali tzv. pyramidové jevy spastické. Zánikové jevy 

nebylo možné vyšetřit pro omezení hybnosti. Vyšetření bylo provedeno dle J. Opavského 

(2003), výsledky zobrazuje tabulka č. 4.  

 

Tab. 4: Vstupní vyšetření patologických reflexů 
Jevy:  PDK LDK 

Babinského neg. neg. 

Vítkův sumační neg. neg. 

Žukovskij - Kornilov neg. neg. 
iritační 

Rossolimo neg. neg. 
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11.  Závěr vstupního vyšetření 

11.1  Shrnutí vyšetření   

Levá dolní končetina - bolestivost v oblasti levého kolenního kloubu; otok v oblasti 

lýtka, kolenního kloubu a stehna; snížená posunlivost kůže a podkoží; zevně rotační 

semiflekční držení; svaly: zvýšené napětí m. gastrocnemius medialis, ischiokrurálních svalů, 

m. tensor fasciae latae, m. psoas major, zvýšené napětí Achillovy šlachy, snížené napětí 

v horní části m. rectus femoris – nad oblastí otoku, pravděpodobné zkrácení ischiokrurálních 

svalů a m. piriformis, oslabení flexorů kyčelního kloubu; palpační bolestivost spina iliaca 

anterior superior vlevo; kloubní rozsah: kyčelní kloub – omezená addukce; kolenní kloub – 

semiflekční držení, značně omezená flexe i extenze.   

 

Pravá dolní končetina - končetina bez otoku a zjevných deformit, spontánně držena 

v zevní rotaci v kyčelním kloubu a semiflexi v kloubu kolenním; svaly: zvýšené napětí 

m. tensor fasciae latae a tractus iliotibialis, zvýšené napětí m. gastrocnemius medialis 

a m. vastus medialis, zvýšené napětí svalů v plosce, zkrácení m. piriformis, svalová síla bez 

oslabení; kloubní rozsah a vůle: omezená addukce vnitřní rotace v kyčelním kloubu, patella 

volně posunlivá, zásuvkové jevy negativní, talo-krurální kloub vpravo nepruží. 

 

Horní končetiny a pletence ramenní - zvýšené napětí horní části m. trapezius 

bilaterálně, ramenní kloub bilaterálně bez nálezu omezení kloubní vůle, odporové zkoušky 

bilaterálně bez bolesti a asymetrie v rozsahu pohybu; síla svalů HKK bez výrazného oslabení.  

 

11.2   Zhodnocení vstupního vyšetření 

Aktuální stav pacienta, především funkční změny a omezení na levé dolní končetině, 

je z důvodu operačního zásahu. Je zřejmé, že již před operací byly narušeny svalové poměry 

a to nejen v oblasti levého kolenního kloubu, kde pacient neprovedl plnou extenzi. Vzhledem 

k dlouhodobé chůzi o berlích, ke spontánnímu držení pravé dolní končetiny v zevní rotaci 

v kloubu kyčelním a omezení addukce a vnitřní rotace v tomto kloubu, stejně jako zevně-

rotační úlevové poloze levé končetiny a z anamnézy vyplívající omezení extenze, usuzujeme 

na dlouhodobě špatný stereotyp chůze.  
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Po operaci došlo k otoku celé levé dolní končetiny, znemožnění pohybu v podstatě celé 

končetiny, což ovlivňuje nálezy z vyšetření, ale může také vést k rozvoji dalších svalových 

dysbalancí a změn v kloubním rozsahu a vůli.  

Vzhledem k pravděpodobnému špatnému stereotypu chůze, varóznímu postavení 

kolenních kloubů, celoživotně zvýšené sportovní zátěži a asymetrickému zatížení dolních 

končetin od úrazu v r. 2006, můžeme usuzovat na funkční i strukturální změny pravého 

kolenního kloubu. Tyto změny prozatím z vyšetření nevyplývají, ale je třeba tuto skutečnost 

zohlednit, především v oblasti prevence sekundárních změn, tedy primárně nápravou hybných 

stereotypů.  
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12.  Cíle terapie 

Cíle terapie jsem sestavila na základě závěru vyšetření. Za nejdůležitější považuji 

dosažení maximální možné extenze v kolenním kloubu, která je předpokladem chůze a byla 

omezena již před operací. Pro správný stereotyp chůze je třeba obnovit kloubní rozsah všech 

kloubů levé dolní končetiny, posílit oslabené svaly a v neposlední řadě zajistit protažitelnost 

zkrácených svalů. Je třeba zajistit správné postavení obou končetin tak, aby byly oba kolenní 

klouby zatěžovány rovnoměrně. V neposlední řadě musíme zajistit stabilitu operovaného 

kloubu posílením okolních svalů, neboť při operaci došlo k odstranění pasivních stabilizátorů 

kloubu (menisků a obou zkřížených vazů). 

 Snížení bolestivosti 

 Ovlivnění otoku  

 Prevence sekundárních změn v důsledku imobility 

 Uvolnění reflexně změněných měkkých tkání – kůže, podkoží, fascie, svaly. 

 Obnovení maximálního možného rozsahu pohybu v kolenním kloubu ve smyslu flexe 

a extenze. 

 Posílení oslabených svalů 

 Protažení zkrácených svalů 

 Nácvik osového držení dolní končetiny 

 Obnovení citlivosti v oblastech se změnou čití 

 Nácvik správného stereotypu chůze o francouzských holích 

 Doporučení vhodných pohybových aktivit do budoucna 

 Edukace pacienta 
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13.  Návrh terapie 

13.1  Krátkodobý plán 

 Trombo-embolická prevence a kondiční cvičení, prevence sekundárních změn 

z důsledku imobility 

 Techniky měkkých tkání – ovlivnění otoku, uvolnění kůže, podkoží a fascií levé dolní 

končetiny, uvolnění plosek, ovlivnění hypertonních svalů – zejména ischiokrurálních 

svalů a m. psoas major vlevo a bilaterálně m. tensor fasciae latae a m. gastrocnemius 

medialis 

 Zvětšování rozsahu v levém kolenním kloubu do flexe a extenze – využití polohování, 

pasivních pohybů, antigravitační relaxace a postizometrické relaxace svalových 

skupin v oblasti levého kolenního kloubu, které zamezují pohybu, případně 

postizometrické relaxace s následným mírným protažením; motodlaha  

 Vertikalizace pacienta, nácvik stability stoje s odlehčením LDK, nácvik chůze o 

francouzských holích 

 Exteroceptivní stimulace – hlazení a kartáčování oblastí se sníženou citlivostí 

 Mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí  

 Postizometrická relaxace – m. tensor fasciae latae bilat, m.piriformis bilat 

 Zvětšování svalové síly svalů v okolí kolenního a kyčelního kloubu postižené dolní 

končetiny – nejprve izometrickou kontrakcí, později analytické posilování dle 

svalového testu (izotonická kontrakce v odlehčení, proti gravitaci a proti odporu) 

 Korekce stereotypu chůze s francouzskými holemi, chůze po schodech. 

 

Doporučená fyzikální terapie: 

 Kryoterapie  - ledování operované končetiny – snižování otoku a bolestivosti 

 

13.2  Dlouhodobý plán 

Cílem je co možná největší obnovení funkce postiženého kloubu i celého pohybového 

systému tak, aby byl pacient schopen zapojit se plnohodnotně do každodenního života. 

Primárním cílem je v tomto směru dosažení plné sebeobslužnosti a nezávislé mobility 

pacienta, posléze zapojování do běžných pracovních i volnočasových aktivit. Je třeba zajistit 

maximální možný rozsah v kloubech dolních končetin, posílení oslabených svalů a zajištění 
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stability operovaného kloubu. V neposlední řadě je třeba zlepšovat celkovou kondici pacienta 

a napravovat chybné hybné stereotypy.  

