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Abstrakt 

 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po implantaci 

unikondylární endoprotézy kolenního kloubu 

 

Shrnutí:   Práce je zaměřena na zpracování kazuistiky pacientky s unikondylární 

endoprotézou kolenního kloubu. Je tvořena částí obecnou a speciální. V 

první teoretické části jsou popsány anatomické struktury, biomechanika 

kolenního kloubu, gonartróza, konzervativní a chirurgická léčba 

gonartrózy, dále je pojednáno o fyzioterapeutických přístupech u pacientů 

po částečné endoprotéze kolenního kloubu.  

                      Část speciální tvoří hlavní oddíl bakalářské práce. V tomto oddílu je 

uvedena případová studie pacientky s danou diagnózou (anamnéza, 

vstupní kineziologické vyšetření, průběh terapií, závěrečné kineziologické 

vyšetření a zhodnocení průběhu terapie). Výsledkem fyzioterapeutické 

péče je redukce bolesti, zvýšení rozsahu pohybu v kolenním kloubu, 

zlepšení svalové síly dolních končetin a celkové zlepšení stavu pacientky 

vedoucí k soběstačnosti. 

                           Hlavním cílem této práce je podání uceleného obrazu o problematice 

unikondylární endoprotézy kolenního kloubu a praktická aplikace pro 

vybraného pacienta.  
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Abstract 

 

Title:     Case report of physiotherapeutic care of patient after implantation of 

unicompartmental knee replacement 

 

Summary:  This study focuses on the kazuistic of the patient with unicompartmental 

knee replacement. It consists of a general and a specialized part. In the 

first theoretical part are described  the anatomic structures, biomechanics 

of the knee, gonarthrosis, the conservative and surgical treatment of 

gonarthrosis, and are also discussed approaches of physiotherapy in 

patients after partial knee replacement. 

                     The main part of thesis is the specialized part. In this second part, a case 

report is described. It contains anamnesis, initial kinesiologic examination, 

course of the therapy, final kinesiologic examination and evaluation of the 

therapy. The results of physiotherapeutic care of the patient are: increased 

range of motion of the knee, improvement of muscular strength of lower 

limbs and the overall improvement of the patient, leading to  

                      self-sufficiency. 

The main objective of this thesis is to provide a comprehensive view on 

the issue of unicondylar knee joint and the practical application of 

physiotherapy practices for selected patient. 
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1. ÚVOD 

 

     Má práce se zabývá problematikou unikondylární endoprotézy kolenního kloubu, 

řešenou hemioplastikou (částečnou náhradou kloubu). Tento druh operace je novější a 

není tak rozšířen jako aloplastika (totální náhrada kloubu). Proto se domnívám, že by 

tato práce mohla být přínosná k poskytnutí informací pro ty, co se o tuto problematiku 

budou zajímat v širším měřítku. 

      Mimo jiné je gonartróza nejčastější diagnóza v ortopedii a každoročně počet operací 

kvůli tomuto onemocnění narůstá. Zvláště rizikovým faktorem primární gonartrózy je 

sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu. Dalším faktorem je obezita (civilizační 

choroba), která je nejčastěji sdružena právě s gonartrózou. V neposlední řadě hraje také 

významnou roli zvyšující se dlouhověkost a nároky na kolenní – nosný kloub lidského 

těla. 

     Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Část obecná se zabývá 

stavbou kolenního kloubu, klinikou onemocnění gonartróza, chirurgickým řešením se 

zaměřením na unikondylární endoprotézu kolenního kloubu, komplexní rehabilitaci a v 

neposlední řadě edukací pacienta.  

     Část speciální tvoří hlavní oddíl bakalářské práce. Popisuje průběh konkrétní 

fyzioterapeutické péče o pacientku s mediální pravostrannou primární gonartrózou, 

která je chirurgicky řešena implantací unikondylární endoprotézy kolenního kloubu 

mediální části. Je zde popsána jak péče předoperační, tak i pooperační rehabilitace. 

V závěru práce je zhodnocen efekt terapie. 

     Hlavním cílem této práce je podání uceleného obrazu problematice unikondylární 

endoprotézy kolenního kloubu a praktická aplikace pro vybraného pacienta.  

 

 

 

 



 

 

2.  ČÁST OBECNÁ 

 

2.1  Anatomické struktury kolenního kloubu 

     Kolení kloub ( articulatio genus) je největší a nejsložitější kloub v lidském těle. 

Artikulujícími kostmi jsou femur, tibie a patella, jejichž kloubní plochy jsou pokryty 

chrupavkou. Kloubní kondyly tvoří hlavici stehenní kosti. Jmenované kosti mezi sebou 

vytvářejí femoropatelární a femorotibiální kloub. [19] 

 

2.1.1  Skelet kolenního kloubu 

     Femur je nejmohutnější a nejdelší kostí v těle. Mohutný distální konec femuru 

rozšířen v předozadním i v příčném směru je tvořen 2 kondyly (condylus medialis  

et lateralis), které jsou spojeny kloubními plochami s tibií. Vpředu se spojují přední 

plochy kondylů do kloubní plošky patelly (facies patellaris). [2] 

     Condylus medialis je delší a užší než laterální kondyl. Condylus lateralis je širší a 

kratší a směřuje sagitálně. Nestejná zakřivenost, umístění a nestejná velikost obou 

kondylů mají význam pro funkci kolenního kloubu. Vyvýšeniny na okrajích kondylů 

jsou nazývány epicondylus medialis et lateralis, na nich začínají i postranní vazy. [2,10]  

      Kloubní chrupavka činí v laterálních částech kloubních ploch až 2 mm a směrem 

mediálním je rozšiřena až na 3,5 mm. 

Tibia je nosná kost bérce. Tělo tibie (corpus tibiae) je rozšiřováno proximálním směrem  

v condylus medialis et lateralis (10). Obě kloubní plochy jsou oddělovány vyvýšeninou 

neboli eminentia intercondylaris, která je složena ze dvou hrbolků (tuberculum 

intercondylare med. et later.). Před a za vyvýšeninou jsou mezikondylární plochy (area 

intercondylaris anterior et posterior), do kterých se upíná část vláken zkřížených a vazy 

rohů menisků. Proximální konec tibie je tvořen mohutnou oválnou drsnatinou 

(tuberositas tibiae), kde je úpon pro ligamentum patellae. Kloubní chrupavka je 

nesounoměrná. Uprostřed mediálního kondylu je vysoká jen 2 mm, ale na kondylu 

laterálním dosahuje výšky až 4 mm. V centru artikulačních ploch je kloubní chrupavka 

nejmohutnější. [2]  



 

 

     Patella je největší sezamskou kůstkou v lidském těle ve tvaru připomínající 

trojúhelník. Je zavzata do úponové šlachy m. quadriceps femoris. Pokračováním této  

šlachy je lig. patellae připojující se na tuberositas tibiae. Patella je významnou kostí 

pro funkci kolene, pomáhá extenzorům při flekčním postavení kolene (při 

vzpřimování). [36] 

      Osa diafýzy femuru a tibie svírají otevřený úhel 174° ve frontální rovině. Pokud je 

tento úhel menší označuje se za genu valgum, je-li tento úhel větší tak hovoříme o  

genu varum. [2] 

 

2.1.2  Vazivový aparát kolenního kloubu 

     Kolenní kloub má nejmohutnější a nejsložitější vazivový aparát za všech kloubů 

lidského těla. [2] 

     Kloubní pouzdro se upíná po okrajích styčných ploch femuru a tíbie. Na femuru je o 

něco proximálněji a vynechává oba epikondyly, na tibii je o něco distálněji. Do 

kloubního pouzdra je zavzata také patella. Dutina kloubní má velmi složitý tvar díky 

početnosti mnoha nitrokloubních vazů a úpravě synoviální membrány. 

Dole a vpředu pokrývá synoviální membrána tukový polštář tzv. Hoffovo těleso, které je 

uloženo mezi zadní plochou lig. patellae, které zasahuje až do plicae allares. [10]  

• Vazy postranní, ligamenta collateralia, stabilizují kolenní kloub. Jsou napjaté při  

extenzi a uvolňují se naopak při flexi.  

     Lig.collaterale mediale je nejvýznamnější vazivový stabilizátor nalézající se na 

vnitřní straně kolene. 

     Lig. colleterale laterale je vaz, který se upíná na hlavičku fibuly. Při extenzi v koleni 

směřuje dorzodistálně – opačně než lig.collaterale mediale.  

• Ventrální část kloubního pouzdra je zesílena ligamenty, která mají přímý vztah ke  

šlaše m. quadriceps femoris. Primární část svalových snopců je vedena stejným směrem 

jako lig. patellae na tuberositas tibiae. Sekundární část jde po stranách patelly, kde 

vytváří slabší vazy. 

• Lig. popliteum obliquum se nachází na dorzální straně. Tento vaz je součástí snopců 

šlachy m.semimembranosus. Upíná se na zadní ploše mediálního kondylu tibie a 

pokračuje proximolaterálně a končí v pouzdře u laterální hlavy m. gastrocnemius.  



 

 

• Nitrokloubní zkřížené vazy kolenní, ligamenta cruciata genus, spojující femur s  

tibií a jsou označovaný jako nejmohutnější stabilizátory kolenního kloubu. 

Lig. cruciatum anterius – jde od zevní plochy laterálního kondylu femuru a jde šikmo 

vpřed, dolů a lehce mediálně, kde se upíná do area intercondylaris anterior tibiae. 

Omezuje posuny tibie vůči femuru vpřed a zabezpečuje vnitřní rotaci bérce. 

Lig. cruciatum posterius – jde od laterální plochy mediálního kondylu femuru dozadu, 

dolů a zevně se upíná do area intercondylaris posteriori tibiae, kde svým průběhem 

kříží lig. cruciatum anterius. Tento vaz je svou polohou méně nápadný a probíhá 

strměji, ale je silnější než lig.cruciatum anterius. Je považován za nejmohutnější vaz 

celého kolenního kloubu. Omezuje posuny tibie vůči femuru dozadu, omezuje zevní 

rotaci. [2,10] 

      Menisky jsou vazivové chrupavčité útvary, které srovnávají hrbolatost styčných 

ploch. [3] 

     Jednou z hlavních funkcí menisku medialis et lateralis je rovnoměrné rozložení 

tlakových sil, tlumení nárazů, roztírání synoviální tekutiny, napínání kloubního pouzdra 

a tím zabránit jeho uskřinutí. Při poškození menisků dochází k blokování plynulého 

pohybu kolenního kloubu. [2] 

      Meniscus medialis je větší, poloměsíčitý a široce otevřený (tzv. C meniskus). Přední 

roh se upíná do area intercondylaris anterior, zadní širší roh do area intercondylaris 

posterior. Meniskus je široký od 5 až 17 mm a 4 až 7 mm silný. Jeho menší pohyblivost 

zajišťuje fixace ve třech bodech a to sice v bodech částečného srůstu s kloubním 

pouzdrem a lig. collaterale tibiale. Při úrazech kolenního kloubu bývá velmi často 

poškozen. [2] 

      Meniscus lateralis je menší, témeř uzavřený (tzv. O meniskus). Díky těsné blízkosti 

úponů svých rohů. Fixován téměř v jednom místě a to mu umožňuje značnou 

pohyblivost oproti mediálnímu menisku. Přední roh se upíná na area intercondylaris 

anterior v těsné blízkosti lig. cruciatum anterius. Zadní roh na malou plošku v area 

intercondylaris posterior a dále pak před a za tuberculum intercondylare laterale. 

Meniskus je široký 11 až 13 mm a silný 4 až 6 mm. [2,10]   

 

Anatomie kolenního kloubu je znázorněna v příloze V. 

 



 

 

2.1.3  Svalový aparát kolenního kloubu a jeho nervové zásobení 

     Pohyby v kolenním kloubu zajišťují dvě velké svalové skupiny tzv. dynamičtí 

stabilizátoři kolenního kloubu, kteří se dají rozdělit podle jejich funkce na flexory a 

extenzory. Většina flexorů je schopna i pohybu do rotace. Podle uložení je dále 

rozdělujeme na svaly přední, zadní a mediální.  

     Svaly kolenního kloubu jsou inervovány z plexus lumbosacralis, svými větvemi se  

podílejí n. femoralis, nekonstantně n.obturatorius, n. peroneus (fibularis) communis a n.  

tibialis, které se v zákolenní jámě oddělují z n. ischiadicus. [2] 

 

Rozdělení svalů KoK podle jejich funkce a jejich nervové zásobení je zmíněno v příloze 

VI.  

 

2.1.4  Cévní zásobení kolenního kloubu 

     Na cévním zásobení se podílí mnoho malých a velkých arterií, mezi ty hlavní patří: 

a. descendens, a. genus superior medialis a lateralis, a. genus media, a. genus inferior 

medialis a lateralis, a. recurrens tibialis anterior. Většina z těchto arterií odstupuje z a. 

poplitea, vyjímkou je a. genus descendens, která odstupuje z a. femoralis a a. recurrens 

tibialis anterior odstupující z a. tibialis anterior. [2]   

 

2.2  Biomechanika kolenního kloubu 

     Koleno je nejnamáhavějším a biomechanicky nejsložitějším kloubem lidského těla, a 

proto je pro správný způsob léčení důležité znát podobně všechny parametry jeho 

kloubního spojení a příslušné změny těchto parametrů v průběhu pohybu. Fyziologický 

pohyb v kolenním kloubu je složitou kombinací pohybu valivého, rotací a posunů. [37] 

     Díky základnímu extenčnímu postavení kolenního kloubu je kloub pevný a  

umožňuje stoj a chůzi. Střední postavení kloubu je mírná flexe 20 - 30˚. [10]  

     U hypermobilních jedinců lze ze základního postavení provést tzv. hyperextenzi, 

která je omezována vazem lig.cruciatum anterius v rozsahu asi 5˚ až 15º. V  

opačném směru lze provést aktivní flexi do 140˚, ale pasivním pohybem se zvětšuje 



 

 

kloubní rozsah ještě o dalších 20˚. [27]  

     Základními pohyby v kolenním kloubu jsou flexe, extenze, vnitřní a zevní rotace. 

Tyto pohyby se nazývají pohyby aktivními. Ostatní pohyby jsou pasivní, lze je provést 

při vyšetřování a jejich rozsah je velmi malý. [37] 

     V rovině sagitální jsou pohyby do flexe a extenze, kdy během těchto pohybů se 

kombinují tři složité pohyby:  

• iniciální rotace kondylů femuru zevně na začátku flexe, závěrečná rotace na konci  

extenze (tzv. odemknutí a uzavření kolena).  

• valivý pohyb kondylů femuru po kloubních plochách tibie a po meniscích  

• klouzavý pohyb kondylů femuru a menisků po tibii dozadu. [37]  

 

      Při pohybu z flexe do extenze probíhá celý proces v opačném sledu, kdy je kloub 

opět uzamčen.  

     Schopnost rotace se odvíjí od stupně flexe kolenního kloubu, tzn. čím větší je flexe, 

tím se zvyšuje rozsah rotace v kolenním kloubu. Zejména při počátečních 30˚ do flexe.            

     Maximálních rotace je dosaženo při flexi mezi 45 - 90˚. Většina flexorů má současně 

také rotační funkci. Rotace je při plné extenzi téměř nemožná, kvůli napětí vazů, které 

tento pohyb nepovolí.  

     Hlavními elementy pro redukci rotačních pohybů mají zkřížené vazy kolenního 

kloubu za spolupráce s postranními vazy.  

     Většina autorů tvrdí, že rozsah vnitřní rotace kolenního kloubu činí 17˚ a pohyb do 

zevní rotace dosahuje až 21˚. Velký vliv pro rozsah rotace má i zatížení kloubů, které 

může tyto pohyby ovlivnit.  

