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PŘÍLOHA I: Žádost o vyjádření etické komise (kopie) 

  

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA II: Vzor informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

      V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k 

vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

      Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

      Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

      Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:…………………………………………………………………………………..... 

 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………….…………........ 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………….………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:………………………………..…………………............. 

 



 

 

PŘÍLOHA III: Použité symboly a zkratky 

aa.   artérie 

BPN     bez patologického nálezu 

CNS   centrální nervový systém 

CT   počítačová tomografie 

dex.  dexter, -tra, -trum = pravý, -á, -é 

DK   dolní končetina (→ LDK levá, PDK pravá) 

DKK   dolní končetiny 

EP        endoprotéza 

HKK   horní končetiny 

JIP        jednotka intenzivní péče 

KoK    kolenní kloub 

lig.   ligamentum 

ligg.   ligamenta 

LTV      léčebná tělesná výchova 

m.   musculus 

mm.   musculi 

MT       měkké techniky 

n.   nervus 

NFES   nízkofrekvenční elektrostimulace 

NSA     nesteroidní antirevmatika 

OA       osteoartróza 

OP       omezení pohybu 

PIR       postizometrická relaxace 

PV        paravertebrální 



 

 

RFT      respirační fyzioterapie 

RHB     rehabilitace 

RTG      rentgen 

SFTR    metoda pro měření rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech 

(sagittal-frontal-transversal-rotation) 

sin.  sinister, -tra, -trum = levý, -á, -é 

TEN     tromboembolická nemoc 

TENS   transkutánní elektroneurostimulace 

TEP      totální endoprotéza 

TEP   totální endoprotéza 

TKA total knee arthroplasty, totální artroplastika kolenního kloubu, TEP 

UKA    unicompatrment knee arthroblasty 

UNI     unikondylární endoprotéza kolenního kloubu 

VP      výchozí poloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny symboly a zkratky všeobecně známé nebo 

používané, ojediněle s vysvětlením v textu. 
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PŘÍLOHA V: Anatomie kolenního kloubu 

 
Obrázek č. 1: Vazy kolenního kloubu (2) 

1) Condylus medialis 

2) Přední zkřížený vaz 

3) Lig. Transverzum genus 

4) Condylus med. 

5) Lig. Collaterale tibiale 

6) Lig. Patellae 

7) Fibula 

8) Lig.capitis fibulae 

9) Šlacha m, biceps femoris 

10) Lig. colalaterale fibulare 

 
 

 

 
 

Obrázek č. 2: Menisky v pravém kolenním kloubu (5) 

 

1) lig.cruciatum ant. 

2) Lig.transversus genus 

3) Meniscus lat.-je spojený s m. popliteus  

4) Meniscus med.-je spojen s lig.coll.med. a částečně i s m. semimembranosus  



 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 3: Zkřížené vazy kolenního kloubu (zadní partie dutiny kloubu) (2) 

1) Začátek předníhozkříženého vazu 

2) Condylis lat. 

3) Lig.collaterale fibulare 

4) Zadní zkřížený vaz 

5) Vnitřní kondyl tibie 

6) Lig. Collaterale med. 

7) Condylus medialis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA VI: Svalový aparát kolenního kloubu 

Skupina přední strany stehna: m. sartorius, m. quadriceps femoris 

Vnitřní strana stehna: adduktory (mimo jeden sval nepůsobí na kolenní kloub) 

Zadní skupina svalů: flexory kolenního kloubu a současně extenzory kloubu kyčelního 

 

Svaly přední strany stehna 

M. sartorius 

začátek: Spina iliaca anterior superior 

úpon: Pes anserinus 

funkce: zevní rotace dolní končetiny, pomocná flexe v kyčelním a kolením kloubu 

inervace: n. femoralis 

M. quadriceps femoris 

- sval se skládá ze 4 svalových hlav: m. rectus femoris, m.vastus medialis, m.vastus 

lateralit, m.vastus intermedius 

m. rectus femoris – dvoukloubový 

začátek: caput rectum – spina iliaca anterior inferior 

              caput reflexum – malá část nad retabulem 

m. vastus medialis 

začátek: dolní část linea intertrochanterica a labium mediale asperae 

m. vastus lateralis 

začátek: vrchní část linea intertrochanterica a labium laterále asperae 

m. vastus intermedius 

 začátek: ventrální a zevní část těla femuru 

společný úpon: všech 4 částí svalu začíná nad patelou, na kterou se také upíná. Patela 

je přes svoji ventrální plochu do úponové šlachy zavzata. 

 

Ligamentum patellae – silná šlacha tvořící vlastní úpon svalu, začíná na apex patellae 

kaudálně a upíná se na tuberositas tibiae 

Funkce: m. quadriceps femoris: extense kolenního kloubu 

Inervace: n. femoralis 

 

 



 

 

Svaly vnitřní strany stehna 

Jediný sval z adduktorové skupiny ovlivňující funkci kolenního kloubu je m. gracilis 

m. gracilis 

začátek: os pubis 

úpon: pes anserinus, za úponem m. sartorius 

funkce: addukce kyčelního kloubu, pomocná flexe kolenního kloubu – při flektovaném 

kolenním kloubu rotuje bérec dovnitř 

Inervace: n. obturatorius 

 