 

Součástí dlouhodobého plánu by měly být:  

 Instruktáž autoterapie 

 Následná ambulantní léčba  

 Nácvik hybných stereotypů a běžných denních činností (ADL) 

 Vhodné sporty po ukončení intenzivní terapie – plavání, jízda na kole 

 

Doporučená fyzikální terapie: 

 laseroterapie jizvy  

 hydroterapie – cvičení v bazénu, podvodní masáž (po zhojení jizvy) 
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14.  Průběh jednotlivých terapeutických jednotek 

0. terapeutická jednotka – 6.2.2010, 1. pooperační den 

Cvičení trombo-embolické prevence a dechová gymnastika -  provedeno 

s fyzioterapeutkou jednotky intenzivní péče.  

 

1. Terapeutická jednotka – 8.2.2010, 3. pooperační den 

 Čas: 9:00-10:30, 9:00-9:45 vstupní kineziologický rozbor, 9:45-10:30 vlastní 

terapeutická jednotka 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient spal dobře, cítí se poměrně dobře, stěžuje si na výraznou 

bolestivost levého kolenního kloubu. 

- Objektivně: Proveden vstupní kineziologický rozbor.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění otoku a měkkých tkání, 

prevence sekundárních změn v důsledku imobility, vertikalizace pacienta dle 

indikace lékaře 

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- postizometrická relaxace 

- polohování, pasivní pohyby 

- vertikalizace 

- edukace pacienta 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, TMT na kůži a podkoží levé dolní 

končetiny – protažení v latero-laterálním i kefalo-kaudálním směru, uvolnění 

fascií levé dolní končetiny ve směru rotace (dle Lewita, 1996) 

- TMT na plosku bilaterálně 

- Cvičení trombo-embolické prevence -  dynamická flexe a extenze hlezenního 

kloubu (15x každá DK)  

- Izometrické kontrakce m. quadriceps femoris l.sin (8x). a gluteálních svalů 

bilat. (8x) 

- Pasivní pohyb LDK do flexe a abdukce 

- Postizometrická relaxace m. quadriceps femoris vlevo (v sedu) 
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- Nácvik sedu a stoje, vertikalizace pacienta 

- Polohování – v poloze vleže na zádech, molitanové kolečko pod patu levé 

dolní končetiny - protažení flexorů kolenního kloubu. 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, AGR 

na levý m. quadriceps femoris (dle Lewita, 1996) 

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient cítí, že je noha velice slabá, flexi levého kolenního kloubu 

pociťuje jako velice bolestivou. Po terapii se cítí unaven. Měkké techniky 

hodnotí jako velmi příjemné.  

- Objektivně: Levá dolní končetina setrvává v semiflekčním postavení 

v kolenním kloubu, extenze není možná, pasivní flexe možná do 40°. Kůže a 

podkoží oproti vstupnímu vyšetření více pohyblivé. Oblast kolenního kloubu 

palpačně citlivá, přetrvává hypertonus flexorů kolenního kloubu. 

 

2. Terapeutická jednotka – 9.2.2010, 4. pooperační den 

 Čas: 9:30-10:30 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient v noci špatně spal, stěžuje si na výraznou bolestivost 

jizvy.  

- Objektivně: Oblast kolenního kloubu je teplá, oteklá, kůže a podkoží 

nepohyblivé. Palpační bolestivost na mediální straně kolenního kloubu a na 

šlaše m. biceps femoris. Aktivní pohyb v kolenním kloubu S (-20) – 20 – 30, 

pasivní pohyb S (-20) – 20 – 35.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění otoku a měkkých tkání, 

prevence sekundárních změn v důsledku imobility, zvýšení rozsahu pohybu 

v levém kolenním kloubu, nácvik chůze  

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- mobilizace plosky 

- postizometrická relaxace 

- polohování 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 
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- edukace pacienta 

- nácvik chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, TMT na kůži a podkoží levé dolní 

končetiny – protažení v latero-laterálním i kefalo-kaudálním směru, uvolnění 

fascií levé dolní končetiny ve směru rotace (dle Lewita, 1996) 

- Mobilizace plosky bilaterálně – dorzální a ventrální vějíř, vzájemný posun 

metatarzů (dle Lewita, 1996) 

- Cvičení trombo-embolické prevence -  dynamická flexe a extenze hlezenního 

kloubu (15x každá DK) 

- Izometrická kontrakce m.gluteus maximus, m.quadriceps femoris a m.tibialis 

anterior bilaterálně (s výdechem přitáhnout špičky, propnout kolena - tlačit do 

podložky, stáhnout hýždě, s nádechem povolit), (opakování 10x) 

- Analytické cvičení – aktivní pohyb s dopomocí do flexe v levém kolenním 

kloubu, flexe extendované LDK s dopomocí, abdukce LDK 

-  Polohování – v poloze vleže na zádech, molitanové kolečko pod patu levé 

dolní končetiny - protažení flexorů kolenního kloubu. 

- PIR  m. quadriceps femoris vlevo (v sedu), flexorů kolenního kloubu (vleže) 

- Nácvik chůze, upravení výšky holí, edukace pacienta, důraz na odvíjení plosky 

a flexi levého kolenního kloubu při trojdobé chůzi o 2 francouzských holích 

s odlehčením LDK 

- Motodlaha 30min, F 35° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, AGR 

na levý m. quadriceps femoris v sedu, izometrické cvičení 

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient si stále stěžuje na výraznou bolestivost, odmítá větší 

rozsah pohybu na motodlaze a cvičení v lehu na břiše. Při chůzi o berlích se 

cítí jistě. Po terapii se cítí unaven.  

- Objektivně: Levá dolní končetina setrvává v semiflekčním postavení 

v kolenním kloubu -15°, pasivní flexe pomocí postizometrické relaxace 50°. 

Kůže a podkoží oproti vyšetření na začátku jednotky více pohyblivé. Oblast 

kolenního kloubu palpačně citlivá, přetrvává hypertonus flexorů kolenního 

kloubu a vastus medialis m. quadriceps femoris. Při chůzi má pacient tendenci 

k elevaci pánve spolu s minimální flexí kolenního kloubu.  
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3. Terapeutická jednotka – 10.2.2010, 5. pooperační den 

 Čas: 9:15-10:15 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient v noci špatně spal, nemohl najít vhodnou polohu. Stěžuje 

si na výraznou bolestivost levého kolenního kloubu, pocit chladu a pálení 

v oblasti horního stehna vlevo. Předešlý den se cítil po cvičení výrazně 

unavený, odpoledne sám cvičil a došel si na toaletu.  

- Objektivně: Oblast kolenního kloubu a stehna je teplá, oteklá, kůže a podkoží 

nepohyblivé. Palpační bolestivost na mediální straně kolenního kloubu.  

Aktivní pohyb v kolenním kloubu S (-15) – 20 – 35, pasivní pohyb S (-15) – 

20 – 50. Obvodové míry LDK: lýtko 38 cm, tuberositas tibiae 42 cm, přes 

patellu 46 cm, nad patellou 48 cm, stehno 51cm.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění otoku a měkkých tkání, 

prevence sekundárních změn v důsledku imobility, korekce chůze  

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- mobilizace plosky 

- postizometrická relaxace 

- polohování 

- kondiční cvičení 

- korekce chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, TMT na kůži a podkoží levé dolní 

končetiny – protažení v latero-laterálním i kefalo-kaudálním směru (dle 

Lewita, 1996) 

- TMT na plosku bilaterálně, mobilizace plosky bilaterálně – dorzální a ventrální 

vějíř, vzájemný posun metatarzů (dle Lewita, 1996) 

- Cvičení trombo-embolické prevence -  dynamická flexe a extenze hlezenního 

kloubu (15x každá DK) 

- Izometrická kontrakce m.gluteus maximus, m.quadriceps femoris a m.tibialis 

anterior bilaterálně (s výdechem přitáhnout špičky, propnout kolena - tlačit do 

podložky, stáhnout hýždě, s nádechem povolit) (opakování 10x) 
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- Polohování – v poloze vleže na zádech, molitanové kolečko pod patu levé 

dolní končetiny - protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních 

končetin do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- PIR  m. quadriceps femoris vlevo (v sedu), flexorů kolenního kloubu (vleže) 

- Korekce chůze – důraz na odvíjení plosky 

- Motodlaha 30min, F 50° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

izometrické cvičení 

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient hodnotí dnešní terapeutickou jednotku jako příjemnou, 

pociťuje mírné uvolnění bolesti a napětí v oblasti levého kolenního kloubu.  