     Během vnější rotace se vnitřní kondyl tibie posunuje vpřed a laterálně a laterální 

kondyl tibie opačně – tedy vzad a mediálně. V dosažení maximální vnější rotace se 

vnitřní kondyl femuru dostává do kontaktu se zadním rohem mediálního menisku a 

laterální kondyl s předním rohem laterálního menisku. [2] 

2.3  Osteoartróza 

    Osteoartróza je kloubní onemocnění dospělých jedinců, které postihuje až 12 % 

populace a výskyt onemocnění osteoporózy vzrůstá s věkem (28). Osteoartróza je 

jednou z nejběžnějších příčin pracovní neschopnosti (invalidity) a významně se podílí 



 

 

na výši nákladů zdravotní péče. [35]  

     Výskyt je celosvětový, postihujíc všechny lidské rasy a mužské i ženské pohlaví. 

Nejčastější výskyt je u nosných kloubů DK, drobných kloubů rukou a páteři.  

     Osteoartróza je porušení rovnováhy mezi anabolickými a degradačními pochody v 

chrupavce. (Osteoartróza byla dříve považována čistě jen za degenerativní kloubní 

chorobu). Dnes je známo, že osteoartrózu provází mnohé zánětlivé projevy v kloubní 

výstelce – synovitidě. Kloubní chrupavka je destruktována a dochází i k narušení  

subchondrální kosti s možným vznikem granulační tkáně. Ovšem snaha organismu o 

regeneraci se projevuje tvorbou osteofytů. [39] 

 

2.3.1  Etiopatogeneze 

    Existuje artróza primární odvíjející se od metabolické poruchy chondrocytární 

syntetické aktivity. Snižuje se množství vytvářené hmoty (matrix) a produkované 

struktury jsou často abnormální, který následuje rozpad chondrocytů. Jejich uvolnění 

buněčných enzymů vede ke zničení struktur matrixu a ke zhroucení chrupavky. 

Chrupavka se stává měkčí a snižuje se její výška vrstvy, dále v ní vznikají prasklinky a 

v kloubu se objevuje rozpadající se odumřelá organická hmota struktur, která vede k 

sekundární kloubní vaz (synovialitida). Nastává nadprodukce synoviální tekutiny, 

přičemž se zhoršují její vlastnosti z hlediska výživy chrupavky a kloubního mazu, což 

celý proces zrychluje. Ve snaze organismu o obnovení dochází k subchondrální kostní 

hypertrofii, která je označována jako subchondrální skleróza. Tento stále zhoršující se 

proces je doprovázen sekundární zánětlivou složkou, která postihuje další části kloubu, 

zvláště pak kloubní pouzdro a vazy. Tento jev může mít za následek poruchu kloubní 

stability a v horším případě poruchu kloubní osy. Příčina sekundární artrózy je vyvolána 

mimo chrupavku. [35] 

 

Mezi příčiny vzniku patří: 

- mechanické přetížení (osová výchylka, nadváha, chronické přetěžování, sportem atd.) 

- kloubní diskongruence (důsledek vrozené kyčelní dysplázie, coxa vara adolescentium,    

nitrokoubní zlomeniny atd.) 



 

 

- odumřelá tkáň bez choroboplodných zárodků v kloubu (kyčelní kloub u alkoholiků, u 

nemocných užívající kortikoidy apod.) 

- metabolická systémová onemocnění (ochronóza, Gaucherova nemoc, krystalová 

artropatie) 

- chronické kloubní záněty (revmatoidní artritida, psoriáza, infekty). [35]  

 

2.3.2  Klinický obraz 

     Charakteristická ponámahová bolest kloubu, později se vyskytuje i klidová bolest. 

Typická bývá i startovací bolest na začátku pohybu, tak i ranní ztuhlost. U rentgenového 

obrazu můžeme vidět postupné zúžení kloubní chrupavky. Později dochází k tvorbě 

okrajových osteofytů, subchondrální skleróze, k tvorbě pseudocyst (u kyčelních a 

kolenních kloubů). [35] 

Rozdělení stádií artrózy dle Kellgrena-Lawrence z roku 1957: 

I. Stadium: podezření zúžení kloubní štěrbiny a počátek tvorby marginálních 

osteofytů 

II. Stadium: možné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba osteofytů, mírná subchondrální 

skleróza. 

III. Stadium: definitivní zúžení kloubní štěrbiny, osteofyty, tvorba cyst, 

subchondrální skleróza, vnikající deformity kloubních okrajů. 

IV. Stadium: výrazné zúžení kloubní štěrbiny, velké osteofyty se sklerózou a 

pseudocystami subchondrální kosti, rozsáhlé deformity.  

Toto stádium může vést až k ankylóze (vazivové spojení, které se projevuje ztuhlostí a 

omezenou pohyblivostí). [35] 

 

2.4  Gonartróza 

     Je nejčastější onemocnění kolenního kloubu osteoartrózou, která postihuje jednu 

nebo více částí kloubu (mediální či laterální část). [21] 



 

 

     U 30% populace nad 65 let věku lze prokázat artrózu kolenního kloubu pomocí 

rentgenu, ovšem ne každý trpí symptomatickou osteoartrózou. Záleží na existenci a 

míře rizikových faktorů, které se dělí na systémové a lokální. Mezi systémové patří věk, 

pohlaví, rasa, dědičnost, váha a do jisté míry i hypermobilita. Lokální rizikové  

faktory jsou traumata, vrozené deformity, sport, profesní zatížení. [21] 

     Gonartróza může být stejně jako artróza primární i sekundární. Toto kloubní 

onemocnéní kolenního nosného kloubu bývá častěji než jiné typy artrózy sdruženo 

s obezitou, což bylo prokázáno u pacientů s vyšším BMI v provnání u osob s 

vyhovujícím BMI. Gonartróza sama o sobě vede sníženou možností pohybu ke zhoršení 

kardiovaskulárních parametrů pacientů v přímé úměrně k tíži poškození kloubu. [32]  

Korigovaná redukce nadváhy spojená s každodenním cvičením vede ke snížení bolesti, 

zlepšení mobility a sebeobsluhy. [25]  

Nadměrné přetěžování kloubu je považováno za rizikový faktor, které může být 

zapříčiněno nepřiměřenou zátěží sportovní či profesionální. [24] 

 U vrozených vad kloubu je jasná predispozice k artróze (dysplazie femor. kondylů, 

achondroplazie pately) a též u poúrazových stavů. [39]  

     Objektivně (pohmatem) nachází lékař tvrdé drásoty (krepitace), palpační bolestivost, 

zhrubění kloubních tvarů. Objevuje se typická deformita ve smyslu varozity nebo 

valgozity, v těžších případech doprovázená různým stupněm flekční kontraktury. 

Dochází k laxitě (uvolnění) vazového aparátu v místě deformity. Je omezen rozsah 

pohybu různého stupně, později může dojít až k semiankylóze, nebo dokonce ankylóze, 

prakticky vždy ve funkčně nevýhodném postavení. [39] 

      K destrukci kolenního kloubu významně přispívají mechanické faktory. Obvyklým 

klinickým nálezem je kombinace zevní rotace s valgózní a flexní deformitou kolene. 

Velikost kloubního zatížení se podstatně zvyšuje, je-li přítomna flexní kontraktura, 

přičemž se zhoršuje i desaxace kolene (vychýlení osy kolenního kloubu) do valgozity, 

neboť nosná plocha zevní kloubní štěrbiny je menší nežli nosná plocha vnitřní kloubní 

štěrbiny. I malé zvýšení zátěže zevní kloubní štěrbiny pak vyústí v koncentraci velkého 

napětí této části kloubu. Lépe se kompenzuje valgózní deformita kolenního kloubu, 

protože za normálních okolností není zevní kloubní štěrbina zatěžována. Z toho 



 

 

vyplývá, že těžší je kompenzovat varózní deformitu kolene, vzhledem k normální 

tendenci zatěžovat mediální stranu. [39] 

Desaxace kolene do varozity a valgozity se aplikací kompresivního zatížení vestoje 

zhoršuje, což zvětšuje laxitu kolaterálních vazů a kloubního pouzdra. [31] 

     Většina hmotnosti těla je přenášena na mediální kompartment kolenního kloubu, 

který bývá při gonartróze více postižen degenerativními změnami a tím dochází k 

rozvoji varózní osové výchylky. Toto vychýlení od přirozeného tvaru kolenního kloubu 

funkčně znevýhodňuje celou řadu svalů- adduktory kyčle, čtyřhlavý stehenní sval a 

flexory kolena. Společně s bolestivými podněty z kloubu to vede k hypertonii až 

svalovému zkrácení u flexorů a adduktorů, naproti tomu jejich antagonisté (mm.glutei a 

m.quadriceps femoris ) ochabují. [22] 

     Cílem je speciální, vždy inviduálně zaměřené rehabilitační péče posílit oslabené 

svaly DK takovým způsobem, aby zabezpečovaly a stabilizovaly kolenní kloub natolik, 

aby byl co nejodolnější statické a hlavně dynamické zátěži. Účelem rehabilitace je 

odstranění svalové nerovnováhy mezi extenzory a flexory, adduktory a abduktory a 

obnovení správného stereotypu chůze. [33]  

Individuální cvičení probíhá pod kontrolou školeného fyzioterapeuta.  

Nejdříve je nutné uvolňovat svalové kontraktury a protahovat svaly zkrácené, které se 

mohou vyskytovat na kolenním kloubu neoperované či kloubech kyčelních. Neopomíjí 

se ani posilování oslabeného trupu a horních končetin. Nejčastěji jde o svaly gluteální, 

břišní, svalstvo pletence ramenního atd. [33] 

 

2.4.1  Konzervativní léčba 

     Spočívá v kombinaci prostředků nefarmakologických (režimová opatření, redukce 

váhy, rehabilitace, fyzikální léčba, chůze v ortéze nebo s oporou) a prostředků 

farmakologických. [39] 

Úprava režimu a životosprávy - tzn. omezení přetěžování postiženého kloubu, případné 

odlehčení použitím opěrných ortopedických pomůcek (např. francouzská nebo 

vycházková hůl), redukovat případnou tělesnou nadváhu, preferovat sporty- pohyb v 



 

 

odlehčení, kde nejsou přetěžovány klouby (např. plavání, jízda na kole). Pohyb je velmi 

důležitý pro preventivní opatření, zabraňuje postupnému rozvoji artrózy, jelikož obecně 

platí, že chrupavka je jako bezcévnatá tkáň vyživována ze synovie, a proto střídavý 

přiměřený tlak a odlehčení působí příznivě na její výživu. Významnou součástí 

konzervativní terapie je komplexní rehabilitace. [39] 

 

2.4.1.1  Komplexní rehabilitace 

     Komplexní léčebná rehabilitace je nedílnou součástí každého léčebného procesu. 

Jejím účelem je zlepšit, případně udržet celkový fyzický a psychický stav pacienta, 

zamezit vzniku komplikací a sekundárních změn. Jsou využity metody jako léčebná 

tělesná výchova společně s některou formou fyzikální terapie. V případě potřeby 

doplněná o nezčetné formy ortopedických pomůcek a téměř vždy o určitou formu 

psychoterapie. [7]  

      Jako prvním kritériem pro komplexní fyzioterapii je vyšetření kolenního kloubu. 

Bolest jako taková by měla být vnímána jako signál těla o vzniku nějaké patologie. 

Pokud není známa příčina bolesti, neměla by se v prvopočátcích potlačovat různými 

antianalgetiky. To samé platí pro neuváženou aplikaci fyzioterapeutického postupu, 

jelikož při nevhodné aplikaci může zkreslit signální význam bolesti a tím zkomplikovat 

další diagnostiku. [20] 

Anamnéza 

Anamnéza neboli rozpomínání pacienta je podstatnou částí vyšetření, dalo by se říci, že 

kvalitně odebraná anamnéza tvoří většinový úspěch při léčbě daného problému. 

Pacient si nejčastěji stěžuje na bolest v KoK, která může být i přenesena do jiných 

pohybových segmentů a naopak. Proto je důležité nezaměřit vyšetření pouze na KoK 

ale hlezenní, kyčelní klouby a bederní páteř (jako například u koxitidě, koxartróze, 

radikulárním syndromu L4 atd.).  

Úponová bolest pes anserinus může signalizovat postižení ledvin. Důležité jsou 

odpovědi na otázky ve směru schopnosti zátěže a charakter bolesti pro postiženou DK.   



 

 

Např. u revmatoidní artritidy si pacient nejčastěji stěžuje na ranní ztuhlost, která se 

pohybem postupně zlepšuje. Startovací bolest je typická pro osteoartrózu. Klidová a 

noční bolest je charakteristická pro osteoartrózu.    

Aspekcí se zaměřením na: 

1) Osové postavení celé DK se zřetelem na KoK.( genua vara, genua valga, genua 

recurvatum). 

2) Zbytnění Hoffova tělesa 

3) Náplň kloubu 

4) Zduření burzy 

5) Reliéf tuberositas tibiae 

6) Konfigurací m. quadriceps a bazální napětí v ischiokruálních svalech. (Velmi 

citlivý na poruchu v KoK je m.vastus medialis ať svou hypertrofií-léze LCA 

anebo hypotonií-gonartróza). 

Palpace 

Vyšetření pohmatem s výskytem otoku, dále pak pohyblivost patelly, bolestivost 

kloubních ploch, štěrbin a postranních vazů. 

Aktivní pohyby 

Kdy sledujeme kvalitu zapojení svalů zvláště m.quadriceps femoris, zevních 

rotátorů kyčelního kloubu a m.tensor fascie latea. 

Pasivní pohyby 

Kloubní rozsah do flexe a extenze v KoK a také pohyb pately. Omezení extenze 

v KoK a s akcetací bolesti ve snaze dosažení maximální extenze, svědčí o lézi 

menisku.   

Funkční vyšetření 

- menisků 

- stability kolenního kloubu 

- femoropatelárního kloubu [20] 



 

 

2.4.1.2 Fyzioterapeutické postupy 

     Volba rehabilitační léčby je závislá především na aktuálním stavu pacienta a na 

stadiu choroby. Velmi často se vyskytuje synoviální výpotek v KoK při gonartróze, 

který brání volní kontrakci m.quadriceps (dynamický stabilizátor) a tím se podílí na 

atrofii tohoto svalu (především m. vastus medialis). V důsledku této skutečnosti je 

instabilita KoK. U kolenního kloubu je tedy logickou podmínkou pro zahájení 

pohybové léčby eliminace tohoto výpotku. Cílem je udržění plné extenze v KoK za 

pomocí polohování DK s extendovaným KoK. Důležitá je i pohyblivost v hlezenním, 

kyčelním kloubu a bederní páteře. [15]  

       Zásadní je také pohyb pately, která má vliv na správnou funkci m.quadriceps 

femoris.  Mobilizace pately má své umístění v pohybovém programu. Dále pak 

uvolnění zkrácených ischiokruálních svalů, aktivní cvičení především pro m. 

vastus medialis. Součástí pohybové léčby v rámci fyzioterapeutických postupů je i 

využití senzomotorického cvičení (např. na labilních plochách atd.).   

LTV ve vodním prostředí umožňuje pohyb v nadlehčení a proti konstatnímu odporu.  

Fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, terapie ultrazvukem, 

fototerapie, termoterapie, hydroterapie, přístrojová mechanoterapie- ke 

vstřebávání edému v oblasti kolenního kloubu může sloužit i podtlaková a přetlaková 

masáž, radioterapie atd. 

Kryoterapie pro odstranění otoku kde je na operované místo pokládán jednou až 

dvakrát denně kryosáček s teplotou až -18°C na dobu přibližně 10 minut. Obdobně lze 

využít i termofory s ledem, ale i Priessnitzových zábalů. 

Vířivé koupele působí antiedématózně.  

Elektroléčba je účinná pro navození svalové relaxace a proti bolesti.  

V chronickém stádiu je předepisována pozitivní termoterapie-mikrovlnná a 

krátkovlnná diatermie. 

Pro volbu fyzioterapeutických postupů vycházíme vyšetření funkční symptomatologie a 

nejen z diagnózy. 