Svaly zadní strany stehna 

m. biceps femoris 

Začátek: caput longum – tuber ischiadicum 

               caput breve – labium laterále lineae asperae 

Úpon: caput fibulae 

Funkce: flexe kolenního kloubu, zevní rotace bérce při flexi kolene 

Inervace: n. ischiadicus 

m. semitendinosus 

Začátek: tuber ischiadicum 

Úpon: pes anserinus 

Funkce: flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce při flexi v kolene, pomocná 

extense a addukce kyčelního kloubu 

Inervace: n. ischiadicus 

m. semimembranosus 

Začátek: tuber ischiadicum 

Úpon: vnitřní kondyl tibiae, část konce vede šikmo po zadní části pouzdra kolenního 

kloubu k laterálnímu kondylu femuru 

Funkce: flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce při flexi kolene, pomocná extense 

a addukce kyčelního kloubu (5) 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA VII: 

OPERAČNÍ VÝKON 

UKP PKoK Oxford: M/44x28/4 

Popis: 

Kolenní kloub je klidný, stabilní, lehce valgózní, bez výpotku. AM přístupem dle 

Erkese pronikám do kloubní dutiny. Med.komp. je bez chrupavky – typická antermed. 

gonartróza. Med. meniskus je mírně degenerovaný, Femuropatelární kloub je bez 

chondropatie, na patele jsou drobné osteofyty, stejně tak na med. kondylu femuru, later. 

komp. je intaktní. PZV je zachovaný a je funkční. 

Po snesení osteofytů na femuru a tibii resekuji med. tib. plato v síle přibližně 4 mm. Dle 

boku M resekuji kl. plochu femuru a balancuju extenční a flekční gap odfrétováním  

dist. plochy fem. kondylu o 3 mm. 

Po zkoušce cementuji obě komp. současně a vkládám meniskus 4 mm. Pohyb kolena je 

volný. Osa nulová, kloub je stabilní, meniskus dobře kopíruje pohyb. Otvor po 

fem.cíliči zaslepuji kost. štěpem. 

Sutura po vrstvách Vicrylem a Ethilonem. Rd do kloubu. Trvání operace 60 minut, 

turniket 300 mm Hg  po dobu 50 min. Cef.l.g. iv. před operací. 



 

 

PŘÍLOHA VIII: Unikondylární cementovaná náhrada kolenního kloubu 

 

 

Obrázek č. 1: Unikondylární cementovaná náhrada kolenního kloubu – typ UKR (4) 

 

Obrázek č. 2: Počítačová verze unikondylární cementované náhrady kolenního kloubu (4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA IX: Rentgen před a po operací pacientky UNI PKoK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: RTG snímek gonartrózy PKoK pacientky před operací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: RTG snímek PKoK pacientky po implantaci unikondylární endoprotézy 



 

 

PŘÍLOHA X:  

SPECIÁLNÍ TEST- Barthelův test základních všedních činností 

 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin 

samostatně bez pomoci 
s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání 

samostatně bez pomoci 
s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání 

samostatně nebo s 

pomocí 
neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena 

samostatně nebo s 

pomocí 
neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči 

plně kontinentní 
občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice 

plně kontinentní 
občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC 

samostatně bez pomoci 
s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle 

samostatně bez pomoci 
s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

9. Chůze po rovině 

samostatně nad 50 m 
s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

1 

10. Chůze po schodech 

samostatně bez pomoci 
s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

  celkem 100 

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech 

100 bodů – nezávislý 

 



 

 

PŘÍLOHA XI: Studie porovnávající rozdíli mezi TEN a UNI kolenního kloubu 

     Studie G. P. Hoppera z univerzity v Glasgow (Velká Britanie z roku 2008) je 

zaměřena na téma porovnání sportovní činnosti s totální endoprotézou kolenního kloubu 

a unikondilární (mediální) endoprotézou kolenního kloubu. Tato studie byla prováděna 

formou dotazníků u 110 pacientů (z toho 76 podstoupilo TEP KoK a 34 pacientů 

prodělalo UNI endoprotézou KoK).  Záznamy sledování byly vedeny po dobu 6 ± 5,3 a 

22,3 ± 7,8 měsíců. Průměrný věk ze 76 pacientů ve skupině TKA po operaci byl 62,1 ± 

8,9 let. Průměrný věk ve skupině s UNI 63,7 ± 8,8 let. Všechny chirurgické zákroky 

byly provedeny za použití navrženého implantátu Oxford. Nebyly zjištěny žádné 

podstatné rozdíly mezi pohlavími (38). 

Výsledky pro přehlednost uvádím v tabulce: 

Tabulka č. 24: Zobrazující rozdíly mezi pacienty s TEP a UNI kolenního kloubu 

  TEP UNI 

Návrat ke sportovní činnosti do jednoho roku 63,60% 96,70% 

Průměrná doba před obnovením sportovních aktivit po operaci       4,1 měsíce 3,6 měsíce 

Výskyty boslesti při sport. aktivitách po operaci 42,90% 24,10% 

Subjekt. pocit pacientů udržení, anebo zvýšení jejich sport. aktivity po chirurg. 

zákroku  80,30% 88,20% 

Návrat pacientů k volno časové aktivitě (golf) 30% 100% 

 

     V následující studii s názvem klinické a funkční výsledky po rehabilitační péči u 

pacientů s miniinvazivní unikondylární ateroplastikou kolenního kloubu z roku 2005 od 

Susanne Fuchs, Bernd Rolauffs, Thorsten Plaumann, Carsten O. Tibesku, Dieter 

Rosenbaum (9). 

     Cílem této studie bylo analyzovat klinické a funkční výsledky po minimálně 

invazivní implantaci typu unicompartmentalní protézy. 

Tabulka č. 25: Rozdíly implantace mezi totální a částečnou náhradou kolenního kloubu 

  TEP UNI 

Finanční náklady 3100 Eur 1600 Eur 

Pobyt v nemocnici  8,2 dní 5,1 dnů 

Operační čas 108,8 min 51,5 min 

 