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S (-15) – 15 – 55. 

Oblast kolenního kloubu palpačně citlivá. Chůze s přetrvávající tendencí 

k elevaci pánve a minimální flexí v kolenním kloubu.  

 

4. Terapeutická jednotka – 11.2.2010, 6. pooperační den 

 Čas: 10:00 – 11:00 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient se cítí lépe, bolestivost přetrvává, ale pacient ji hodnotí 

jako mírnější, lépe také spal. Stěžuje si na pocity mravenčení až pálení 

v antero-laterální oblasti levého stehna.  

- Objektivně: Teplota levého kolenního kloubu a stehna indiferentní. Kůže a 

podkoží oproti předešlým dnům lépe pohyblivé.  Palpační bolestivost šlach 

ischiokrurálních svalů vlevo.   Hypertonus m. psoas major, ischiokrurálních 

svalů, a zvýšené napětí tractus iliotibialis vlevo, zvýšené napětí Achillovy 

šlachy vlevo. Zvýšené napětí m. tensor fasciae latae a m. gastrocnemius 

medialis bilat.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění otoku a měkkých tkání, 

ovlivnění hypertoniích svalů, zlepšení svalové síly, korekce chůze.  

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- postizometrická relaxace 

- protahování svalů 
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- polohování 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 

- korekce chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, TMT na kůži a podkoží levé dolní 

končetiny – protažení v latero-laterálním i kefalo-kaudálním směru, uvolnění 

fascií levé dolní končetiny ve směru rotace (dle Lewita, 1996) 

- TMT na Achillovu šlachu a šlachy ischiokrurálních svalů – protažení tlakem 

dle Lewita (1996) 

- Postizometrická relaxace s protažením flexorů kolenního kloubu (vleže) 

- PIR m. psoas major (vlevo), m. tensor fasciae latae (bilat.), abduktory 

kyčelního kloubu (vlevo) a m. triceps surae (bilat.) 

- Protažení tractus iliotibialis metodou protažení hlubokých fascií dle Lewita 

(1996) 

- Polohování – protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních končetin 

do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- Analytické cvičení dolní končetiny vleže na zádech, na boku a sedu:  

posilování m. quadriceps femoris a flexorů kyčelního kloubu dle ST, nejprve 

v odlehčení, poté  proti gravitaci 

- Korekce chůze – důraz na flexi kolenního kloubu 

- Motodlaha 30min, F 70° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

uvolňování hypertoniích svalů antigravitační metodou, analytické aktivní pohyby 

LDK, chůze.  

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient se po terapeutické jednotce cítí unaven, ale hodnotí ji 

pozitivně, pociťuje subjektivní zlepšení stavu.  

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S (-10) – 15 -80°, 

aktivní rozsah S (-10) – 15 - 65°. Napětí hypertonických svalů bez změn. 

Achillova šlacha volná.  
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5. Terapeutická jednotka – 12.2.2010, 7. pooperační den 

 Čas: 9:30-10:30 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, spí lépe, bolestivost vnímá především při 

extenzi levého kolenního kloubu. Přetrvávají pocity mravenčení až pálení 

v antero-laterální oblasti levého stehna.  

- Objektivně: Teplota levého kolenního kloubu a stehna indiferentní, otok 

ustupuje. Pasivní rozsah pohybů S (-10) – 10 – 90, aktivní rozsah pohybu 

v odlehčení  S (-5) – 10 – 80. Kůže a podkoží volně pohyblivé, snížená 

protažitelnost v okolí jizvy. Hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris 

lateralis vlevo (antero-laterální oblast stehna mezi úrovní kolenního a 

kyčelního kloubu). Pacient si stěžuje na mravenčení až pálení v této oblasti. 

Symptomatologie poukazuje na syndrom Meralgia paresthetica1. Přetrvává 

zvýšený hypertonus ischiokrurálních svalů, m. tensor fasciae latae a m. psoas 

major vlevo, zvýšené napětí tractus iliotibialis, palpačně bolestivá spina iliaca 

anterior superior vlevo.  

                                                 
1 Antero-laterální oblast stehna mezi kyčelním a kolenním kloubem odpovídá areae nervinae n. cutenaus 

femoris lateralis – plexus lumbalis L2-3 (viz příloha. 3) (Čihák, 1997). Nerv vystupuje z laterální strany m. psoas 
major, prochází pod fascia iliaca a skrze laterální úsek lacuna musculorum ligamentum inguinale, dále se dělí na 
anteriorní a posteriorní větev okolo m. sartorius a probíhá pod fascia lata femoris, kterou jednotlivé větve 
prorážejí a dostávají se ke kůži na ventrolaterální plochu stehna, kterou senzitivně inervují (Feneis, 1996; 
Masoupust, 2003). Nerv prochází úžinou pod ligamentum inguinale při spina iliaca anterior superior, kde se nerv 
„úhlovitě“ ohýbá, druhou úžinou nerv prochází pod tuhou fascia lata, kterou na stehně proráží a proniká do 
podkoží. Poškození či útlak nervu se projevuje tzv. syndromem meralgia parestetica, dříve označovaným také 
jako Bernhardtův syndrom, který se vyznačuje poruchami čití v area nervina na přední a zevní ploše stehna, 
bolestivou parestezií (brnění nebo mravenčení přecházející až v pálivou bolest v area nervina, dysestezií 
(nemocný nesnese dotyk oděvu) a hypestezií. Jedná se o čistě senzorické nerv, a proto se nevyvíjí motorická 
léze. Dalšími příznaky tohoto syndromu je palpační bolestivost v místě prostupu (výstupu) pod ligamentum 
ingiunale (asi 1-2 cm mediálně a kaudálně od spina iliaca anterior superior) (Masoupust, 2003; Pospíšilová, 
2010; Weikel, Habal, 1977). 

Vulnerabilní místa nervu jsou v pánevním průběhu, kde nerv bývá poškozen při laparoskopických 
výkonech (např. operace tříselné kýly). Poškození nervu je častější u obézních pacientů, kde dochází ke 
kompresi nervu převislým břichem. Vyvolávajícím faktorem útlaku může být nošení těsného oblečení, 
těhotenství či typická zaměstnání, kde se nemocný opírá delší dobu třísly o desku stolu (Masoupust, 2003; 
Pospíšilová, 2010). Přestože nejčastěji je nerv utlačen v průběhu pod ligamentum inguinale, může podle 
A. Weikela a M. Habala dojít k jeho uskřinutí v celém jeho průběhu, ať již vlivem anatomických struktur, jizvy 
či vnějšího vlivu (Weikel, Habal, 1977). Meralgia paresthetica se léčí zpočátku odstraněním vnější příčiny 
útlaku, analgetiky, exteroceptivní stimulací a lokálním teplem. V případě závažnějších případů přetrvávajícími 
silnými bolestmi a pálením bývá syndrom indikací k operativnímu uvolnění nervu (Masopust, 2003; Weikel, 
Habal, 1977). 
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 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění oblasti se sníženou 

citlivostí, ovlivnění hypertoniích svalů, zlepšení rozsahu pohybů a svalové síly 

 