 

 

Ergoterapie se využívá především při návrhu kompenzačních pomůcek a při nácviku 

ADL. Své uplatnění má také v předpracovní přípravě a ergodiagnostice. [13] 

      Dnešní rehabilitační péče o pacienty nabízí celou řadu léčebných postupů, které 

jsem měla možnost si osvojit během svého studia a upevnit při tvorbě této práce. Musím 

však poznamenat, že ačkoliv každý fyzioterapeut může být specializován různým 

směrem, hlavní je pomoci pacientovi a tzv. mu ušít terapii na míru, protože každý 

organismus a osobnost je jiná a proto i reaguje různě.    

 

2.4.2  Medikamentózní léčba 

     Dělí se na skupinu léků s rychle působícím účinkem (analgetika, nesteroidní 

antirevmatika NSA) a na léky s pomalým působícím účinkem (tzv. SYSADOA) 

skupinu kortikosteroidů. SYSADOA se většinou podávají v sériích 2 až 3 měsíce, 

dvakrát do roka. Jejich výhodou je velmi malý výskyt nežádoucích účinků. V 

pokročilých fázích choroby jsou však již bez efektu. [39] 

     Důležité je poznamenat, že jakýkoliv bolestivý kloub, který je pod antianalgetickým 

účinkem farmak je zbaven schopnosti signalizovat patologickou situaci a v tomto 

důsledku je přesmíru přetěžován. 

 

2.4.3  Chirurgická léčba 

     Terapeutické výkony, jejichž cílem je zmírnění následků již vzniklých kloubních 

změn. Většinou přicházejí v potaz ve vyšším věku nemocného. Na terapii osteoartrózy 

se podílí celá spolupráce odborníků jako praktický lékař, ortoped, fyzioterapeut. [39] 

Rozdělení chirurgické léčby podle typu: 

1. Artroskopické výkony – využívají se v časných stadiích v indikovaných případech 

pro odstranění kloubních myšek (tzn. volná tělíska vzniklá kalcifikací synoviálních klků 

nebo uvolněných z kloubního povrchu, částí degenerovaných menisků nebo ošetření 

osteochondrálních defektů). 



 

 

a) Débridement kloubní (odstranění volných částic chrupavky, kloubních myšek či 

fragmentů). [35] 

b) Shaving (rozsáhlé vyhlazení kloubních plošek nebo zabezpečení komplikované 

úpravy poškozených kloubních vazů). [19] 

c) Synovektomie (resekce kloubní výstelky, tato metoda je málo užívaná) 

2. Korekční osteotomie - (protětí kosti v blízkosti kloubu a fixace ve změněném 

osovém postavení) 

- Resekční plastika (odstranění kloubních ploch a náhrada původního kloubu 

jizevnatou tkání) 

3. Aloplastika (náhrada kloubu celková u totální endoprotézy a částečná tzv. 

hemialoplastika unikompartmentové náhrady). [39] 

Aloplastika (substituce poškozeného kloubu. Aloplastika je biologicky, technicky a 

ekonomicky nejnáročnějším, ale dlouhodobě nejúčinnějším řešením těžkých kloubních 

defektů.) 

Životnost protézy kolenního kloubu je individuální. U TEP kolenního kloubu většinou 

však výrazně přesahuje 10 let. Největším nepřítelem jakékoli endoprotézy je infekt, 

který i v mírné formě dříve či později vede k uvolnění implantátu od kosti a jeho 

selhání. Jakákoli nepřesnost v preparaci kondylů se odrazí v jednostranném přetížení 

komponenty nebo celého implantátu a může později vést k uvolnění. Neustále se však 

hledají cesty, jak životnost endoprotézy (a nejen endoprotézy kolenního kloubu) 

prodloužit volbou nových konstrukcí i materiálů, které snižují opotřebení kontaktních 

komponent. 

4. Artrodéza (ztužení kloubu) [35] 

 

 

 



 

 

2.5 Unikompartmentální náhrada kolenního kloubu 

     Osteoartróza kolenního kloubu se obvykle vyskytuje jako první v mediální (vnitřní) 

části kloubu. V kolenním kloubu, který je jinak zdravý, může operační postup u 

unikondylární endoprotézu kolenního kloubu (dále jen UNI) zachovat zdravou část 

kosti, chrupavky, vazy a potenciálně i zabránit nebo oddálit nutnost totální náhrady 

kolenního kloubu. [3] 

Kinematika kolenního kloubu prokázala, že flektování kolenního kloubu se podobá více 

pohybu zdravého kolenního kloubu UNI než u TEP. Umožňuje snadnou implantaci při 

minimální kostní resekci (jen jedna třetina kolenního kloubu je nahrazována). Při této 

operaci se zachovají oba zkřížené vazy, především přední zkřížený vaz a 

mechanoreceptory. Optimalizace tvaru artikulujících povrchů zajišťuje maximální 

rozsah pohybu při dobré stabilitě (průměrná flexe je 127°u 240 pacientů s patnáctiletým 

sledováním). U UNI kolena mají pacienti nižší krevní ztráty v porovnání s TEP.  UNI je 

snadno opravitelná. Nejčastěji po UNI dochází k výměně na TEP. [3] 

Přesné umístění implantátu a jeho dokonale usazení zaručuje přesné instrumentarium 

koncipované tak, aby umožnilo pomoci jednoduchých, jednoznačných a na sebe 

navazujících kroků řešit obvykle se vyskytující problémy. [4] 

Současné zkušenosti na poli ortopedie a biomechaniky vedou k progresi tzv.  

mini-invazivních operace. [1] 

Některé výhody částečné náhrady kolenního kloubu jsou i menší bolestivost a umožňení 

rychlejšího zotavení v porovnání s totální náhradou kolenního kloubu. [6] 

Dlouhodobá trvanlivost - publikované dlouhodobé klinické výsledky UNI KoK 

prokázaly 98% úspěšnost v 10 letech a 95% na 15 let a déle. Tyto výsledky odpovídají 

výsledkům nejúspěšnějších kolenních náhrad. [26, 30] 

Schopnost normální chůze u pacientů s unikondylární endoprotézou kolenního kloubu 

se navrací do normálu po 1 roce dle studie. [9] 

V dnešní době se zvyšuje kvalita života lidí s postiženým selháním kolenního kloubu 

díky neustálému vývoji umělých implantátů. Tyto chirurgické zákroky, nahrazující 



 

 

poškozené kloubní plochy kosti stehenní (lat. femur), kosti holenní (lat. tibia) a 

příslušných měkkých tkání, patří dnes již mezi standardní ortopedické operace. 

Nevýhoda hemioplastiky je fakt, že neřeší případná postižení femoropatelárního kloubu 

a je náchylná k opotřebení z přetížení. [31] 

     V příloze XI přikládám 2 podrobnější studie o unikompartmentálních náhradách 

kolenního kloubu ve srovnání s totálními endoprotézami KoK a v příloze VIII. 

přikládám grafické znázornění unikondylární endoprotézy koleního kloubu. 

 

2.5.1  Indikace implantace UNI 

     Indikační kritéria pro implantaci unikondylární náhrady jsou často diskutována, 

stejně jako unikondylární náhrada kolenního kloubu sama. Dá se říci, že právě 

striktní dodržování těchto kritérií je základním předpokladem k dosažení dobrých 

dlouhodobých výsledků. 

Indikační kritéria se od 60-tých let postupně upravovala až do současnosti, kdy jsou 

již pevně stanovena a opírají se o četné klinické studie s dlouhodobými výsledky. 

Ideálním kandidátem pro hemiartroplastiku, který trpí nezánětlivou osteoartrózou, kdy 

osa postižené končetiny není deviována o více jak 10º varózně a více než 5º valgózně. 

LCA musí být intaktní bez známek mediolaterální subluxace femuru proti tibii. Obtížně 

korigovatelné jsou flekční kontraktury větší než 15º. Ve femoropatelárním kloubu 

mohou být přítomny artrotické změny II. - III. st., nejsou-li klinicky manifestní. 

Nejlépe by měla být hmotnost pacienta do 80 kilogramů. [6] 

Indikační kritéria oxfordských autorů vychází z base-evidence od roku 1980 a jsou 

potvrzeny 10 až 15-ti letými klinickými studiemi. [11] 

 

 



 

 

2.5.2  Kontraindikace UNI 

- Zánětlivá artropatie 

- Sepse 

- Zranění zkříženého vazu 

- Mediální nebo laterální subluxace (obvykle spojené s trhlinou ACL) 

- Holenní a stehenní hřídel deformita 

- Flekční kontraktura vyšší než 15 ° 

- Varus deformace větší než 15 ° (střední unicompartmental kolenního kloubu) 

- Valgus deformity vyšší než 20 ° (boční unicompartmental kolenního kloubu) 

- Flexe menší než 110 ° [38] 

 

2.5.3  Rizika a komplikace 

     Stejně jako u jiných velkých chirurgických výkonů existují potenciální rizika. 

Rozhodnutí podstoupit operaci převažují výhody nad možnými chirurgickými 

nevýhodami. 

Je důležité, aby pacienti byli informováni o těchto rizicích před operací. 

Komplikace mohou být zdravotní (obecná) nebo místní specifické pro kolenní klouby. 

Mohou nastat komplikace již během narkózy a následovně kooperaci, které ohrožují 

pacientovo zdraví. Mohou nastat téměř všechny zdravotní změny stavu, takže tento 

seznam není kompletní. Komplikace zahrnují alergické reakce na léky. Ztráta krve 

vyžadující transfuzi s nízkým rizikem přenosu nemoci. Infarkty, mrtvice, selhání ledvin, 

plic, močového měchýře infekcí. Komplikace nervových bloků, jako jsou infekce nebo 

poškození nervů. Vážné zdravotní problémy mohou vést k dalším problémům, delší 

hospitalizace či zřídka úmrtí. 

 

 



 

 

Místní komplikace: 

 Infekce - může se vyskytnout u každé operace. Míra infekce je přibližně 1%, 

pokud k ní dojde, dá se léčit pomocí antibiotik, anebo může vyžadovat i další 

operaci. 

 Krevní sraženiny (hluboká žilní trombóza) - mohou cestovat až do plic (plicní 

embolie), kde mohou i ohrožovat lidský život. 

 Zlomeniny nebo nalomení kosti - k nim může dojít během operace nebo 

později při pádu pacienta, což může vyžadovat další chirurgický zákrok. 

 Tuhost v koleni  

 Opotřebení – plastová vložka má životnost obvykle 10 až 15 let posléze je 

nutná výměna. 

 Porucha citlivosti  

 Špatné hojení jizvy - jsou indikována antibiotika nebo zřídka podstoupení 

reoperace. 

 Kosmetické vzhled – kolenní kloub může vypadat jinak, než to bylo předtím. 

 Luxace 

 Problematická patela  

 Poranění šlach - existuje celá řada okolních vazů kolena. Tyto vazy mohou být 

poškozeny během operace nebo se tak může stát kdykoliv poté, avšak 

chirurgicky může být tento problém opraven. 

 Poškození nervů a cév - vzácně mohou být poškozeny v době operace. [38] 

Je nutné, aby pacient byl s možnými komplikacemi spjaté s operací seznámen a měl 

možnost před operací diskutovat své případné obavy se svým lékařem. 

 



 

 

2.5.3.1 Fyzioterapeutické postupy po implantaci náhrady kolenního kloubu 

     Techniky měkkých tkání pro uvolnění kůže, podkoží a fascií, přístupy manuální 

medicíny pro odstranění kloubních blokád, PIR pro snížení napětí hypertonických svalů 

a odstranění trigger pointů, postizometrickou relaxaci s následným protažením pro 

ovlivnění zkrácených svalů, exteroceptivní stimulaci pro aktivaci oslabených svalů, 

 cviky k posílení oslabených svalů, posilovací a relaxační techniky na základě PNF 

(koncept Kabata), nácvik vertikalizace a chůze, indikace motodlahy, kryoterapie aj. 

Rehabilitační program v rámci hospitalizace  

 Předoperační příprava – je ideálním začátkem přípravy pacienta na operaci jak po 

fyzické tak i psychické stránce. Pacient, který přichází k plánované operaci již s 

obnovenými pohybovými stereotypy, ovládá potřebný typ chůze o berlích, má 

povědomí o cvičení, která bude provádět a je si vědom případných komplikací, které se 

můžou po operaci vyskytnout. Tento poučený pacient obvykle reaguje mnohem lépe na 

rehabilitační program po operaci. Předoperační příprava se stává ideálem, který bohužel 

není vždy možný. Podporuje ochotnou spolupráci pacienta, umožňuje fyzioterapeutům 

širší repertoár technik cvičení, umožňuje věnovat čas ve větší míře korekci prováděných 

pohybů a v konečném závěru také umožňuje zkrátit dobu hospitalizace. 

V předoperační přípravě bychom se měli zaměřit na ošetření postiženého kloubu, 

úpravou svalových disbalancí v oblasti postiženého segmentu a uvolnění či zmírnění 

kontraktur. [9, 20] 

 

Konkrétní zaměření předoperační přípravy: 

- Relaxace a protahování zkrácených sval. skupin – flexorů kolenního kloubu, 

adduktorů kyčelního kloubu, eventuelně m. iliopsoas. A to včetně měkkých technik, 

případně fyzikální terapie (UZ) na úpony těchto svalů v oblasti kolenního kloubu. 

- Posilování oslabených svalových skupin - m.quadriceps femoris, gluteální svalstvo, 

břišní svalstvo a m. quadratus lumborum. 

- Aktivní a pasivní pohyby v kolenním kloubu nejlépe v bazénu, anebo po předchozí 

aplikaci vodoléčby. 



 

 

- Nácvik vertikalizace 

- Nácvik chůze o francouzských holích bez zatěžování postižené DK a chůze po 

schodech. 

- Celková kondiční cvičení a nácvik respirační fyzioterapie a cviků k prevenci TEN 

- Uvolnění kloubních kontraktur 

- Cvičení pro posílení HKK pro chůzi o berlích. [22] 

    Nedílnou součástí je navázání dobré spolupráce mezi lékařem, fyzioterapeutem a 

nemocným. Je zapotřebí nemocného správně motivovat na pooperační aktivní 

spolupráci a vysvětlit pacientovi základní princip operace včetně možností, jaké může 

od operace očekávat. 

 

 Pooperační rehabilitace během hospitalizace – má podstatnou roli pro zabezpečení 

funkce a životnosti implantované kondylární náhrady kolenního kloubu. Její inviduálně 

konceptovaná a převážně komplexní forma. [33] 

 

      Cílem je posílit oslabené svaly operované DK takovým způsobem, aby 

zabezpečovaly a stabilizovaly operovaný kloub. Svaly operované DK by měly být 

odolné vůči statické a hlavně dynamické zátěži. Účelem rehabilitace je odstranění 

svalové nerovnováhy mezi extenzory a flexory, adduktory a abduktory a obnovení 

správného stereotypu chůze.  Je důležité udržet, případně i zvýšit rozsah hybnosti 

operované končetiny. Kvalitní a účinná rehabilitace by měla minimalizovat následky 

samotného chirurgického výkonu a navrátit pacienta s nebolestivým a funkčním 

kloubem co nejrychleji do každodenního života, [22, 33] 

     Z širšího hlediska je nutné naučit každého pacienta správnému stereotypu chůze ve 

všech jejich modifikacích, jakožto v rovném i nerovném terénu a schodech se všemi 

druhy opor. Významnou roli má výuka funkčních zdatností nemocného a nácvik jeho 

soběstačnosti. V jeho vlastním zájmu je naučení cviků vedoucích k jeho soběstačnosti. 

Tím je míněno i cvičení vhodné pro každodenní cvičení v domácím prostředí. 



 

 

Individuální cvičení operovaného kloubu probíhá pod kontrolou školeného 

fyzioterapeuta. Do 3 týdnů po operaci bývá jizva po vzniklé operaci zcela zhojena a 

nemocný je schopen aktivního pohybu v kloubu, aktivní flexi provede min. 90°. Z 

empirických zkušeností vyplynulo, že určitým problémem bylo posílit oslabený m. 

quadriceps femoris, zejména dotažení zbývající extenze 15°. 