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- mobilizace plosky 

- exteroceptivní stimulace 

- postizometrická relaxace 

- protahování svalů 

- polohování 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 

- zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu 

- chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, protažení fascií levé dolní končetiny 

ve směru rotace (dle Lewita, 1996) 

- TMT na plosku bilaterálně, mobilizace plosky bilaterálně – dorzální a ventrální 

vějíř, vzájemný posun metatarzů (dle Lewita, 1996) 

- Kartáčování antero-laterální oblasti L stehna 

-  TMT na šlachy ischiokrurálních svalů – protažení tlakem dle Lewita (1996) 

- Postizometrická relaxace s protažením flexorů kolenního kloubu (vleže) 

- PIR m. psoas major, m. quadriceps femoris, abduktory kyčelního kloubu 

(vlevo) 

- Protažení tractus iliotibialis metodou protažení hlubokých fascií dle Lewita 

(1996) 

- Polohování – protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních končetin 

do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- Analytické cvičení levé dolní končetiny vleže na zádech, na boku a sedu – 

flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe a abdukce v kloubu kyčelním, 

nejprve v odlehčení, poté proti gravitaci 

- Chůze – důraz na extenzi kolenního kloubu ve fázi došlapu 

- Motodlaha 30 min, F 90° 
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 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

stimulování oblasti se sníženou citlivostí, uvolňování hypertoniích svalů 

antigravitační metodou, protahování svalů na zadní straně stehna dle Kabelíkové a 

Vávrové (1997), analytické aktivní pohyby LDK, chůze.  

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient po terapeutické jednotce necítí zlepšení, ale hodnotí ji 

pozitivně.   

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S (-5) – 10 – 90, 

aktivní rozsah S (-5) – 10 – 80.  Napětí hypertonických svalů i oblast snížené 

citlivosti bez změn.   

 

6. Terapeutická jednotka – 15.2.2010, 10. pooperační den 

 Čas: 9:30-10:30 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, jizva je méně bolestivá, pacient pociťuje tah 

v jizvě pouze při flexi kolenního kloubu. Přetrvává bolest kloubu při pohybu 

do extenze. Spí lépe, bolestivost vnímá především při extenzi levého 

kolenního kloubu. Přetrvávají nepříjemné pocity mravenčení až pálení 

v antero-laterální oblasti levého stehna.  

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybů S (-5) – 10 – 90, aktivní rozsah pohybu 

v odlehčení  S (-5) – 10 – 85, aktivní pohyb proti gravitaci (-5) – 10 – 65. 

Otok výrazně ustoupil, podkoží pohyblivé i v okolí jizvy, kde je mírně 

snížená protažitelnost. Přetrvává zvýšený hypertonus ischiokrurálních svalů, 

m. tensor fasciae latae a m. psoas major vlevo, zvýšené napětí tractus 

iliotibialis. Polohu v maximální extenzi v kolenním kloubu pacient nevydrží 

dlouho, setrvává v úlevové poloze semiflexe a zevní rotace končetiny. Pacient 

je schopen a ochoten podstoupit vyšetření a terapii v poloze na břiše. Zkrácen 

m. piriformis bilat. st. 2 (dle Jandy, 2004). Svalová síla m. gluteus maximus 

(svalový test dle Jandy, 2004) L 4, P 5. Pravé SI skloubení méně pruží.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění oblasti se sníženou 

citlivostí, ovlivnění hypertoniích svalů, zlepšení rozsahu pohybů a svalové síly 

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 
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- exteroceptivní stimulace 

- postizometrická relaxace 

- protahování svalů 

- polohování 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 

- zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu 

- mobilizace  

- chůze 

 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, kartáčování antero-laterální oblasti L 

stehna 

- TMT na plosku bilaterálně, mobilizace plosky bilaterálně – dorzální a ventrální 

vějíř, vzájemný posun metatarzů (dle Lewita, 1996) 

- TMT na šlachy ischiokrurálních svalů – protažení tlakem dle Lewita (1996) 

- Postizometrická relaxace s protažením flexorů kolenního kloubu 

a m. piriformis (v lehu na břiše) 

- PIR m. psoas major, m. quadriceps femoris, abduktory kyčelního kloubu, 

m. gastrocnemius medialis 

- Protažení tractus iliotibialis metodou protažení hlubokých fascií dle 

Lewita,1996) 

- mobilizace SI kloubu vleže na břiše – křížový hmat podle Stoddarda (dle 

Lewit, 1996) 

- Polohování – protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních končetin 

do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- Analytické cvičení dolní končetiny vleže na zádech, na boku, na břiše a sedu – 

flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe a abdukce v kloubu kyčelním 

- Izomerické kontrakce gluteálních svalů (10x) 

- Chůze  

- Motodlaha 30 min, F 90° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

stimulování oblasti se sníženou citlivostí, uvolňování hypertoniích a zkrácených 

svalů antigravitační metodou, protahování svalů na zadní straně stehna dle 
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Kabelíkové a Vávrové (1997), analytické aktivní pohyby LDK, izometrické 

posilování gluteálních svalů, chůze.  

 

 

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient po terapeutické jednotce necítí zlepšení, ale hodnotí ji 

pozitivně.   

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S (-0) – 10 - 90, 

aktivní rozsah S (-5) – 10 - 85. Napětí hypertonických svalů i oblast snížené 

citlivosti bez změn.  Pružení SI kloubu bez výrazné změny.  

 

7. Terapeutická jednotka – 16.2.2010, 11. pooperační den 

 Čas: 9:30-10:30 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient si opakovaně stěžuje na nepříjemné pocity a necitlivost 

v antero-laterální oblasti levého stehna.  

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybů S 0 – 10 – 95, aktivní rozsah pohybu 

v odlehčení  S (-5) – 10 – 85, aktivní pohyb proti gravitaci (-5) – 10 – 65. 

Hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris lateralis vlevo. Trigger point 

v m. biceps femoris. Stav hypertonních svalů bez výrazných změn. Extrakce 

stehů. Jizva klidná, kůže a podkoží v okolí jizvy hůře protažitelné.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění oblasti se sníženou 

citlivostí, ovlivnění hypertoniích svalů, ovlivnění trigger pointu, zlepšení rozsahu 

pohybů a svalové síly, nácvik chůze do schodů 

 Návrh terapie:   

- techniky měkkých tkání 

- exteroceptivní stimulace 

- postizometrická relaxace 

- protahování svalů 

- polohování 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 

- zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu 
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- chůze 

 

 

 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, kartáčování antero-laterální oblasti 

L stehna, protažení kůže a podkoží  v oblasti levého kolenního kloubu (dle 

Lewita, 1996) 

- TMT planty  

-  Protažení šlach ischiokrurálních svalů vlevo tlakem dle Lewita (1996) 

- Tlak do trigger pointu m. biceps femoris 

- Uvolnění povrchových a hlubokých fascií levé dolní končetiny, důraz na 

dorzální stranu stehna – ve směru do rotace, kefalo-kaudálním směrem (dle 

Lewita, 1996) 

- PIR s protažením flexorů kolenního kloubu a m. piriformis (v lehu na břiše) 

- PIR m. psoas major, m. quadriceps femoris, abduktorů kyčelního kloubu 

- mobilizace SI kloubu vleže na boku dle Lewita (1996) 

- Polohování – protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních končetin 

do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- Analytické cvičení dolní končetiny vleže na zádech, na boku, na břiše a sedu – 

flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe a abdukce v kloubu kyčelním 

- Izomerické kontrakce gluteálních svalů (10x) 

- Korekce stereotypu trojdobé chůze o 2 francouzských holích, edukace 

pacienta, nácvik chůze do schodů 

- Motodlaha 30 min, F 95° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

stimulování oblasti se sníženou citlivostí, uvolňování hypertoniích a zkrácených 

svalů antigravitační metodou, analytické aktivní pohyby LDK, izometrické 

posilování gluteálních svalů, chůze.  

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient se po nácviku chůze cítí velice unaven a stěžuje si 

na bolestivost levého kolenního kloubu.    

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S (-0) – 10 – 95, 

aktivní rozsah S (-5) – 10 - 85. Napětí hypertonních svalů i oblast snížené 
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citlivosti bez změn.  Uvolnění trigger pointu m. biceps femoris. Chůze do 

schodů jistá, ale přetrvávající stereotyp elevace pánve spolu s minimální flexí 

kolene vlevo.   

 

8. Terapeutická jednotka – 17.2.2010, 12. pooperační den 

 Čas: 9:00-10:00 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient po včerejší terapii pociťoval zvýšenou bolestivost v levém 

kolenním kloubu, chůzi do schodů dnes odmítá. Přetrvávající pocity 

mravenčení až pálení v antero-laterální oblasti L stehna. Bolestivost pod 

kolenním kloubem dorzálně.   

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybů S 0 – 10 – 100, aktivní rozsah pohybu 

v odlehčení  S (-5) – 10 – 95, aktivní pohyb proti gravitaci (-5) – 10 – 75. 

Přetrvávající hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris lateralis vlevo. 

Povrchové i hluboké čití na distálních částech obou končetin symetrické, bez 

patologického nálezu. Laséqueovův manévr negativní. Stav hypertonních 

svalů bez výrazných změn. Palpačně bolestivá oblast pes anserinus vlevo. 

Jizva tuhá, neprotažitelná. Pravé SI skloubení pruží méně, hlavička fibuly 

vlevo nepruží.  

 Cíl terapeutické jednotky: snížení bolestivosti, ovlivnění oblasti se sníženou 

citlivostí, ovlivnění hypertoniích svalů, ovlivnění bolestivého periostového bodu, 

zlepšení rozsahu pohybů a svalové síly, ovlivnění jizvy 

 Návrh terapie:   

- masáž jizvy 

- techniky měkkých tkání 

- exteroceptivní stimulace 

- postizometrická relaxace 

- protahování svalů 

- polohování 

- mobilizace 

- kondiční cvičení 

- analytické posilování dle ST 

- zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu 
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- chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, kartáčování antero-laterální oblasti 

L stehna 

- Tlaková masáž jizvy, protažení, TMT kůže a podkoží v oblasti jizvy – 

protažení a řasení dle Lewita (1996) 

- TMT na šlachy ischiokrurálních svalů – protažení tlakem (Lewit, 1996) 

- Tlak na periostový bod v oblasti pes anserinus vlevo 

- Uvolnění povrchových a hlubokých fascií levé dolní končetiny - ve směru 

do rotace, kefalo-kaudálním směrem (dle Lewita, 1996) 

- Postizometrická relaxace s protažením flexorů kolenního kloubu 

a m. piriformis (v lehu na břiše) 

- PIR m. psoas major, m. quadriceps femoris, abduktory kyčelního kloubu 

- mobilizace SI kloubu vpravo vleže na boku, hlavičky fibuly vlevo v dorzálním 

i ventrálním směru (v lehu na zádech) a talo-krurálního skloubení vpravo 

(ventro-dorzální posun v lehu na zádech) (dle Lewita, 1996) 

- Polohování – protažení flexorů kolenního kloubu, polohování dolních končetin 

do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

- Analytické cvičení dolní končetiny vleže na zádech, na boku, na břiše a sedu – 

flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe a abdukce v kloubu kyčelním 

- Izomerické kontrakce gluteálních svalů (8x) 

- chůze 

- Motodlaha 30 min, F 100° 

 Autoterapie: Ledování oblasti levého kolenního kloubu, polohování LDK, 

stimulování oblasti se sníženou citlivostí, uvolňování hypertoniích a zkrácených 

svalů antigravitační metodou, analytické aktivní pohyby LDK, izometrické 

posilování gluteálních svalů, chůze.  

 Výsledek terapie:  

- Subjektivně: Pacient se po terapii cítí mírně unaven, ale hodnotí ji pozitivně.      

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybu v levém kolenním kloubu S 0 – 10 – 100, 

aktivní rozsah v odlehčení S (-5) – 10 – 100, proti gravitaci (-5) – 10 – 80. 

Napětí hypertonních svalů i oblast snížené citlivosti bez změn.  Uvolnění 

triggerpointu m. biceps femoris. Chůze do schodů jistá, ale přetrvávající 

stereotyp elevace pánve spolu s minimální flexí kolene vlevo.   
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9. Terapeutická jednotka – 18.2.2010, 13. pooperační den 

 Čas: 9:00-10:00 

 Status presens:   

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, bolestivost se snížila. Přetrvávající 

nepříjemné mravenčení a snížená citlivost stehna vlevo.   

- Objektivně: Pasivní rozsah pohybů S 0 – 5 – 110, aktivní rozsah pohybu 

v odlehčení  S (-5) – 5 – 95, aktivní pohyb proti gravitaci (-5) – 5 – 90. 

Přetrvávající hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris lateralis vlevo. 

Stav hypertonních svalů bez výrazných změn. Palpačně bolestivá úponová 

šlach m. biceps femoris vlevo.  

 Cíl terapeutické jednotky: ovlivnění oblasti se sníženou citlivostí, ovlivnění 

hypertoniích svalů, zlepšení rozsahu pohybů a svalové síly, ovlivnění jizvy, 

korekce chůze 

 Návrh terapie:   

- masáž jizvy 

- techniky měkkých tkání 

- exteroceptivní stimulace 

- PNF – relaxace m. biceps femoris 

- protahování svalů 

- mobilizace 

- zvětšování rozsahu pohybu v operovaném kloubu 

-  korekce chůze 

 Provedení terapie:  

- Míčkování a hlazení levé dolní končetiny, kartáčování antero-laterální oblasti L 

stehna 

- Tlaková masáž jizvy, protažení, TMT kůže a podkoží v oblasti jizvy protažení 

a řasení dle Lewita (1996) 

- TMT na šlachy ischiokrurálních svalů – protažení tlakem a řasením 

- PIR  s protažením flexorů kolenního kloubu a m. piriformis (v lehu na břiše)  
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- PIR m. psoas major, m. quadriceps femoris  

-  Relaxace m. biceps femoris vlevo metodou PNF – technika kontrakce relaxace 

(I. diagonála flekční vzorec s extenzí v kolenním kloubu) (Holubářová, Pavlů, 

2007) 

- mobilizace SI kloubu vpravo v leže na břiše – křížový hmat podle Stoddarda 

(dle Lewit, 1996) 

-  mobilizace hlavičky fibuly vlevo v dorzálním i ventrálním směru (Lewit, 

1996) 

- Analytické cvičení dolní končetiny vleže na zádech, na boku, na břiše a sedu – 

flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe a abdukce v kloubu kyčelním 

-  Korekce trojdobé chůze o 2 francouzských holích po rovině i do schodů 

- Motodlaha 30min, F 110° 

 Autoterapie: Polohování LDK, stimulování oblasti se sníženou citlivostí, 

uvolňování hypertoniích a zkrácených svalů antigravitační metodou, protahování 

zkrácených svalů, protahování svalů na zadní straně stehna dle Kabelíkové a 

Vávrové (1997), analytické aktivní pohyby LDK, izometrické posilování 

gluteálních svalů, chůze.  

 Výsledek terapie:  

- Viz kineziologický rozbor výstupní (kapitola 15) 
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15.  Vyšetření fyzioterapeutem – Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření bylo provedeno 18.2.2010, 13. pooperační den.  