Před zahájením cvičení je vhodné uvolňování pately velmi jemnými pasivními pohyby s 

citlivým a ohleduplným respektem pociťování pecientovi bolesti. Nemocný má rovněž 

umět uvolňovat patelu za pomocí izometrických cviků. Mezi jednotlivými cviky musí 

být pokaždé malá relaxační pauza. Tímto způsobem se postupně zvyšuje aktivní pohyb 

čéžky a také se tím aktivuje m. quadriceps femoris. 

Cvičení operovaného kloubu se nesmí zaměřovat jen na výcvik flexe, naopak 

efektivnější je nácvik extenze kolenního kloubu nutná pro chůzi a stoj. [34] 

     Zárověň se budeme snažit posilovat gluteální svalstvo jako stabilizátor vůči funkci 

m. quadriceps femoris. [22] 

     Nejdříve je nutné uvolňovat svalové kontraktury a protahovat svaly zkrácené, které 

se mohou vyskytovat na kolenním kloubu neoperované či kloubech kyčelních. 

Neopomíjí se ani posilování oslabeného trupu a horních končetin. Nejčastěji jde o svaly 

gluteální, břišní, svalstvo pletence ramenního atd. [33] 

 Rehabilitační program po propuštění z hospitalizace do domácího ošetřování – 

     tomuto období nebývá věnována taková pozornost jako během hospitalizace, což je 

značně kontraproduktivní. Doma by měl nemocný zadané cviky, které se naučil v 

nemocniční péči cvičit denně. Je nutno zabránit zafixování špatně se naučených 

stereotypů a různých substitucí, z nichž mohou pramenit pooperační bolesti, anebo 

přenesená bolest – nejčastěji z oblasti lumbosakrálního přechodu páteře. Tato 

skutečnost má za následek neefektivnost operačního výkonu. [33] 

     Zátěž operované dolní končetiny určuje operatér, ale obvykle od 6 týdnů po operaci 

je možné zatěžovat polovinou hmotnosti a od 3 měsíců plné zatížení DK s odkládáním 

francouzských holí. [39] 

 



 

 

2.5.3.2 Lázeňská rehabilitační léčba 

 

     Lázeňská léčba je stále důležitou součástí dlouhodobého léčebného plánu gonartróz. 

Balneoterapie je souhrnem léčebných postupů používaných v lázeňské lokalitě pod 

lékařským dohledem.  

Moderní lázeňský komplex obsahuje:  

- léčbu přírodními léčivými zdroji 

- kombinovanou léčbu fyzikálními metodami, dietou, medikamenty, psychoterapií, 

režimovými opatřeními.  

- významná je složka edukační. [36]  

     Poslední dobou v lázenské léčbě se klade stále na aktivní procedury, které vyžadují 

od pacienta vlastní zapojení jako např. cviční individuální či společné, cvičení ve vodě 

či v tělocvičně, plavání, rotoped aj. vždy pod vedením klasifikovaných fyzioterapeutů. 

Rozdíl mezi lázeňskou léčbou a ambulantní rehabilitací je poskytování vyvážené 

kombinace léčebných postupů po dobu nejméně 3 týdnů formou ústavní léčby. 

 Cílem lázeňské léčby u gonartrózy je redukce bolesti, eliminace iritačních zánětlivých 

změn a zlepšení hybnosti. 

 Terapeutické možnosti jsou široké. U kompenzovaných artróz je indikována aplikace  

hypertermie prostřednictvím peloidních koupelí nebo zábalů, dále jsou to minerální 

přísadové koupele, parafinové obklady. Využíváno je i metod fyzikální terapie jako 

pulzní magnetické pole, DD proudy, ultrazvuk, krátkovlnná diatermie atd. U těžších 

stavů je aplikován mírnější stupeň hypertermie a současně je bedlivě monitorován  

lokální nález. Dle tolerance je zařazováno izokinetické posilování svalstva cvičením ve 

vodě a pasivní cvičení s fyzioterapeutem, cílem je dosáhnout optimálního svalového 

tonu extenzorů stehna a flexorů. U zánětlivých iritací je indikována lokální  

kryoterapie, aplikace nesteroidních antirevmatik v gelu pomocí galvanického  

proudu. U dekompenzací není vhodná aplikace parafinu, diatermie a ostatní 

hypertermické procedury. Po dobu zhoršující se stavu vynecháváme aktivní cvičení. 

Po aplikování balneoterapie ustupuje bolest noční a klidová. Zmírňuje se, až ustupuje 

bolest při zatížení a bolest startovací.  



 

 

Pozitivní účinek obvykle trvá několik měsíců, stejně tak se významně snižuje spotřeba  

NSA. 

 Lázeňská péče poskytuje zpětnou vazbu pro kvalitní motorické učení, kdy je pacient 

neustále pod kontrolou fyzioterapeuta. Zvláště je vhodná pro pacienty s omezenou 

hybností operované dolní končetiny. Komplexní lázeňská či ústavní rehabilitační léčba 

(ambulantní rehabilitace) se může uskutečnit přímo překladem tzv. „z lůžka na lůžko“, 

ale to už dnes bohužel není tak časté.  Nejčastěji proběhne lázeňská péče v době mezi 3 

až 6 měsícem od operace. [29] 

 

2.5.3.3  Doporučený denní režim 

     Pacientovi doporučujeme omezení dlouhodobého stání, jelikož zatížení při stoji se 

znásobuje 3-5 ti násobkem tělesné hmotnosti, než-li je kolenní kloub zatěžován při 

chůzi. Pokud operovaný cítí bolest kolenního kloubu po delší chůzi je to zapříčiněno 

drážděním patelofemorálního skloubení. Pacient s nadváhou by měl svou hmotnost 

rozumně zredukovat. Vhodná obuv je také důležitá a nemělo by na ní být zapomínáno. 

Podešev obuvi by měla být elastická, pružná, ortopedicky vhodná. Vysoké podpatky 

nejsou doporučovány, jelikož mění nefyziologicky zátěž nosných kloub, ale i celé 

páteře apod. Proto by podpatek neměl být vyšší než 3 cm. 

Úpravy domácího prostředí by se měli pacientovi co nejvíce přizpůsobit jeho potřebám. 

Pracovní stůl by měl disponovat přiměřenou výškou a sklonem, k tomu židle by měla 

být v každém případě vyšší, aby kolenní kloub byl ve správném fyziologickém 

postavení. Pacient by se měl vyvarovat nošení těžkých věcí a jeho lůžko by mělo být 

vyšší s tvrdším podkladem, ale zároveň měkké a pružné s výškou matrace kolem 12 cm. 

Při řízení auta i jízdě autem se doporučuje zvýšené sedadlo, kdy kolenní kloub by měl 

být větší úhlu než 90°. [22] 

 

2.5.3.4  Sportovní a rekreační činnost 

     Pro pacienty s gonartrózou je nejvhodnější takový druh sportu, při kterém nejsou 

přetěžovány nosné klouby, ale přitom jsou současně posilovány. Doporučováno je 



 

 

pravidelné tzv. správné plavání, kdy je hlava ponořená, v prodloužení páteře jako u 

stylů plavaní znak nebo kraul. Plavání by mělo nejlépe probíhat v teplých, spíše 

rehabilitačních bazénech, aby nedocházelo k prochlazení. Vhodná je pravidelná 

nenáročná cykloturistika, v zimních měsících jízda na rotopedu.  

Po poučení pacienta a odborném zácviku fyzioterapeutem je zapotřebí dodržování 

pravidelného, každodenního cvičebního režimu, zvláště k posílení m. quadriceps.  

Důležitá součást sekundární prevence je správná korekce osových deformit, kdy ortoped 

individuálně zhotoví korekční vložky. Při zhoršení obtíží nebo u těžších postižení je 

zapotřebí pacienta motivovat k chůzi s oporou-vždy oboustrannou. Dlouhodobé 

jednostranné používání opory vede k zhoršení stavu a bolesti v LS oblasti. 

     Nutností je nemocného naučit vhodnému tzv. správnému sedu, seznámit ho s tzv. 

školou zad.  

     Důležité je seznámit nemocného s pomůckami, které by usnadňovaly běžným 

denním úkonům jako např. obouvání, podávání hůře dostupných předmětů, navlékání 

ponožek a punčoch apod. [39]  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1  Metodika práce 

     Souvislá odborná praxe, která se konala od 10. 1. 2011 do 5. 2. 2011 v Oblastní 

nemocnici Kladno, mi pomohla k získání dalších odborných zkušeností. 

Na ortopedickém oddělení mi byla svěřena do péče pacientka s indikací k operaci 

unikondylární endoprotézy kolenního kloubu pro diagnózu mediální pravostranné 

primární gonartrózy. Pacientka byla s celou studií předem seznámena a dala souhlas 

k použití své dokumentace k této práci. 

V den přijetí 20. 1. 2011 byl proveden vstupní kineziologický rozbor. Pacientka byla 

seznámena se všemi fyzioterapeutickými postupy. 

Po operaci 21. 1. 2011 jsem začala pooperační fyzioterapii na základě vstupního a 

kontrolního kineziologického rozboru. V práci dokládám 8 terapeutických jednotek, 

které končí výstupním kineziologickým rozborem dne 3. 2. 2011. 

Terapeutické postupy, které jsem použila při léčebné rehabilitaci pacientky 

s unikondylární endoprotézou kolenního kloubu byly techniky měkkých tkání pro 

uvolnění kůže, podkoží a fascií, přístupy manuální medicíny pro odstranění kloubních 

blokád, PIR pro snížení napětí hypertonických svalů a odstranění trigger pointů, 

postizometrickou relaxaci s následným protažením pro ovlivnění zkrácených svalů, 

exteroceptivní stimulaci pro aktivaci oslabených svalů, cviky k posílení oslabených 

svalů, posilovací a relaxační techniky na základě PNF (koncept Kabata), nácvik 

vertikalizace a chůze, indikace motodlahy. 

Využila jsem těchto terapeutických pomůcek: overball, molitanový míček, motodlahu. 

Vyšetřovacích pomůcek: krejčovský metr, dvouramenný goniometr, neurologické 

kladívko, vyšetřovací lehátko, tonometr. 

 

 

 



 

 

3.2    Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: J. B., ♀ 

Ročník: 1952 

Základní diagnóza: M171 – mediální pravostranná primární gonartróza 

Jiná diagnóza: 

Z966 – stp. p. UNI EP genus sin. 

Z508 – péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů 

 

RA: Pacientka neguje rodinnou zátěž a jakoukoli dědičnou chorobu či jiné onemocnění 

s možným familiárním výskytem. Otec pacientky umřel na plicní embolii jako 

komplikace po operaci v (70 letech). Matka pacientky umřela na infarkt myokardu (v 68 

letech).  Paní J. B. má sestru, která nemá žádné zdravotní problémy. Rodinná anamnéza 

není jinak významná. 

OA: běžné dětské nemoci, v r. 2001 Hysterektomie pro myom v Oblastní nemocnici 

Kladno a.s.,18/04/06 – voperován EP UNI levého kolenního kloubu v Oblastní 

nemocnici Kladno a.s., žádná jiná závažná onemocnění pacientka neudává. 

NO: bolest kolenního kloubu se začala objevovat asi před 4 lety, bolest nebyla 

intenzivní. Před 2 lety se začala bolest stupňovat. Bolest se projevovala intenzivně 

zejména v klidu. Po čase ji bolesti budily i v noci. Konzervativní terapie ve formě 

farmak a cvičení jí nepomáhala a na základě těchto bolestí a rentgenového nálezu byla 

pacientce diagnostikována primární gonartróza l. dx. a nyní je indikována k operaci 

unikondylární endoprotézy (mediální části) PKoK. Operace naplánována na den 

21/1/2011 ve spinální anestezii. 

GA: 3 zdravé děti narozeny přirozenou cestou bez komplikací, nyní je pacientka 

v klimakteriu. 

FA: neguje 

AA: pyly, prach, roztoče 

PA: prodavačka po 20 let-většinu času v povolání stála, dříve švadlena, pravák 



 

 

SA: rozvedená, bydlí se synem v činžovním domě, 7. patro s výtahem - asi 7 schodů 

nutných zdolat k výtahu, sprchový kout. 

UA: pacientka nemá obtíže s močením, inkontinenci moči ani stolice nemá. 

Sport. A: rekreačně cyklistika, pěší turistika 

Abusus: nekuřačka, příležitostně alkohol, káva 2krát denně 

Status praesens: 

Subj.: cítí se dobře, stěžuje si na bolest mediální strany pravého kolenního kloubu, 

která graduje při dlouhodobé chůzi a dlouhodobém stoji. Na stupnici od 0 do 10, kdy 0 

znamená nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj momentální stav číslem 5. 

Obj.: Pacientka je den před plánovanou operací, je orientovaná v čase i prostoru, 

spolupracuje, eupnoická bez iktetu či cyanózy. 

Váha: 80 kg          Výška: 168 cm      BMI: 28,34 kg. m2 (mírná nadváha)   TK: 

140/85 mm Hg 

TF: 79 tepů/min   Teplota: afebrilní 

Předchozí rehabilitace: na JIP v Oblastní nemocnici Kladno od 18/04/06 do 19/04/06, 

zde byla pacientka  vertikalizována + prováděna tromboembolická prevence. Poté byla 

pacientka přeložena na ortop. lůžka Oblastní nemocnice Kladno od 19/04/06 do 

25/04/06. 

Rehabilitace dle pacientky zahrnovala posilování stehenního svalstva, postupné 

zvětšování kloubního rozsahu pomocí motodlahy, nácvik dynamické chůze o 2 FH a 

chůzi po schodech. Pacientka cítila zlepšení ve smyslu zvětšení rozsahu levého KoK. 

Indikace k rehabilitaci: pacientka byla indikována k rehabilitaci po UNI LKoK před 5 

lety. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

Obj.: valgozita l. kolena 7 st, vpravo 4 st., stabilita zachována. Koleno není oteklé. 

RTG pr.koleno: další snížení vnitř. kl. štěrbiny za 2 měsíce. Drobné med. osteofyty na 

femuru i tibii, osa vyhovuje. RTG kolenního pravého kolenního kloubu přikládám 

v příloze IX. 



 

 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Vstupní kineziologický rozbor byl odebrán 20/01/2011 – den před plánovanou operací, 

díky těmto informacím lze porovnat stav pacientky před a po operaci. 

 

3.3.1  Vyšetření stoje aspekcí 

Stoj je stabilní a bez pomůcek, postura je celkově stabilní, patrné odlehčovaní PDK při 

déletrvajícím zatěžování z důvodu bolesti v PKoK. 

A) pohled zezadu: 

 stoj o široké bázi 

 trojúhelníkový tvar pat 

 symetrická tloušťka a tvar Achillovy šlachy 

 levé lýtko je větší než pravé, jsou přítomny drobné varixy bilaterálně 

 pravá podkolení rýha níž 

 pravé stehno je větší než levé 

 symetrie subgluteálních rýh 

 hypotonie hýžďových svalů 

 taile jsou symetrické 

 linie páteře udržuje fyziologické postavení 

 Michaelisova routa je symetrická bilat. 

 hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Th/L přechodu 

 symetrie dolních úhlů lopatek 

 symetrické postavení med. okrajů lopatek 

 pravé rameno je níž než levé. 

 hypertrofie m. trapezius l. sin. 

 levý ušní boltec je níž než pravý 



 

 

 

B) pohled zpředu: 

 klenutá nožní klenba u obou DKK 

 větší zatížení malíkových hran chodidel více než mediáních hran 

 lehce valgózní postavení DKK 

 pravé stehno je větší než levé 

 jizva na přední ploše PKoK dlouhá 7 cm 

 pupek ve střední linii 

 prominující břišní stěna 

 ramena v protrakci 

 hypertonus pars superior m.trapezii bilaterálně-ověřeno palpací 

 hlava je v mírném úklonu vlevo 

 ušní lalůčky na nestejné úrovni 

 

C) pohled zboku: 

 mírná semiflexe PKoK a extenze LKoK 

 anteverze pánve 

 hyperlordóza bederní páteře 

 Th/L přechod výrazný 

 HK loketní kl. v semiflexi 

 mírná kyfóza Th páteře 

 protrakce ramen 

 předsunuté držení hlavy 

 



 

 

Závěr: 

Při vyšetření stoje jsem aspekcí zjistila lehké valgózní postavení DKK. Pacientka 

odlehčuje PKoK kvůli bolesti, tudíž je PKoK v semiflexi a LKoK v extenzi. Na lýtkách 

se vyskytují drobné varixy. Levé lýtko je větší než pravé. Pacientka má na levé patele 

v sagitální rovině jizvu dlouhou 7cm. Dále disponuje hypotonickým gluteálním 

svalstvem, taile jsou symetrické, má anteverzi pánve, hypertonus paravertebrálních 

svalů v oblasti Th/L přechodu, prominující břišní stěnu, ramena v protrakci, hypertonus 

mm.trapezií pars descendens výrazněji na levé straně a předsunuté držení hlavy 

s úklonem vlevo. 