 

15.1  Vyšetření aspekcí 

Vleže:  

PDK: končetina bez otoku a zjevných deformit, spontánně držena v zevní rotaci 

v kyčelním kloubu a semiflexi v kloubu kolenním.  

 

LDK: končetina bez otoku, jizva cca 15 cm, klidná, stehy extrahovány, varixy v oblasti 

bérce, končetina je spontánně držena v semiflekčním postavění kolenního kloubu 

a v zevní rotaci kyčelního kloubu.  

 

Sed:  

Dýchání převažuje horní hrudní, při výdechu je pozorovatelná aktivita horní části 

břišních svalů. 

Páteř se rozvíjí do flexe i extenze plynule, úklon i rotace hlavy symetrická.  

 

Stoj:  

Vyšetření stoje proběhlo pouze orientačně. Pacient nesmí operovanou levou dolní 

končetinu plně zatěžovat a při stoji se proto nutně opírá o francouzské hole. Levá dolní 

končetina je držena v semiflekčním postavení v kloubu kolenním i kyčelním. Pravá dolní 

končetina je zevně rotována. Pánev vybočena mírně vpravo.  

 

Chůze:  

Pacient se pohybuje trojdobou chůzí 2 francouzských holích s pokládáním operované 

končetiny, tedy jejím částečným odlehčováním. Chůze po rovině jistá, tempo pravidelné. 

Přetrvává mírná elevace pánve vlevo  a elevace ramen v průběhu švihové fáze levé končetiny.  

Při chůzi do schodů přetrvává stereotyp elevace pánve spolu s  minimální flexí kolene 

vlevo, pacient se brzy unaví.  
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15.2  Vyšetření palpací 

Palpační vyšetření jsem cílila na oblasti, kde jsem ve vstupním vyšetření nalezla 

reflexní změny.   

 

Kůže a podkoží:  

- Oblast obou kolenních kloubů teplotně indiferentní.  

- Kůže a podkoží levého kolenního kloubu sníženě pohyblivé v oblasti jizvy 

na ventrální straně. Jizva špatně protažitelná.  

- Na pravé dolní končetině a v oblasti pletence ramenního  protažitelnost i posunlivost 

dobrá.  

 

Fascie:  

- Svalové fascie na dorzální straně levého stehna nepruží, napětí tractus iliotibialis vlevo 

v normě.  

 

Svaly:  

- LDK: zvýšené napětí m. psoas major a  ischiokrurálních svalů, snížené napětí v horní 

části m. rectus femoris, normotonus vstus medialis. Úponová šlacha m. biceps femoris 

palpačně nebolestivá, bez nálezu TrP.  

- PDK: zvýšené napětí m. gastrocnemius medialis a m. vastus medialis, zvýšené napětí 

svalů plosky.  

- Pletenec ramenní: zvýšené napětí horní části m. trapezius bilaterálně 

 

Periost:  

- Trochanter major femoris bilaterálně nebolestivý, caput fibulae a pes anserinus tibiae 

vpravo nebolestivý, vlevo caput fibulae a pes anserinus tibiae palpačně bolestivý. 

Přetrvávající palpační bolestivost spina iliaca anterior superior vlevo.  

 

15.3  Antropometrické vyšetření 

Výstupní antropometrické vyšetření bylo cíleno na obvodové míry dolních končetin, u 

kterých jsem při vstupním vyšetření zaznamenala stranové rozdíly a u kterých jsem v rámci 

pooperační terapie očekávala změnu z důvodu opadnutí otoku a změny trofiky svalů. 
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Vyšetření bylo provedeno v poloze vleže na zádech, aby byly naměřené míry srovnatelné se 

vstupním měřením.  Naměřené hodnoty zobrazuje tabulka č. 5.  

Tab. 5: Výstupní antropometrické vyšetření 

DKK PDK LDK 

stehno 51 cm 50,5 cm 

nad patellou 44 cm 45,5 cm 

patella 42 cm 44 cm 

tuberos. tibiae 38 cm 40 cm 

lýtko 38 cm 37 cm 

kotníky 28 cm 28 cm 

pata a nárt 37 cm 37 cm 

obvody DKK 

 

hlav. metatarzů 27 cm 

 

27 cm 

 

15.4  Vyšetření kloubního rozsahu  

Rozsah pohybu byl měřen v kolenním, kyčelním a hlezenním kloubu. Rozsah byl 

vyšetřen při pasivním i aktivním pohybu. Měření bylo uskutečněno pomocí dvouramenného 

goniometru dle V. Jandy a D. Pavlů (1993). K zápisu naměřených hodnot jsem použila 

metodu SFTR.  

Tab. 6: Výstupní vyšetření kloubního rozsahu 

  PDK LDK 

S 10-0-110 S 10-0-105 

F 45-0-15 F45-0-10 

Pasivní pohyb 

RS90 40-0-5 RS90 40-0-10 

S 10-0-110 S 10-0-60 

F 40-0-10 F 40-0-5 

Kyčelní 
kloub Aktivní pohyb 

RS90 35-0-5 RS90 40-0-5 

Pasivní pohyb S 0-0-130 S 0-5-110 Kolenní 
kloub Aktivní pohyb S 0-0-120 S (-5)-5-95 

Pasivní pohyb S 20-0-35 S 15-0-30 Hlezenní 
kloub Aktivní pohyb S 20-0-35 S 15-0-35 
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15.5  Vyšetření kloubní vůle 

Vyšetření provedeno dle Lewita (1996) a Grosse a kolektiv (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

Vyšetření kloubní vůle bylo cíleno do oblastí, kde byly nalezeny změny kloubní vůle během 

vstupního vyšetření nebo v průběhu kontrolních vyšetření, ale také do oblastí, kde bylo možné 

očekávat změny kloubní vůle v důsledku změněných hybných stereotypů.  

 

- PDK:  

 Kolenní kloub - patella volně pohyblivá, laterální pružení bez omezení, 

zásuvkové jevy negativní 

 Snížené pružení SI skloubení 

 Talo-krurální kloub vpravo pruží 

- LDK:  

 Kolenní kloub - patella pohyblivá jen v malém rozsahu, laterální pružení 

omezeno 

 Caput fibulae nepruží 

 SI skloubení pruží 

 Talo-krurální kloub pruží 

- Ramenní kloub bilaterálně bez nálezu omezení kloubní vůle, odporové zkoušky 

bilaterálně bez bolesti a asymetrie v rozsahu pohybu.  

 

15.6  Vyšetření zkrácených svalů 

Vyšetření zkrácených svalů bylo provedeno dle V. Jandy (2004). Vyšetření jsme cílili 

na svaly, u kterých poukazovalo na zkrácení vstupní či některé z kontrolních vyšetření, a které 

mohly být zkráceny v důsledku snížené mobility pacienta.  

Tab. 7: Výstupní vyšetření zkrácených svalů 
 P L 

m. piriformis 2 2 

m.iliopsoas 0 1 

m.rectus femoris 0 1 

ischiokrurální svaly 0 0 

m.triceps surae 1 1 

m. trapezius 1 1 
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15.7  Vyšetření svalové síly 

Výstupní vyšetření svalové síly bylo zaměřeno převážně na levou dolní končetinu, 

u které bylo během vstupního vyšetření nalezeno výrazné oslabení a na kterou byla terapie 

cílena. Horní končetiny a pravou dolní končetinu shledáváme bez výrazného oslabení svalové 

síly.  U vybraných svalů jsme provedli svalový test dle V. Jandy (2004).  

Tab. 8: Výstupní vyšetření svalové síly 
 P L 

m.iliopsoas 4 3 

m.quadriceps femoris 5 3 

hamstringy 5 4 

Abduktory kyčelního kloubu 4 4 

Adduktory kyčelního kloubu 5 4 

m.triceps surae 5 4 

m. gluteus maximus 5 4 

 

15.8  Neurologické vyšetření 

Vzhledem k diagnóze a pooperačním omezením jsem během vstupního i výstupního 

vyšetření provedla pouze orientační vyšetření čití a základních reflexů. Pacient byl během 

vyšetření plně orientován bez zjevných abnormalit chování či vzhledu.  

 

Vyšetření čití 

Povrchové čití: Přetrvávající hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris lateralis 

vlevo - v antero-laterální oblast stehna mezi úrovní kolenního a kyčelního kloubu. Pacient si 

stěžuje na mravenčení až pálení v této oblasti. Symptomatologie poukazuje na syndrom 

Meralgia paresthetica. Snížená citlivost v oblasti jizvy na LDK. Povrchové čití na distálních 

částech obou končetin symetrické, bez patologického nálezu.  

Hluboké čití: Polohocit i pohybocit na obou DKK v normě.  

 

Vyšetření reflexů 

Monosynaptické reflexy byly vyšetřovány na dolních končetinách a kvalitativně 

hodnoceny na škále dle Véleho: 0 = areflexie, 1 = hyporeflexie  - vyvolán jen s facilitací, 

2 = hyporeflexie  - vyvolán bez facilitace, 3 = normoreflexie, 4 = hyperreflexie – rozšířená 

zóna výbavnosti, 5 = hyperreflexie – polykinetický reflex. 
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Tab. 9: Výstupní vyšetření monosynaptických reflexů 
reflex PDK LDK 

r. patellární 3 2 

r. Achillovy šlachy 3 2 D
K

K
 

r. medioplantární 3 2 
 

Patellární reflex byl vyšetřován v poloze vsedě, reflex Achillovy šlachy a 

medioplantární byl vyšetřován vleže.  

 

Vyšetření patologických reflexů - Pyramidové jevy 

Patologické reflexy byly také vyšetřovány pouze pro dolní končetiny.  

 

Tab. 10: Výstupní vyšetření patologických reflexů 
Jevy:  PDK LDK 

Babinského neg. neg. 

Vítkův sumační neg. neg. 

Žukovskij - Kornilov neg. neg. 
iritační 

Rossolimo neg. neg. 

Mingazziniho přízn. neg. zánikové 
Barre neg. 

 

Napínací manévry  

Laséque zkouška – negativní bilaterálně 

Obrácená Laséqueova zkouška – negativní bilaterálně 
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16.  Závěr výstupního vyšetření 

16.1  Shrnutí vyšetření   

Levá dolní končetina – zevně rotační semiflekční držení; přetrvávající otok v oblasti 

kolenního kloubu; snížená posunlivost kůže a podkoží v oblasti levého kolenního kloubu; 

snížené pružení fascie na dorzální straně stehna, napětí tractus iliotibialis v normě; caput 

fibulae, pes anserinus tibiae a spina iliaca anterior superior palpačně bolestivé; svaly: zvýšené 

napětí m. psoas major,  ischiokrurálních svalů, snížené napětí v horní části m. rectus femoris, 

zkrácení m. piriformis,  oslabení m. iliopsoas a m. rectus femoris; kloubní rozsah: kyčelní 

kloub – omezená addukce a vnitřní rotace; kolenní kloub – semiflekční držení, omezená 

aktivní flexe i extenze; čití: přetrvávající hypestezie v areae nervinae n. cutaneus femoris 

lateralis vlevo, pocity mravenčení až pálení, snížená citlivost v oblasti jizvy.  

 

Pravá dolní končetina – končetina bez otoku a zjevných deformit, spontánně držena 

v zevní rotaci v kyčelním kloubu a semiflexi v kloubu kolenním; svaly: zvýšené napětí 

m. gastrocnemius medialis a m. vastus medialis, zvýšené napětí svalů v plosce, zkrácení 

m. piriformis, svalová síla bez oslabení; kloubní rozsah a vůle: snížené pružení SI skloubení, 

kyčelní kloub – omezená addukce a vnitřní rotace, kolenní kloub - patella volně pohyblivá, 

laterální pružení bez omezení, zásuvkové jevy negativní. 

 

Horní končetiny a pletence ramenní - zvýšené napětí horní části m. trapezius 

bilaterálně, ramenní kloub bilaterálně bez nálezu omezení kloubní vůle, odporové zkoušky 

bilaterálně bez bolesti a asymetrie v rozsahu pohybu. 
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16.2  Nejvýraznější změny na konci terapie 

Tab. 11: Nejvýraznější změny na konci terapie 

 8.2. 2010 18.2. 2010 

Pohyblivost levého 

kyčelního kloubu (SFTR 

AP S pacient neprovede AP S 10-0-60 

Pohyblivost levého 

kolenního kloubu (SFTR) 

AP  S (-20)-20-25 

PP  S (-10)-20-30 

AP  S (-5)-5-95 

PP   S 0-5-110 

Palpační vyšetření Zvýšené napětí tractus 

iliotibialis vlevo 

Napětí tractus iliotibialis 

v normě 

 zvýšené napětí Achillovy 

šlachy 

Achillova šlacha volně 

protažitelná 

 

 

16.3  Zhodnocení efektu terapie 

Terapie probíhala bez výrazných komplikací, efekt byl zřejmý především ve zvětšování 

rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu do flexe a extenze, který se postupně zvětšoval 

s postupným ústupem otoku a pooperační bolestivosti.  

Některých cílů terapie bylo dosaženo, jiné se splnit nepodařilo. Pacient subjektivně 

hodnotil snížení bolestivosti a objektivně jsme zaznamenali ústup otoku. Došlo k zvětšení 

rozsahu pohybu v kolenním kloubu ve smyslu flexe a extenze. Podařilo se odstranit nalezenou 

blokádu talo-krurálního skloubení vpravo a trigger point v m. biceps femoris vlevo, stejně 

jako odstranit palpační bolestivost úponové šlachy tohoto svalu. Podařilo se snížit napětí 

tractus iliotibialis a Achillovy šlachy na operované končetině.  Pacient se naučil pokládat 

odlehčovanou končetinu během chůze o berlích a výrazně se snížil stereotyp elevace pánve 

během chůze.  Oproti pooperačnímu stavu se zlepšila celková kondice a svalová síla pacienta.  

Nepodařilo se odstranit blokádu caput fibulae vlevo a snížené pružení SI skloubení 

vpravo. Zatím se nedostavily výsledky relaxace hypertonních svalů a  exteroceptivní 

stimulace v oblasti hypestezie na antero-laterální oblasti levého stehna. Předpokládáme, že 

efekt by se měl dostavit v dlouhodobější terapii. V následné terapii je také třeba se věnovat 

především posilování svalů dolních končetin, zlepšení stability levého kolenního kloubu a 

pánevního korzetu. V dlouhodobém plánu bych se také věnovala oblasti pletence ramenního, 

kde byl nalezen hypertonus a reflexní změny, pro které nebyl v rámci pooperační terapie 

prostor.  
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Pacient po celou dobu terapie ochotně a dobře spolupracoval, cviky si osvojoval rychle 

a poctivě plnil zadanou autoterapii.   

Přestože nebylo dosaženo všech vytyčených cílů, hodnotím celkově terapii kladně. 

Hlavním cílem terapie bylo odstranění akutních pooperačních změn, obnovení rozsahu 

pohybu v kloubech, snížení otoku a bolestivosti, zvětšení svalové síly a nácvik chůze o 

berlích. Z tohoto úhlu pohledu byla terapie úspěšná.  
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17.  Prognóza 

Pacient byl propuštěn do ambulantní péče v místě bydliště, kde by mělo být navázáno 

na pooperační terapii především ve smyslu zvětšování stability operovaného kloubu, zvětšení 

svalové síly levé dolní končetiny a odstranění přetrvávajících reflexních změn. Dle pokynů 

ošetřujícího lékaře by měl pacient postupně operovanou končetinu více zatěžovat a nedojde-li 

ke komplikacím, bude postupně schopen i mírné sportovní zátěže.  