 

3.3.2  Vyšetření olovnicí 

 

 olovnice spuštěna ze záhlaví, dopadá od intergluteální rýhy mírně vpravo a dopadá blíže 

k pravé DK. Olovnice v sagitální rovině prokazuje bederní hyperlordózu a hyperkyfózu 

v oblasti hrudní páteře 

 olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu-pánev je v anterverzi a ramena v protrakci 

 olovnice spuštěna od proc. xiphoideus – pupek je v ose, olovnice dopadá spíše k PDK 

 Zkouška lateroflexe: olovnice dopadá na úroveň intergluteální rýhy 

 

3.3.3 Vyšetření na dvou vahách 

Pacientka zatěžuje více nebolestivou LDK o 3 kg. 

 

3.3.4  Vyšetření pánve palpací 

Celkové postavení pánve je symetrické, Michaelisova routa symetrická. 

Trendelenburgův přiznak je oboustranně negativní. Hřebeny kyčelní kosti, SIPS, SIAS 

jsou symetrické. Palpace předních spin a zadních vykazuje známky anteverze pánve.  

 



 

 

3.3.5  Vyšetření jizvy 

Jizva se nachází na přední straně LKoK je klidná, zhojená, asi 7 cm dlouhá. Celkově je 

jizva posunlivá všemi směry, měkké tkáně v jejím okolí jsou posunlivé proti podkoží. 

 

3.3.6  Analýza chůze (vyšetření aspekcí) 

Typ chůze: peronerální, chodí bez opory 

Chůze vpřed: nejdříve jsem hodnotila chůzi pacientky vpřed naboso, kdy její odvíjení 

chodidel od podložky bylo ze začátku plynulé. Ploska chodidla během chůze dopadala 

na patu a pak se odvíjela především po zevní hraně, kdy se pacientka odrazila od palce. 

Chůze byla v iniciální fázi o širší bázi, délka kroků 50 cm, s fyziologickými souhyby 

HK, hlavy a trupu. Po delší době se krok zkracoval, především délka kroku PDK, kdy 

PKoK byl flektován a při švihové fázi této končetiny nedocházelo k extenzi PKoK kvůli 

bolestem. 

Modifikace chůze: 

Chůze vzad: mírná insuficience hýžďových svalů. Pacientka byla schopna této chůze, 

ale s obtížemi, je nejistá a arytmická s krátkými kroky s pokrčovaním KoK místo 

zanožením DKK v kyč.kl. 

Chůze po špičkách a po patách: byla pacientka schopna cca pěti kroků. 

Chůze ze schodů a do schodů: s oporou zábradlí, DKK se pravidelně střídají, 

objektivně je chůze bez výrazných potíží, subjektivně chůze ze schodů je doprovázena 

velkou bolestí především PKoK. 

Chůzi se zavřenýma očima: u pacientky se neprojevila žádná patologie. 

Závěr: Typ chůze peroneální (antalgické) po delší době se kroky PDK zkracovaly 

z důvodu bolesti PKoK, který byl flektován a při švihové fázi této končetiny 

nedocházelo k extenzi PKoK kvůli bolestem. Při chůzi vzad se projevila mírná 

insuficience hýžďových svalů. Pacientka šla při chůzi do schodů a ze schodů s oporou 

zábradlí, kdy zejména ze schodů pocitovala bolest v PKoK. 

 



 

 

3.3.7  Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Vyšetřila jsem stereotypy, které se budou týkat operované DK. Vyšetření jsem 

prováděla pro srovnání na obou DKK. 

 Stereotyp extenze levého a pravého kyčelního kloubu – vyšetřila jsem přestavbu 

pohybového stereotypu na obou DKK. Patologickým projevem byla primární aktivace 

ischiokrurálního svalstva až poté nastoupila aktivace gluteálního svalstva, která měla 

pohyb iniciovat. Potom následovala aktivace kontralaterálního, pak homolaterálního 

paravertebrálního svalstva v lumbosakrálním segmentu a konečná aktivace thorakálních 

úseků paravertebrálního svalstva. 

 Stereotyp abdukce levého a pravého kyčelního kloubu – nedošlo ke změně 

stereotypu. Nedříve se zapojil m.gluteus med. a min., m. tenzor fascie latae , následovně 

se zapojil m.quadratus lumborum, m.iliopsoas a m.rectus femoris. 

 Stereotyp flexe trupu – aktivitu přebírá mm.iliopsoas, spodní částí m.rectus abdomini 

jde do útlumu.   

 Stereotyp flexe šíje – při provedení pohybu je výrazné předsunutí hlavy a krku 

způsobené převahou mm. SCM. 

 Motorický stereotyp – dýchání – vyšetření vleže na zádech, převažuje hrudní typ 

dýchání, dechová vlna je distoproximální. 

 

Závěr: U stereotypu extenze kyč.kloubu bilaterálně jsem našla negativní přestavbu 

pohybového stereotypu, kdy se jako první aktivovalo ischiokrurální svalstvo. Pacientka 

disponuje chybným stereotypem flexe trupu, kdy aktivitu přebírá mm.iliopsoas a spodní 

částí m.rectus abdomini jde do útlumu. U stereotypu flexe šíje, kdy při provedení 

pohybu je výrazné předsunutí hlavy a krku způsobené převahou mm. SCM. 



 

 

 

3.3.8  Antropometrie 

Hmotnost: 80 kg 

Výška ve stoji (podložka-vertex) 168 cm 

Výška vsedě (sedadlo-vertex) 124 cm 

Délka vleže (podložka pod chodidly-vertex) 169 cm 

Rozpětí paží 158 cm 

Somatotyp - eurysom 

Tabulka č. 1: Antropometrie - délkové míry (v cm) DKK, hodnoty byly naměřeny dne 20. 1. 2011-

den před operací 

Délkové míry DKK vleže LDK 

(cm) 

PDK 

(cm) 

Funkční délka končetiny (spina iliaca superior – malleolus medialis) 92 92 

Anatomická délka končetiny (trochanter major – malleolus lateralis) 89 89 

Umbilikomaleolární délka končetiny (pupek – malleolus medialis) 95 96 

Stehna (trochanter major-lat.štěrbina KoK) 49 49 

Bérce (caput fibulae – malleolus lateralis) 39 39 

Nohy (nejdelší prst – pata) 26 26 

 

Tabulka č. 2: Antropometrie - obvodové míry (v cm) DKK, hodnoty byly naměřeny dne 20. 1. 2011-

den před operací 

Obvodové míry DKK vleže LDK 

(cm) 

PDK 

(cm) 

Stehna 15 cm nad patellou 50 50 



 

 

Stehna nad KoK přes mm.vasti quadricepsu femoris 42 42 

Kolena přes patellu a přes tiberositas tibie 37 37 

Lýtka (přes nejsilnější místo) 37 35 

Přes kotníky 24 26 

Přes nárt a patu 30 30 

Přes hlavice metatarsů (tzv. obuvnická míra) 23 22 

 

Závěr: délkové a obvodové rozdíly jsou v rámci fyziologické normy. 

DISTANCE NA PÁTEŘI: 

Schoberův příznak: 3 cm 

Stiborův příznak: 8 cm 

Čepojevův příznak: 3 cm 

Ottův příznak: inklinační 3,5 cm, reklinační 2,5 cm 

Thomayerův příznak: prsty se dotýkají podlahy špičkami prstů 

Zkouška předklonu hlavy: brada se dotýká hrudní kosti 

Forestierova fleche: hrbol kosti tylní se dotýká zdi 

 

Legenda: 

Schoberův příznak: fyziolog.rozvoj páteře od L5 + 10 cm kraniálně jsou 4 – 5 cm 

Stiborův příznak: fyziolog.rozvoj páteře od C7 – L5 je7-10 cm 

Čepojevův příznak: fyziolog.rozvoj páteře od C7 + 8 cm kraniálně jsou 3 cm 

Ottův příznak: fyziolog.rozvoj páteře od C7 + 30 cm do předklonu 3,5 cm a záklonu je 2,5 cm 

Thomayerův příznak: prsty se dotýkají podlahy špičkami prstů 

Zkouška předklonu hlavy: brada se dotýká hrudní kosti 

Forestierova fleche: hrbol kosti tylní se dotýká zdi 



 

 

Závěr: u Schoberova příznaku se pohyblivost bederní páteře rozvijí o 3 cm, což je 

patologické. U měření Stiborova příznaku je pohyblivost hrudní a bederní páteře je 

zkrácena o 2 cm vůči normálu. 

 

3.3.9  Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

 Zkoušky hypermobility (dle Sachseho) L / P strana 

a) zkouška rotace hlavy: A / A 

b) zkouška šály: A / A 

c) zkouška zapažených paží: A / A 

d) zkouška založených paží: A / A 

e) zkouška zapažených paží: A / A 

f) zkouška extendovaných loktů: A / A 

g) zkouška sepjatých rukou: A / A 

h) zkouška sepjatých prstů: A / A 

ch) zkouška předklonu: A / A 

i) zkouška úklonu: A / A 

j) vyšetření extenze (hyperextenze) v kolenu: A / A 

k) vyšetření rozsahu vnitřní a vnější rotace v kyčli: A / A 

legenda:  

A - hypermobilní až normální 

B - lehce hypermobilní 

C - výrazná hypermobilita 

Závěr: Pacientka netrpí hypermobilitou. 



 

 

 Vyšetření kloubního rozsahu metodou goniometrie 

Vyšetření pomocí plastového dvouramenného goniometru, zápis proveden metodou 

SFTR 

Tabulka č. 3 : Goniometrické vyšetření, zápis proveden metodou SFTR (ve stupních), hodnoty byly 

naměřeny dne 20. 1. 2011- den před operací 

Legenda: 

S – rovina sagitální (extenze-0-flexe) 

F – rovina frontální (abdukce-0-addukce) 

Rovina: S F T R 

Pravý kyčelní kl. S: 15-0-100 (akt.) 

S: 15-0-110 (pas.) 

F: 35-0-20(akt.) 

F: 40-0-20(pas.) 

 R: 45 – 0 – 20 (akt.) 

R: 45 – 0 – 20 (pas.) 

Pravý kolenní kl. S: 0-0-120 (akt.)OP 

S: 0-0-120 (pas.) 

   

Pravý hlezenní kl. S: 10-0-40 (akt.) 

S: 10-0-45 (pas.) 

  R: 20- 0-35 ( akt.) 

R: 20- 0-35 ( pas.) 

Levý kyčelní kl. S: 15-0-120 (akt.) 

S: 15-0-120 (pas.) 

F: 35-0-15(akt.) 

F: 40-0-15(pas.) 

 R: 35 – 0 – 30 (akt.) 

R: 40 – 0 – 35 (pas.) 

Levý kolenní kl. S: 0-0-140 (akt.) 

S: 0-0-140 (pas.) 

   

Levý hlezenní kl. S: 15-0-40 (akt.) 

S: 20-0-40 (pas.) 

  R: 20- 0-35 ( akt.) 

R: 20- 0-35 ( pas.) 

Krční páteř S: 40-0-40 (akt.) 

 

F:40-0-40 (akt.) 

 

 R: 60-0-60 (akt.) 

Hrudní a bederní páteř  F: 25-0-85 (akt.) 

 

 R: 40-0-35 (akt.) 

 



 

 

R – rovina rotací (zevní rotace-0-vnitřní rotace) 

OP - omezení pohybu 

Pozn.: Kloubní rozsahy HKK jsou fyziologické a symetrické. 

Závěr: u tohoto vyšetření je snížení rozsahu v pravém kyčelním kloubu 100 stupňů do 

flexe, omezení pohybu s bolestí v PKoK v rozsahu 120 stupňů do flexe. 

 

3.3.10  Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Tabulka č. 4 : Nejčastěji zkrácené svalové skupiny – hodnocení 0, 1, 2. Hodnoty byly naměřeny dne 

20. 1. 2011 - den před operací 

Nejčastěji zkrácené svalové skupiny Hodnocení 

L / P strana 

m. triceps surae 0 / 0 

flexory kyčelního kloubu 1 / 2 

flexory kolenního kloubu 0 / 1 

adduktory kyčelního kloubu 1 / 1 

m. piriformis 1 / 1 

m.quadratus lumborum 0 / 0 

paravertebrální zádové svaly 1 / 1 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1 / 1 

m.pectoralis major-část sternální střední a horní 1 / 1 

m.pectoralis major- část klavikulární a m.pectoralis minor 2 / 2 

m.trapezius – horní část 1 / 1 

m.levator scapulae 1/ 1 

m.sternocleidomastoideus 1 / 1 



 

 

Legenda:  

0: nejde o zkrácení 

1: malé zkrácení 

2: velké zkrácení 

 

Závěr: velké zkrácení m.pectoralis major- část klavikulární a m.pectoralis minor 

bilaterálně. Velké sval. zkrácení flexorů pravého kyčelního kloubu a malé zkrácení u 

levého kyčelního kloubu, malé zkrácení flexorů PKoK, adduktorů kyčelních kloubů, 

mm. piriformi, paravertebrálních zádových svalů, mm.trapezii – horní část, mm. 

levatori scapulae a mm.sternocleidomastoidei. 

 



 

 

3.3.11  Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Tabulka č. 5: Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin dle Jandy, hodnoty byly naměřeny 

dne 20. 1. 2011 - den před operací 

Kloub Pohyb Levá 

strana 

Pravá 

strana 

Kyčelní Flexe (m. iliopsoas, m.rectus femoris) 5 5 

 Extenze s extenzí KoK (m.gluteus max.) 4 4 

 Abdukce (m.gluteus med. et min., tensor ) 5 5 

 Addukce (krátké a dlouhé adduktory) 4 4 

 Zevní rotace (m. piriformis) 5 5 

 Vnitřní rotace (m.gluteus med. et min., tensor) 5- 5- 

Kolenní Flexe (hamstringy) 5 4- OP 

 Extenze (m. quadriceps femoris) 5 5- 

Hlezenní Plantární flexe při flexi kolenního kl. (m. soleus) 5 5 

 Plantární flexe při extenzi kolenního kl. ( m. 

gastrocnemius) 

5 5 

 Supinace s dozrální flexí (m. tibialis anterior) 5 5 

 Supinace s plantární flexí (m. tibialis posterior) 5 5 

 Plantární pronace (m. peronei) 5 5 

Trup Flexe 4 4 

 Flexe trupu s rotací 4 4 

 Extenze 5 5 

Pánev Elevace 5 5 

 



 

 

Legenda: 

St. 5 normální – odpovídá svalu resp., svalu s velmi dobrou funkci. Sval je schopen překonat při plném 

rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá tedy 100 % normálu. Nicméně to neznamená, že takový 

sval je zcela normální ve všech funkcí, např. unavitelnosti. 

St. 4 dobrý – odpovídá přibližně 75 % síly normálního svalu. Znamená to, že testovaný sval provede 

lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor. 

St. 3 slabý – vyjadřuje asi 50 % síly normálního svalu. Tuto hodnotu má svah tehdy, kdy dokáže vykonat 

pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy protiváze testované části těla. Při zjišťování 

tohoto stupně neklademe vnější odpor. 

St. 2 velmi slabý – určuje asi 25 % síly normálního svalu. Sval této síly je sice schopen vykonat pohyb 

v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor, jako je váha testované části těla. Musí být 

proto poloha nemocného upravena tak, aby se při pohybu maximálně vyloučila zemská tíže. 

St. 1 – stopa – záškub – vyjadřuje zachování přibližně 10 % svalové síly. Sval se sice při pokusu o pohyb 

smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované části. 

St. 0 nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu. 

Ukazuje-li sval hodnotu přechodnou, přidáme ke stupni znaménko + (plus) nebo – (minus), což 

hodnotíme přibližně 5-10% síly. 

OP- omezení pohybu s bolestí 

Závěr: omezení pohybu s bolestí hodnocení PKoK do flexe stupňem 4-, oslabení 

svalové síly do extenze a abdukce v kyčelním kloubu hodnoceno st.4, dále je tímto 

stupněm hodnocena sval.síla pro trupové svalstvo do flexe a flexe s rotací. 

 

3.3.12 Vyšetření reflexních změn (palpační vyšetření dle Lewita) 

 Vyšetření kůže a podkoží: küblerova řasa nelze nabrat v oblasti bederní páteře 

oboustranně, v oblasti Th/L přechodu se láme. 

 Vyšetření fascií: omezená posunlivost lumbosakrální fascie – kraniálním a 

kaudálním směrem na obou stranách. Omezená posunlivost fascie v oblasti 

PKoK s porovnáním u LKoK. 

 

 



 

 

 Změny ve svalech-palpace: 

Hypotonie - m.gastrocnemius bilat., m.quadriceps femoris bilat. (P více), m. gluteus 

maximus bilat., m. rectus abdominis, m. obliquus internus et externus abdominis 

bilaterálně. 

Hypertonie – m. tensor facie latae PDK, m. quadratus lumborum bilat., paravertenrální 

svaly v oblasti Th/L přechodu, m. trapezius bilaterálně. 

 

 Vyšetření TrP ve svalech: 

m. trapezius pars descendens bilat. 

m. pectoralis major PHK (ve sternální části v blízkosti úponu 2. - 4. žebra) 

m. tenzor facie latae PDK (v blízkosti jejího úponu) 

m. adductor femoris obou DKK (v blízkosti jejich úponu) 



 

 

 

3.3.13 Vyšetření kloubní vůle (dle Lewita) 

Tabulka č. 6: Vyšetření kloubní vůle vybraných kloubů, které byly naměřeny dne 20. 1. 2011 - den 

před operací 

 PDK LDK 

LISFRANKŮV KL. nepruží, OP nepruží, OP 

CHOPARTŮV KL. nepruží, OP nepruží, OP 

TALOKRUÁLNÍ SKLOUBENÍ BPN BPN 

TIBIOFIBULÁRNÍ 

SKLOUBENÍ 

Blokáda BPN 

PATELA Volná Volná 

KOLENNÍ KL.  ventrodozálně a 

laterolaterálně 

bariéra nepruží z důvodu přítomnosti endoprotézy 

nevyšetřována 

KYČELNÍ KL. dle Cyriaxe ZR 45, VR 20 ZR 40, VR 35 

PATRIKOVA ZK. (SI kl.) 

 

Negativní Negativní 

BEDERNÍ PÁTEŘ – ve všech 

segmentech 

BPN BPN 

 

Závěr: při vyšetření kloubní vůle byly zjištěny patologické nálezy Lisfrankově kl. a 

Chopartově kloubu bilaterálně, u tibiofibulárního skloubení nalezena blokáda u PDK. 



 

 

 

3.3.14 Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientována v čase i prostoru, bez poruch vědomí, bez poruch řeči. 

 Vyšetření hlavových nervů: 

n.I. olfactorius - BPN 

n.II. opticus - BPN 

n.III oculomotirius- není nystagmus, BPN 

n:IV. trochlearis- BPN 

n.V. trigeminus- chuť nepoškozena, BPN 

nVI. abducens - BPN 

n.VII. facialis - BPN 

n. VIII. vestibulocovhlearis-sluch neporušen, BPN 

n. IX. glossopharyngeus - BPN 

n.X.vagus - BPN 

n.XI.accesorius - BPN 

nXII. hypoglossus- jazyk plazí středem, BPN 

 

 Vyšetření kožních reflexů: 

břišní epiga, mezo, hypo – gastrický: výbavný 

kožní plantární reflex – výbavný 

Čití povrchové (taktilní, termické, algické, diskriminační, grafestezie) u vyšetření 

taktilního čití byla zjištena hyperstezie v oblasti vniř.strany PKoK. 

Čití hluboké (tlak, polohocit, pohybocit, stereognózie, palestezie) bez patologického 

nálezu. 

 



 

 

Šlachověokosticové reflexy (LDK / PDK) 

Patelární reflex (L2-4) stupeň 3/ 3 

Reflex Achilovy šlachy (L5-S2) stupeň 3/ 3 

Medioplantární reflex (L5-S2) stupeň 3 / 3 

Legenda: 

St. 0 - areflexie 

St. 1 - hyporeflexie s použitím facilitačních fenoménů 

St. 2 - hyporeflexie bez použitím facilitačních fenoménů 

St. 3 - normoreflexie – fyziologická reakce 

St. 4 - hyperreflexie 

St. 5 - hyperreflexie – polykinetické reflexy 

 

 Vyšetření rovnováhy: 

Rombergova zk. I, II, III – negativní 

Trendelenburg-Duchenova zkouška je negativní 

Stoj na jedné DK – PDK 5 vteřín, LDK 10 vteřin, zvýšená hra prstů bilaterálně, zvýšená 

titubace v dorzoventrálním i laterálním směru. 

 Hautantův test negativní 

 

 Vyšetření pyramid. jevů: 

Tabulka č. 7: Vyšetření pyramidových jevů zánikových na DKK 

Mingazzini Neg. 

Barré Neg. 

Fenomén retardace Neg. 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 8: Vyšetření pyramidových jevů spastických na DKK 

Babinsky Neg. 

Chaddock Neg. 

Oppenheim Neg. 

Vítkův sumační reflex Neg. 

Rossolimo Neg. 

Žukovskyj- kornylov Neg. 

 

 Vyšetření taxe: 

Pata-koleno BPN 

Pata-špička BPN 

Závěr: u vyšetření taktilního čití byla zjištena hyperstezie v oblasti PKoK z vniř.strany, 

ostatní neur.vyšetření je bez patologického nálezu. 

 

3.3.15  Speciální test - Barthelův test základních všedních činností viz příloha X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.16  Shrnutí vstupního kineziologického rozboru 

     Pacientka spolupracovala s ochotou i přes časovou náročnost vyšetření vstupního 

kineziologického rozboru. 

Při vyšetření stoje jsem aspekcí zjistila lehké valgózní postavení DKK. Pacientka 

odlehčuje PKoK kvůli bolesti, tudíž je PKoK v semiflexi a LKoK v extenzi. Na lýtkách 

se vyskytují drobné varixy. Levé lýtko je větší než pravé. Pacientka má na levé patele 

v sagitální rovině jizvu dlouhou 7cm. Dále disponuje hypotonickým gluteálním 

svalstvem, taile jsou symetrické, má anteverzi pánve, hypertonus paravertebrálních 

svalů v oblasti Th/L přechodu, prominující břišní stěnu, ramena v protrakci, hypertonus 

mm.trapezií pars descendens výrazněji na levé straně a předsunuté držení hlavy 

s úklonem vlevo. 

Typ chůze pacientky se projevuje jako peroneální (antalgické), při déletrvalejší chůzi 

pacientka napadá více na LDK, zkracuje délku kroku PDK, kdy PKoK byl flektován a 

při švihové fázi nedocházelo k extenzi PKoK kvůli bolestem. 

Při chůzi vzad se projevila mírná insuficience hýžďových svalů. Pacientka šla při chůzi 

do schodů a ze schodů s oporou zábradlí, kdy zejména ze schodů pociťovala bolest v 

PKoK. 

U stereotypu extenze kyč.kloubu bilaterálně jsem našla negativní přestavbu pohybového 

stereotypu, kdy se jako první aktivovalo ischiokrurální svalstvo. Pacientka disponuje 

chybným stereotypem flexe trupu, kdy aktivitu přebírá mm.iliopsoas a spodní částí 

m.rectus abdomini jde do útlumu a u stereotypu flexe šíje, kdy při provedení pohybu je 

výrazné předsunutí hlavy a krku způsobené převahou mm. SCM. 

Vyšetřením distancí na páteři jsem došla k závěru, že u Schoberova příznaku se 

pohyblivost bederní páteře rozvijí o 3 cm, což je patologické. U měření Stiborova 

příznaku je pohyblivost hrudní a bederní páteře je zkrácena o 2 cm vůči normálu. 

Snížení rozsahu v pravém kyčelním kloubu 100 stupňů do flexe, omezení pohybu 

s bolestí v PKoK v rozsahu 120 stupňů do flexe. 

Velké zkrácení m.pectoralis major- část klavikulární a m.pectoralis minor bilaterálně. 

Velké sval. zkrácení flexorů pravého kyčelního kloubu a malé zkrácení u levého 

kyčelního kloubu, malé zkrácení flexorů PKoK, malé zkrácení flexorů PKoK, 



 

 

adduktorů kyčelních kloubů, mm. piriformii, paravertebrálních zádových svalů, 

mm.trapezii – horní část, mm. levatori scapulae a mm.sternocleidomastoidei. 

Oslabení svalové síly do extenze a abdukce v kyčelním kloubu je hodnoceno st. 4 a dále 

je tímto stupněm hodnocena svalová síla pro trupové svalstvo do flexe a flexe s rotací. 

U povrchového čití je zvýšená citlivost v oblasti vniř.strany PKoK, ostatní 

neur.vyšetření je bez patologického nálezu. 

Küblerova řasa nelze nabrat v oblasti bederní páteře oboustranně, v oblasti Th/L 

přechodu se láme. Omezená posunlivost lumbosakrální facie – kraniálním a kaudálním 

směrem na obou stranách. Omezená posunlivost fascie v oblasti PKoK s porovnáním 

LKoK. 

Hypotonie byla zjištěna u svalů: m.gastrocnemius bilat., m.quadriceps femoris (P více), 

m. gluteus maximus bilaterálně, m. rectus abdominis, m. obliquus internus et externus 

abdominis bilaterálně. 

Zvýšený svalový tonus u m. tensor facie latae PDK, m. quadratus lumborum bilat., 

paravertenrální svaly v oblasti Th/L přechodu, m. trapezius bilaterálně. 

Palpací jsem nalezla TrPs ve svalech: m trapezius pars descendent bilat., m. pectoralis 

major (PHK) v blízkosti úponu 2. - 4. žebra a m. tenzor facie latae PDK (v blízkosti 

jejího úponu). 

Při vyšetření kloubní vůle byly zjištěny patologické nálezy Lisfrankově kl. a 

Chopartově kloubu bilaterálně, u tibiofibulárního skloubení nalezena blokáda u PDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4  Průběh terapie 

V následující části budou popsány terapie, které jsem s pacientkou absolvovala během 8 

návštev. 

1. Terapie – 20. 1. 2011 – den před operací 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: 

Pacientka má obavy z operačního výkonu. Na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená 

nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj momentální stav číslem 5. Pociťuje 

bolest na vnitřní straně pravého kolenního kl. 

Objektivní stav pacientky: 

Pacientka se nachází na ortopedickém oddělení, je při vědomí, spolupracuje, 

orientovaná časem, místem i osobou.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Jednotka je zaměřena především na odebrání anamn. údajů a údajů ze vstupního 

kineziologického rozboru. Obnovení kloubní vůle DKK pomocí mobilizačních technik. 

Ovlivnění reflexních změ. Příprava pacientky na pooperační období: cviky na posílení 

HKK z důvodu nácviku chůze s využitím 2FH, protažení zkrácenných svalů a 

odstranění Trps ve svalech, dále posílení oslabených svalových skupin, zvláště pak 

oslabené svaly operované dolní končetiny, tak aby zabezpečovaly a stabilizovaly 

umělou část kloubu vůči statické a dynamické zátěži. Nácvik vertikalizace a nácvik 

třídobé chůze s 2 FH s odlehčením PDK.  

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

Vstupní kineziologický rozbor, mobilizace pravé hlavičky fibuly, Lisfrankova a 

Chopatrova skloubení obou DKK, postizometrická relaxace dle Lewita pro mm. 

pectoralis bilat., m. trapezius pars descendens bilat., mm. a m. tenzor facie latae PDK. 

Snížení hypertonu m. tensor facie latae PDK, m. quadratus lumborum bilat., 

paravertenrální svaly v oblasti Th/L přechodu. 

Protažení zkrácených svalů flexorů a adduktorů kyčelních kloubů, mm. pectoralis minor 

et major bilat., mm. SCM, m. levator scapulae bilat., izometrická kontrakce 



 

 

m.quadriceps femoris bil., mm.glutei, analytické posilování dle svalového testu podle 

Jandy pro m.rectus abdominis. 

Analytické posilování dle Jandy proti odporu: m. triceps brachii, mezilopatkových 

svalů, m. quadriceps femoris. Nácvik vertikalizace, nácvik chůze o 2 FH, instruktáž 

k autoterapii. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Odebrání údajů pro vstupní kineziologický rozbor 

 Mobilizace pravé hlavičky fibuly, Lisfrankova a Chopatrova kl. u obou DKK 

 PIR pro mm. pectoralis bilat., m. trapezius pars descendens bilat., mm. a m. tenzor facie 

latae PDK. 

 Izometrické posilování m.quadriceps femoris bilat., mm.glutei 

 Analytické posilování dle svalového testu podle Jandy pro m.rectus abdominis, m. 

obliquus abd. externus et internus 

- posilování proti odporu: m. triceps brachii, mezilopatkových svalů, m. quadriceps 

femoris.   

 Posilování m.gluteus maximus (nácvik pohybového stereotypu s extenzí kyčelní) 

VP: leh na břiše, zanožit PDK s flexí PKoK a zpět, to samé pro LDK – 10x opakování 

PDK i LDK 

 Nácvik vertikalizace a chůze o 2FH: 

Vertikalizace přes bok do sedu se spuštěnými bérci dolů přes okraj lůžka, následně se 

pacientka postavila do stoje, nácvik třídobé chůze s 2 FH s odlehčením PDK. 

 Autoterapie: Izometrické posilování m.quadriceps femoris bilat., mm.glutei, cviky pro 

posílení mm. triceps brachii a mezilopatkových svalů. 

Zhodnocení terapeutické jednotky: 

Snažila jsem se s pacientkou navázat emoční kontakt, který by ji motivoval k 

pooperační aktivní spolupráci. Provedla jsem vstupní kineziologický rozbor pacientky. 

Proběhlo orientační nastavení FH. S pacientkou jsem nacvičila vertikalizaci a chůzi o 



 

 

2FH, které bude užívat následující dny po operaci. Pacientka byla edukována k třídobé 

chůzi o 2 FH s odlehčením na PDK jak po rovině, tak i po schodech. 

Naučila jsem ji cvikům k posilování HKK, DKK. S pacitkou jsme také nacvičovaly 

správný pohybový stereotyp extenze kyčelního kloubu. Pacientka spolupracovala a byla 

motivovaná, ale vzhledem k únavě pacientky po odebrání vstupního kineziol. rozboru 

jsem zjednodušila a zkrátila cvičební jednotku. 

 

2. terapie – 21. 1. 2011 – operační den 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: 

Pacientka se cítí unavena, ale s úlevou, že nedošlo k žádným komplikacím během 

operace. Nepociťuje bolest kvůli sedativům. Pacientka sděluje necitlivost DKK, to je 

zapříčiněno anestezií, která byla indikována v rámci operačního výkonu. Na stupnici od 

0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj momentální 

stav číslem 6. 