Mimo cvičení operované dolní končetiny by bylo vhodné věnovat se především 

správnému osovému postavení pravé dolní končetiny, aby bylo zamezeno dalším 

degenerativním změnám. Doporučila bych také uvolnění pletence ramenního a  posilování 

hlubokého stabilizačního systému, které by mělo vést ke zlepšení celkového držení těla. 
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18. Diskuse 

Vzhledem k údajům, zjištěným z odebrané anamnézy, můžeme příčinu vzniklého 

onemocnění pacienta těžkou artrózou kolenního kloubu vidět minimálně ve třech zdrojích. 

Významný vliv má zajisté nerovnoměrné osové – varózní postavení v kloubu, způsobující 

větší zatížení mediálních kompartmentů. Jak vyplývá z předchozích lékařských nálezů, v této 

oblasti se také artrotické změny objevily dříve a ve větším rozsahu. Další nemalou roli 

na vzniku artrotických změn v kloubu hrál zajisté životní styl pacienta. Záliba v lyžování 

a adrenalinových sportech znamená dlouhodobě zvýšenou zátěž na kolenní klouby. 

Se životním stylem se také pojí úrazy levého kolenního kloubu, které jsme zjistili 

v anamnéze. Můžeme předpokládat, že tato mechanická poškození mohla mít na současnou 

diagnózu vliv. Od úrazu v r. 2006 pacient přestal s pohybovou aktivitou, pohyboval se 

o berlích a postižená končetina setrvávala v semiflekčním postavení. Tato snížená mobilita 

kloubu v důsledku předchozího úrazového mechanismu mohla rozvoj artrotických změn 

výrazně ovlivnit a z tohoto důvodu je možné usuzovat, že se jedná spíše o sekundární, než 

primární gonartrózu, jak je uvedeno v lékařské zprávě. Je samozřejmé, že genetické vlivy 

a možný rozvoj artrotických změn v kloubu již před zmiňovaným úrazem nemůžeme 

vyloučit. Vliv na rozvoj degenerativních změn mohlo mít také onemocnění dnou.  

Vzhledem k dlouhodobému odlehčování postižené končetiny a jejímu držení 

v semiflekčním postavení v kolenním a kyčelním kloubu můžeme usuzovat také 

na dlouhodobě zkrácené flexory kyčelního a kolenního kloubu, což pooperační terapii 

výrazně ovlivňuje. Z tohoto pohledu můžeme považovat za úspěch dosažení klidového 

postavení v kolenním kloubu na 5˚ flexe a možnosti pasivní extenze do 0˚ za terapeutický 

úspěch. V tomto směru se jako velice důležitá ukázala samostatná autoterapie pacienta. 

Za nedostatek práce, především v souvislosti se sledováním efektu terapie, můžeme 

považovat nejasné definování bolestivosti pacienta, která nebyla nijak kvantifikována, 

a nemohla být proto objektivně sledována.  

Jako komplikace pooperační terapie se v případě pacienta B. V. ukázala změna citlivosti 

na antero-laterální straně levého stehna v oblasti inervace n. cutaneus femoris lateralis, jejíž 

symptomatologie poukazuje na syndrom meralgia paresthetica. Většina zdrojů připisuje tento 

syndrom poškození nervu při operačních výkonech v oblasti pánve nebo útlaku nervu pod 

lig. inguinale vlivem těsného oblečení či převislého břicha. Tyto vlivy nejsou v případě 

pacienta B. V. příliš pravděpodobné. Lewit (1996) oproti tomu vidí syndrom meralgia 

paresthetica jako druhotný projev funkčních poruch bederní páteře či pánve. Útlak nervu 
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může způsobovat spasmus m. iliopsoas nebo m. tensor fasciae latae, které mohou být 

v souvislosti s funkčními poruchami thorakolumbálního i lumbosakrálního přechodu. 

Postizometrická relaxace m. tensor fasciae latae a uvolnění napětí v tractus iliotibialis 

nepřineslo úlevu a relaxace m. psoas se projevila bez výrazného efektu. V následné terapii by 

proto bylo vhodné pokračovat nejen v relaxaci tohoto svalu, ale také diagnostice a případné 

úpravě funkčních poruch v oblasti hrudní a bederní páteře.  
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19. Závěr 

Tématem předložené bakalářské práce bylo z pohledu fyzioterapeutického přístupu 

postihnout problematiku artrózy kolenního kloubu, řešenou implantací totální endoprotézy 

tohoto kloubu.   

Po skončení terapie byl pacient vzhledem k prodělanému zákroku v optimálním 

fyzickém i psychickém stavu. Pacient ochotně spolupracoval a průběh rehabilitační péče byl 

víceméně bezproblémový.  

Zpracování této bakalářské práce mi umožnilo nahlédnout do intenzivní lůžkové 

pooperační péče, umožnilo mi dlouhodobě pracovat s jedním pacientem a sledovat jeho vývoj 

v průběhu terapie. Zkušenosti z této práce mi ukázaly, jak projevy jedné diagnózy mohou být 

rozdílné a reaktivita pacientů se stejnou diagnózou odlišná. Utvrdila jsem se proto 

v nezbytnosti individuálního přístupu k pacientovi a dobré komunikace mezi pacientem 

a terapeutem.  

Vývoj totálních endoprotéz udělal během posledních několika let velký posun. 

Domnívám se, že jsou-li implantace umělých náhrad kloubů spojeny s vhodnou rehabilitační 

péčí, mohou pomoci lidem nejen k odstranění bolesti a každodenních problémů, ale usnadní 

jim i nadále prožívat plnohodnotný život. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. – arteria  

ABD – abdukce 

ADL  - activities of daily living – běžné denní činnosti 

AGR – antigravitační relaxace 

AP – aktivní pohyb 

AS – artroskopie 

bilat. - bilaterálně 

BMI – body mass index 

C – krční páteř 

Dg -  diagnóza 

DKK: dolní končetiny 

F – flexe 

L – levý 

l. – latera (strana) 

LDK – levá dolní končetina 

lig. – ligamentum (vaz) 

LS – lubo-sakrální přechod 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus (sval) 

mm. – musculi (svaly – množné číslo) 

MR – magnetická resonance 

n. - nerv 

neg. – negativní 

obj. - objektivní 

Obr. - obrázek 

P – pravý 

PDK – pravá dolní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PP – pasivní pohyb 

r. – rok  

RHB – rehabilitace 
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RTG – rentgen 

SI – sakro-iliakální 

sin.  – sinister (levý) 

ST – svalový test 

stp. – stav po 

subj. - subjektivní 

Tab. – tabulka 

TEP – totální endoprotéza  

Tf – tepová frekvence 

Th – hrudní páteř 

TK – krevní tlak 

TMT – techniky měkkých tkání 

TrP – trigger point 

Vyd. - vydání 
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vyšetření a terapie do bakalářské práce studentky. 

 

V Praze dne ........................................ 

 

Studentka / osoba, která provedla poučení:  Mgr. Jana Lidická 

Podpis studentky/ osoby, která provedla poučení:…………………………….. 

 

Pacient/pacientka: ............................................................................ 

Vlastnoruční podpis pacienta/ky:……………………………………. 

 



Příloha č. 2: Vyjádření etické komise 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Příloha č.3: N. cutaneus femoris lateralis 

      

Obr. 19: Areae nervinae dolní končetiny: č.4 – n. 
cutaneus femoris lateralis 

(Čihák, 1997, s. 53)

Obr. 20: Průběh nervus cutaneus femoris lateralis 
(Putz, Pabst, 2007, s. 353) 
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