Objektivní stav pacientky: 

při vědomí, spolupracuje, orientovaná časem, místem i osobou. Pacientka je v den 

prodělané operace hospitalizována na JIP. 

Aspekce:  

Pacientka leží na zádech v bdělém stavu, DKK polohovány do flexe v KoK a v kyčel. 

kloubech, Lýtka jsou bandážována, retrafůzní dren je zaveden do PKoK. Otok v místě 

operované PDK. Barva kůže na akrech je fyziologická. Jizva vzniklá po implantaci 

endoprotézy PKoK je sterilně kryta. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Podpoření cirkulace krev. systému, prevence pooperačních respiračních komplikací, 

udržení kondice pacietky, udržení kloubního rozsahu DKK, redukce otoku v místě 

operované PDK.   

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 



 

 

Prevence TEN, respirační fyzioterapie, kondiční cvičení, vertikalizace do sedu s pomocí 

2 fyzioterapeutů, kryoterapie, polohování DKK, instruktáž autoterapie. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Aktivní pohyby HKK: FL, EX, ADD, ABD prstů, cirkumdukce v kl. zápěstí, plantární a 

dorsální FL zápěstí, FL a EX loket. kloubů, složit předloktí a krouživými pohyby v 

ramen.kloubech.  

 Respirační fyzioterapie: 

VP: leh na zádech – lokalizované dýchání 

VP: leh na zádech – pravou upažením vzpažit – nádech a zpět – výdech totéž levou HK. 

VP: leh na zádech – velké čelní kruhy HKK s nádechem a výdechem. 

 Pasivní pohyby DKK: cirkumdukce a plantární a dorsální FL v hlezenních kloubech, 

dvojflexe v LKoK a levém kyčelním kloubu, semiflexe PKoK. 

 Polohování DKK střídavě do flexe a extenze v PKoK 

 Kryoterapie: aplikace kryosáčku na P KoK v oblasti operovaného zákroku 

 Autoterapie: Prevence TEN, izometrická kontratrakce m.quadriceps femoris a m.glutei. 

Zhodnocení dnešní terapeutické jednotky: 

Respektuji bolest, fyzioterapie probíhá v omezeném rozsahu pohybu. Pacientku jsem 

naučila kondičnímu cvičení pro HKK společně s respirační fyzioterapií. Vzhledem 

k danému stavu pacientky (anestezie DKK) nebylo možné provádět aktivní pohyby 

DKK, vertikalizace bude zařazena do odpolední cvičební jednotky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 Zabránit pooperačním komplikacím 

 Redukce bolesti 

 Prevence otoků 

 Prevence TEN 

 Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti kůže vůči podkoží pomocí techniky 

měkkých tkání 

 Snížení svalového tonu u hypertonických svalů  

 Odstranění reflexních změn a TrP 

 Péče o jizvu 

 Obnovení kloubní vůle pomocí mobilizačních technik 

 Protažení zkrácených svalů 

 Posílení oslabených svalů 

 Zvýšit aferenci z kolenního kloubu 

 Zlepšit propriorecepci obou chodidel 

 Udržet stávající rozsahy pohybu, které jsou v normě a zvětšit kloubní rozsahy 

omezené 

 Naučení správné vertikalizace do sedu a stoje 

 Kontrola a případná korekce naučeného stereotypu chůze o 2FH 

 Zlepšení celkové kondice 

 Obnovení soběstačnosti 

 Zainstruktování pacientky pro autoterapii 

 

 

 



 

 

3. terapie – 22. 1. 2011 – 1. pooperační den 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: 

Pacientka se cítí unavena. Na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení, 

ohodnotila svůj momentální stav číslem 5. Stěžuje si na otok a pnutí v PKoK. 

Objektivní stav pacientky: 

Pacientka je orientovaná, lucidní, bez cyanózy a iktu, bolest je tlumena farmakologicky, 

spolupracuje. 

Kontrolní kineziolog. rozbor: 

Aspekce: 

Pacientka leží na zádech v bdělém stavu, DKK polohovány do flexe v KoK a kyčel. 

kloubech, lýtka jsou bandážována, retrafůzní dren je zaveden do PKoK. Jizva vzniklá 

po implantaci endoprotézy PKoK se vyskytuje na středu pately v sagitální rovině, hojí 

se per primam, otok PKoK ověřen antropometrií. Barva kůže na akrech je fyziologická. 

Palpace: 

PDK má vyšší teplotu než-li LDK, kůže je v oblasti PKoK napjatá a nepružná. Otok 

v okolních MT v PKoK - ověřeno antropometrií. 

Hypotonie: m.quadriceps femoris dx., m. rectus abdominus, m.obliquus internus 

abdominis et externus.  

Hypertonie: mm. hemstringi dx., m. tensor fascie latea dx. 

Přetrvávající blokáda v Lisfrankově kloubu PDK směrem ventrodorzálně. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 9: Obvodové míry DKK, naměřeny dne 22. 1. 2011 

LDK (cm) OBVODOVÉ MÍRY PDK (cm) 

50 Stehna (10 cm nad patelou) 52 

42 Přes mm.vasti quadricepsu femoris KoK 46 

37 Přes patellu a přes tiberositas tibeae 42 

37 Lýtka (přes nejsilnější místo) 39 

24 Přes kotníky 25 

30 Přes nárt a patu 30 

 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Odebrání údajů pro kontrolní kinezol. rozbor, prevence TEN, respirační fyzioterapie, 

redukce otoku a uvolnění kůže, podkoží a facií DKK, snížení hypertonu mm. hemstringi 

dx, m. tensor fascie latea dx., zvýšení kloubního rozsahu v pravém kolenním kl., 

obnovení joint play v Lisfrankově kloubu PDK, protažení zkrácených svalů kyčelních, 

kolenních kloubů, zvýšení svalové síly DKK a břišního svalstva, vertikalizace a chůze o 

dvou FH po rovině. 

Návrh dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

Částečný kontrolní kineziologický rozbor (obvodové míry DKK, vyšetření kloubního 

rozsahu v PKoK metodou goniometrie - aktivně, pasivně), prevence TEN, respirační 

fyzioterapie, MT v okolí operované PDK (uvolnění kůže, podkoží a fascií) a míčkování 

dle Jebavé pro redukci otoku, mobilizace dle Lewita v Lisfrankově kloubu PDK 

směrem ventrodorzálně, kondiční cvičení, PIR pro ischiokruální svaly m. tenzor fascie 

latae. LTV analytické cvičení pro zvýšení svalové síly DKK a HKK, vertikalizace do 

stoje, SMS v sedu - nácvik malé nohy vsedě-tříbodové opory v odlehčení, indikace 

motodlahy, kryoterapie, instruktáž k autoterapii, polohování do EX PKoK.  

 

 



 

 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Odebrání dat pro kontrolní kineziologický rozbor 

 Prevence TEN: 

VP: leh na zádech, FL a EX v IP kloubech DKK, plantární a dorsální FL v hlezenních 

kl., cirkumdukce v hlezenních kloubech. 

 Respirační fyzioterapie: 

VP: leh na zádech, lokalizované břišní dýchání 

VP: leh na zádech – pravou upažením vzpažit – nádech a zpět – výdech totéž levou 

VP: leh na zádech – velké čelní kruhy HKK s nádechem a výdechem 

 Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku a pro uvolnění měkkých tkání PDK 

 Mobilizace dle Lewita perif. kloubů DKK, patel a hlaviček fibul, Lisfr. a Chopart. sk. 

PIR dle Lewita pro mm. hemstringi dx., m. tensor fascie latea dx. 

 Izometrické posilování pro m. quadriceps femoris bilat., mm.glutei bilat.: 

VP: leh na zádech, dorsální flexe v hlezenních kloubech, současně extenze v kolenních 

kloubech, a izometrická kontrakce hýžďového svalstva oboustranně. 

 Aktivní /kondiční cvičení: 

VP: leh na zádech, ABD, ADD, FL levého kyčelního kloubu, FL a EX LKoK, ABD a 

ADD pravého kyčelního kloubu FL a EX PKoK s dopomocí. 

 Vertikalizace: 

Pacientka byla vertikalizována přes bok s dopomocí do sedu se spuštěnými bérci dolů 

přes okraj lůžka. 

 Indikace kolenní motodlahy 50 stupňů do flexe v PKoK 

 Fyzikální terapie: kryoterapie na P KoK v oblasti operovaného zákroku 

 Autoterapie: dechová fyzioterapie, prevence TEN (cvičení prstů nohou, cvičení 

hlezenních kloubů), izometrická kontrakce mm. glutei a m. quadriceps femoris, FL a 

EX LKoK, ABD a ADD pravého kyčelního kloubu FL a EX PKoK. 



 

 

Zhodnocení dnešní terapeutické jednotky: 

S ohledem na únavu a bolestivost jsem cvičební jednotku přizpůsobila pacientce. 

Obnovila jsem joint play v Lisfrankově kloubu PDK směrem ventrodorzálně. Pacientka 

byla vertikalizována do sedu, kdy pociťovala mírné vertigo. Vertikalizace do stoje je 

indikována v odpolední jednotce stejně tak i aplikace motodlahy. Naučila jsem ji 

prevenci TEN, respirační fyzioterapií společně s kondičním cvičením, které bude 

postupně doplňováno podle jejího aktuálního zdravotního stavu. Kloubní rozsah na 

motodlaze  S: 0-5-50. Aktivně S: 0-5-45. Po cvičení měla pacientka pocit subjektivně 

ulehčených nohou. 

 

4. terapie – 24. 1. 2011 – 3. pooperační den 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: 

Na stupnici od 0 do 10, kdy 0 znamená nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj 

momentální stav číslem 7. PKoK je méně bolestivý, než v předchozích dnech.  

Objektivní stav pacientky: 

Pacientka je na lůžku soběstačná, je při vědomí, spolupracuje, orientovaná časem, 

místem i osobou. 

Aspekce: Pacientka leží na zádech. Na DKK má elastické bandáže. Retrafůzní dren je 

odstraněn, rána od vynětí drénu je sterilně kryta stejně tak jako operační rána. Otok v 

okolních MT v PKoK. 

Palpace: 

Hypotonie: m.quadriceps femoris dx., m. rectus abdominus, m.obliqus internus et 

externus.  

Hypertonie: mm. hemstringi, m. tensor fascie latea. 

 

 

 



 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění kůže, podkoží a facií, relaxace hypertonických svalů, obnova joint play a 

ovlivnění propriorecepce obou chodidel, posílení svalů HKK a oslabených svalů DKK, 

zvětšení rozsahu v PKoK, vertikalizace a edukace chůze o 2FH, zadání autoterapie. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

TMT v okolí operované PDK (uvolnění kůže, podkoží a fascií), mobilizace periferních 

kloubů DKK, patel a hlaviček fibul, SMS dle Freemana nácvik malé nohy vsedě, LTV 

analytické cvičení pro zvýšení svalové síly DKK s overballem, vertikalizace do stoje, 

korekce stoje, chůze s 2 FH po rovině, indikace motodlahy, kryoterapie, instruktáž k 

autoterapii. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Techniky měkkých tkání: 

V okolí jizvy PDK, na kůži a podkoží, na fascie stehna a lýtka, na fascii v oblasti 

m.tensor fascie latae bilaterálně dle Lewita. 

 Mobilizace Lisfrankova a Chopartova kloubu LDK i PDK, mobilizace patel a hlavičky 

fibuly. 

 Posílení m. quadriceps femoris: 

VP: leh na zádech, paže podél těla, overball pod KoK s výdrží v EX KoK a povolit 

VP: sed, bérce visí kolmo dolů, extenze KoK s dorzální flexí v hlezenním kl. s výdrží 5 

sekund. 

 Posílení flexorové skupiny KoK: 

VP: leh na zádech, extenze v KoK,  overballu pod patou s izometrickou kontrakcí mm. 

hamstrings a povolit 

 Posílení abduktorů kyčelních kloubů a extenzorů kolenních kl.: 

VP: leh na zádech, hlezenní kloub v dorsální flexi a unožit 

 Izometrické cvičení pro m.gluteál.svaly: 

VP: leh na zádech, izometrická kontrakce gluteál. svalů oboustraně 



 

 

 Zvetšení a udržení kloubního rozsahu v KoKK 

VP: leh na zádech, sunem po podložce flexe KoK 

 Senzomotorika dle Jandy: nácvik malé nohy vsedě, tříbodové opory. 

 Posilování m.gluteus med. a adduktorů: 

VP: Leh na boku, spodní DK ve flexi v KoK, unožit 

 Chůze a vertikalizace: 

Pacientka byla vertikalizována přes bok s dopomocí do sedu se spuštěnými bérci dolů 

přes okraj lůžka, následně nácvik třídobé chůze s 2 FH s odlehčením PDK 

 Indikace kolenní motodlahy 60° do flexe v PKoK 

 Fyzikální terapie: kryoterapie na P KoK v oblasti operovaného zákroku 

 Autoterapie: zvětšení a udržení kloubního rozsahu v PKoK, posílování extenzorové a 

flexorové skupiny KoK, posílování abduktorů a  adduktorů kyčelních kloubů, 

posilování extenzorů kolenních kl., izometrické cvičení pro m.gluteál.svaly, 

senzomotorika dle Jandy. 

Zhodnocení dnešní terapeutické jednotky: 

Při nácviku malé nohy flektovala prsty nohy i přes slovní instruktáž. Pacientka byla 

vertikalizována s dopomocí do sedu. Pacientka ušla třídobou chůzí s 2FH cca 20 metrů.  

Chůze byla jistá a pravidelná. Při aplikaci motodlahy cítila pnutí do flexe v PKoK, které 

po 3 cyklu ustoupilo a došlo k zvětšení rozsahu v PKoK o 10 stupňů (tzn. S: 0-0-60 

pasivně, aktivně S: 0-0-55). Instriktovala jsem pacientku pro autoterapii naučených 

cviků z terapeutické jednotky, které by si měla provádět každodenně. Sebeobsluhu na 

lůžku zvládá dobře.  

 

 

 

 

 



 

 

5. terapie – 25. 1. 2011 – 4. pooperační den 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: Pacientka si stěžuje na oteklé koleno a přítomnost bolesti. 

Na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj 

momentální stav číslem 7.  

Objektivní stav pacientky: 

Pacientka je orientovaná a spolupracuje, bolest je tlumena farmakologicky. 

Aspekce: 

Pacientka leží na zádech v bdělém stavu, DKK polohovány do flexe v KoK a kyčel. 

kloubech, lýtka jsou bandážována. Jizva vzniklá po implantaci endoprotézy PKoK se 

vyskytuje na středu pately v sagitální rovině a je mírně zarudlá, otok v okolí vzniklé 

jizvy PKoK. Barva kůže na akrech je fyziologická. 

Palpace: 

PDK má vyšší teplotu než-li LDK, kůže je v oblasti PKoK napjatá a nepružná.  

Hypotonie: m.quadriceps femoris dx., m. rectus abdominus, m.obliqus internus et 

externus . Otok v okolních MT v PKoK.  

Hypertonie: m. hemstringi dx., m. tensor fascie latae dx. a adduktorů PKyK. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění kůže, podkoží a facií v oblasti PKoK, relaxace hypertonických svalů, obnova 

joint play a ovlivnění propriorecepce obou chodidel, posílení svalů HKK, zlepšení 

celkové kondice a mobility pacientky, posílení oslabených svalů DKK, zvětšení rozsahu 

v PKoK, vertikalizace a edukace chůze o 2FH, zadání autoterapie. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

TMT v okolí operované PDK (uvolnění kůže, podkoží a fascií), kontrolní vyšetření joint 

play, SMS dle Jandy- nácvik malé nohy v sedě, tříbodové opory, LTV analytické 

cvičení na zvýšení svalové síly s overballem, PNF dle Kabata pro HKK, uvolnění  

adduktorů kyčel.kl. a m.illiopsaos bil. metodou AGR, protažení m. trapezius bil.- horní 

část, m. levator scapulae , m. pectoralis major et minor bil. metodou PIR, vertikalizace 



 

 

do stoje, stoj na 2 vahách s odlehčením PDK, korekce chůze s odlehčením PDK o 2 FH 

po rovině, indikace motodlahy, kryoterapie, instruktáž k autoterapii. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Míčkování dle Jebavé pro redukci otoku a pro uvolnění měkkých tkání PDK 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita: 

Na jizvu, na kůži a podkoží, na fascie stehna a lýtka PDK, na fascii v oblasti m.tensor 

facie latea bilaterálně 

 Mobilizace dle Lewita obou DKK: Lisfrankova, Chopartova skloubení, patel a hlavičky 

fibuly. 

 Senzomotorika dle Jandy: nácvik malé nohy vsedě, tříbodové opory. 

 Postizometrická relaxace dle Lewita: na ADD kyčel. kloubů, m. trapezius bil.-horní 

část, m. levator scapulae, m. pectoralis major et minor bil. 

 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace: 

Posilovací technika: výdrž-relaxace-aktivní pohyb pro m. triceps brach. bilat., I. diag. 

ext. vzorce s extenzí loketní. 

 Metoda AGR dle Zbojana pro adduktory kyč.kl. DKK a m.illiopsoas bil.  

 Kondiční cvičení: 

VP: leh na zádech flexe v KoK, FL kyčel. kl. oboustranně, izometrie gluteáních svalů a 

podsazování pánve a výdech 

VP: leh na boku neoperované DK, zdravá DK mírně pokrčená, operovanou končetinu 

propnout v kolenním kloubu, s dorzální flexí v hlezenním kloubu, unožit a opět povolit  

VP: leh na boku neoperované DK, nataženou operovanou DK s dorzální flexí 

v hlezenním kloubu zanožit, přednožit a povolit zpět  

VP: sed, dorz. FL v hlez.kloubu a EX. v KoK střídavě s výdrží 

VP: sed, přitáhnout špičku, zpevnit svaly trupu a střídavě krčit DKK nad podložku  

 Vertikalizace a chůze: nácvik třídobé chůze o 2FH s odlehčením PDK. 

 Stoj na 2 vahách s odlehčením PDK 



 

 

 Pasivní cvičení PDK- VP: leh na zádech. motodlaha 70 stupňů na 30 minut 

 Fyzikální terapie: kryoterapie na PKoK 

 Autoterapie: viz kondiční cvičení 

 

Zhodnocení: 

Pacientka spolupracovala, kondiční cvičení probíhalo i v poloze sedu a lehu na boku, po 

dohodě souhlasila se samost. cvičením kondičního cvičení dle předchozích cvičebních 

jednotek a tím vznikl prostor pro další terapeutické postupy. Při vyšetření kloubní vůle 

mobilizační technikou jsem nenalezla v danných kloubech blokády. PNF je pro 

pacientku značně koordinačně náročná technika. Pacientka navzdory slovní instruktáži 

nedostatečně odlehčovala při chůzi PDK. Akt. i pas. pohyb PDK je omezen otokem. 

Došlo ke zvětšení rozsahu v PKok o 10 stupňů (tzn. pasivně S: 0-0-70, aktivně S: 0-0-

60). Bez problému dojde na toaletu, chodí sama bez dopomoci druhé osoby. Pacientka 

je soběstačná. 

 

6. terapie – 26. 1. 2011 - 5. pooperační den 

Status presens: 

Subjektivní pocit pacientky: Na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší 

rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj momentální stav číslem 7. Pacientka zlepšení 

pohyblivosti PKoK a zpozorovala zmenšení otoku PDK. Dnes předpokládá propuštění 

do domácí péče. Není unavena, cítí se v lepší kondici.    

Objektivní stav pacientky: Pacientka je orientovaná časem, místem a osobou, 

spolupracuje. 

Aspekcí: redukce otoku PKoK - ověřeno antropometrií obvodových mír 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 10: Obvodové míry DKK, naměřeny dne 26. 1. 2011 

LDK (cm) OBVODOVÉ MÍRY PDK (cm) 

51 Stehna (10 cm nad patelou)  51 

42 Přes mm.vasti quadricepsu femoris KoK  43 

37 Přes patellu a přes tiberositas tibeae 40 

37 Lýtka (přes nejsilnější místo)  38 

24 Přes kotníky  25 

30 Přes nárt a patu  30 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění kůže, podkoží a fascií, relaxace hypertonických svalů, zlepšení celkové 

kondice a mobility pacientky, posílení oslabených svalů DKK, zvětšení rozsahu 

v PKoK, vertikalizace a edukace chůze o 2FH, chůze do schodů, případná korekce 

naučených cviků, zadání autoterapie. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

Odebrání údajů pro kontrolní kineziologický rozbor (obvodové míry DKK, vyšetření 

kloubního rozsahu v PKoK metodou goniometrie), TMT v okolí operované PDK 

(uvolnění kůže, podkoží a fascií), LTV s overballem na zvýšení svalové síly, PNF dle 

Kabata pro DKK, uvolnění adduktorů kyč.kl. metodou AEK a m. illiopsoas bil. 

metodou AGR, vertikalizace, chůze do schodů s 2 FH, indikace motodlahy, kryoterapie, 

instruktáž k autoterapii, poučení pacientky o správných aktivitách a vyvarováním se 

nesprávných pozic či aktivit, které by přetěžovaly kolenní klouby.  

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita: 

V okolí jizvy na kůži a podkoží, na fascie stehna a lýtka, na fascii v oblasti m.tensor 

facie latea bilaterálně. 



 

 

 Uvolnění adduktorů kyč.kl. metodou AEK, m. illiopsoas bil. metodou AGR  

 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace: 

Posilovací technika: výdrž-relaxace-aktivní pohyb pro m. triceps brach. bilat., I.diag. 

ext. vzorce s extenzí loketní  

Relaxační technika: výdrž relaxace, I. diag. ex. vzorce s extenzí kolenní. 

 Kondiční cvičení/Aktivní cvičení PDK 

VP: leh na zádech, flexe v KoK, sunutím paty po podložce, unožování 

VP: leh na zádech, ztlačování overballu flektovanými KoK 

VP: leh na zádech, flexe v KoKK, FL kyčel. kl. oboustranně, izometrie gluteálních 

svalů a výdech 

VP: leh na boku neoperované DK, zdravá DK mírně pokrčená, operovanou končetinu 

propnout v kolenním kloubu, s dorzální flexí v hlezenním kloubu, unožit a opět povolit  

 Vertikalizace a chůze: 

Třídobá chůze po schodech o 2FH s odlehčením PDK. 

 Aktivní cvičení PDK: 

VP: sed FL a EX KoK 

 Indikace motodlahy: VP: leh na zádech. motodlaha 80 stupňů na 30 minut 

 Fyzikální terapie: Kryoterapie na PKoK 

 Instruktáž pro autoterapii: 

Cvičení jako prevence pooperačních komplikací, posilování stehenních svalů,  

 Autoterapie: viz kondiční cvičení  

Zhodnocení: 

Dnes byla provedena poslední terapie v rámci nemocniční hospitalizace. Zítra bude 

pacientka plánovaně propuštěna do domácí péče. 

Pacientka spolupracovala, po dohodě souhlasila se samost. cvičením,  kondičního 

cvičení dle předchozích cvič. jednotek a tím vznikl prostor pro další terapeutické 



 

 

postupy, PNF pro HKK a DKK je pro pacientku značně koordinačně náročná technika, 

přesto jej zvládla lépe než při minulé terapii. Pacientka chodila o 2FH po schodech, 

jelikož byla edukována v předoperační péči, chůzi zvládla bez problémů. 

Aktivní FL v PKoK stále není fyziologický. Došlo ke zvětšení rozsahu v PKoK 

(pasivně S: 0-0-80, aktivně S: 0-0-70). 

 

7. terapie – 28. 1. 2011 - 7. pooperační den 

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky:  

Psychicky se cítí dobře, jelikož je v domácím prostředí. Stěžuje si na bolest v oblasti 

bederní páteře. Na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení, pacientka 

ohodnotila svůj momentální stav číslem 8. Pacientka pozoruje zlepšení v pohybu PKoK. 

Objektivní stav pacientky: 

Aspekce: je mobilní, při chůzi používá 2FH, při chůzi odlehčuje váhu PDK, pooperační 

jizva se hojí per primam bez známek zánětu, barva kůže je fyziologická. 

Palpace: 

Hypertonus v oblasti PV svalů bederní páteře bilaterálně. 

Cíl terapeutické jednotky:  

Redukce bolesti PV v oblasti bederní páteře, zlepšení celkové kondice pacientky, 

posílení oslabených svalů břišních a svalů DKK, zvětšení kloubního rozsahu v PKoK, 

korekce sedu, stoje, zadání autoterapie, upravení domácího prostředí vzhledem k jejímu 

aktuálnímu stavu.  

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

TMT v oblasti PV svalů, LTV analytické cvičení pro zvýšení svalové síly DK s 

overballem a bez něj, PNF dle Kabata pro pánev a lopatku, posilování břišních svalů dle 

svalového testu (dle Jandy), instruktáž k autoterapii. 

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 



 

 

 Míčkování dle Jebavé pro uvolnění měkkých tkání PV svalů 

 Cvičení pro uvolnění svalů v bederní oblasti páteře a posílení břišních svalů (dle 

Mojižíšové): 

VP: leh na zádech, mírná flexe v kolenních kloubech, elevace pánve až po dolní úhly 

lopatek, zpět pokládáme obratel po obratli. 

 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata: 

Relaxační technika: kontrakce-relaxace, anteriorní elevace pánve pro ovlivnění 

hypertonu kontralaterálního m. quadratus lumborum a posílení homolaterálních 

šikmých břišních svalů. 

Relaxační technika: kontrakce-relaxace, anteriorní elevace a posteriorní deprese lopatky 

pro uvolnění mm. trapezii 

 Cvičení s overballem: 

VP: sed, stlačení overballu ploskou PDK 

VP: sed, DKK ve stejném postavení, mezi kolena vložit overball, stisknout kolena proti 

sobě s výdrží asi 5 s a povolit. 

VP: leh na zádech, podložíme patu PDK overballem, PKoK propnout a zatlačit do 

overballu s dorzální flexí v hlezenním kloubu. 

 Analytické posilování m. rectus abdominis a mm. obliquí břišních svalů dle svalového 

testu (dle Jandy): 

VP: leh na zádech, DK podloženy pod KoK, plynulá obloukovitá flexe trupu s 

výdechem, a plynulá obloukovitá flexe trupu s rotací a výdechem. 

 Autoterapie: viz kondiční cvičení 

Zhodnocení: S ohledem k momentální bolesti bederní páteře byla jednotka zaměřena na 

redukci bolesti zad a posílení břišního svalstva, kdy po skončení terapie pacietka 

pocítila mírné zlepšení ve smyslu redukci bolesti zad. Vzhledem k tomu, že pacientka 

má doma k dispozici overball, tak jsem využila této cvičební pomůcky. V plánu jsem 

měla úpravu domácího prostředí pacientky, jelikož pacietka absolvovala stejnou 



 

 

implantaci UNI KoK před 4 lety, měla vše přizpůsobené vzhledem k jejímu 

zdravotnímu stavu.  Kloubní rozsah PKoK pasivně S: 0-0-95, aktivně S: 0-0-90.  

 

8. terapie - 3. 2. 2011 – 12. den po operaci     

Status presens: 

Subjektivní stav pacientky: Pacientka se cítí ve velmi dobré formě. Na stupnici od 0 

do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení, pacientka ohodnotila svůj momentální stav 

číslem 9. Pacientka pociťuje zlepšení pohyblivosti v PKoK a i zpozorovala eliminaci 

otoku PDK. Bolest PV v oblasti bederní páteře už nepociťuje.  

Objektivní stav pacientky: Pacientka je orientovaná a aktivně spolupracuje. 

Aspekce:  

Pacietnka je mobilní, při chůzi používá 2FH, při chůzi odlehčuje váhu PDK. Pooperační 

jizva se hojí per primam, barva kůže je fyziologická. 

Palpace: Normotonus v oblasti PV svalů bederní páteře bilaterálně. Teplota aker je 

fyziologická. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Edukace pacientky o péči o jizvu, aktivní strečink pro m. quadriceps femoris dx., 

odebrání údajů do výstupního kineziologického rozboru, poučení pacientky o vhodných 

sportovních aktivitách a vhodném režimu až do nástupu do komplexní lázeňské péče. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

Výstupní kineziologický rozbor, TMT dle Lewita v okolí operované PDK (uvolnění 

kůže, podkoží a fascií), PIR s pasivním protažením pro m. quadriceps femoris dle 

Lewita, edukace péče o jizvu, edukace pacietky vhodným pohybovým režimem.  

Provedení dnešní terapeutické jednotky: 

 Odebrání údajů pro výstupní kineziologický rozbor 

 TMT dle Lewita v okolí operované PKoK 



 

 

 PIR s pasivním protažením pro m. quadriceps femoris dx., VP: leh na břiše, FL v PKoK 

s pomocí ručníku.  

 Kondiční cvičení: viz předchozí terapie  

VP: leh na břiše: opřít špičky o podložku, propnout obě DK, stáhnout hýžďové svaly a 

povolit, výdrž a 5 s pauza. S cílem posílení gluteálních sv. a sv. stehenních. 

Zhodnocení dnešní terapeutické jednotky: 

Pacientka přišla do nemocnice na kontrolní návštěvu ke svému ortopedickému lékaři, 

kde jí byly odstraněny stehy vzniklé po operaci. Následně pacientka došla na ambulanci 

rehabilitace, kde jsem vyšetřila výsledky zaznamenané ve výstupním kineziologické 

rozboru. Připojila jsem poslední cviky LTV kondičního charakteru s cílem autoterapie 

v domácím prostředí. Pacietky kloubní rozsah v PKoK S: 0-0-105 pasivně, aktivně S: 0-

0-105. Pacietka byla seznámena s péčí o jizvu. 

Závěr: 

Pacientka byla poučena, aby pokračovala v autoterapii osvojených cviků naučených 

z terapeutických jednotek. Dále by měla podstoupit následný dlouhodobý fyzioter. 

program cílený na zvýšení FL PKoK, zkvalitnění funkce dynam. stabilizátorů KoK, 

stálou korekci hybných stereotypů, především chůze, zvýšení kondice, redukce váhy. 

Pro lepší představu o dlouhodobé terapii, byla pacientka okrajově seznámena s LTV na 

gymnaballu. LTV s overballem, cvičebními jednotkami ve vodě a senzomotorickou 

stimimulací. Bylo by vhodné pacientku poučit o dalších posilovacích i relaxačních 

přístupech. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Výstupní vyšetření ze dne 3. 2. 2011 tzn. 12. den po operaci v Oblastní nemocnici 

Kladno v ambulanci.  Při výstupním vyšetření jsem postupovala stejně jako u vstupního 

kineziologického rozboru. 

 

3.6.1  Vyšetření stoje aspekcí 

Stoj o 2 FH, patrné odlehčovaní PDK při zatěžování z důvodu implantované 

unikondylární protézy PKoK. 

A) pohled zezadu: 

 stoj o široké bázi 

 trojúhelníkový tvar pat 

 symetrická tloušťka a tvar Achillovy šlachy bilat. 

 lýtka obou stran jsou symetrická, přítomny drobné varixy 

 pravá podkolení rýha níž 

 pravé stehno je větší než levé 

 symetrie subgluteálních rýh 

 linie páteře udržuje fyziologické postavení 

 symetrie dolních úhlů lopatek 

 symetrické postavení med. okrajů lopatek 

 hypertrofie m. trapezius bilat. 

 ušní lalůčky na stejné úrovni 

 

 

 

 



 

 

B) pohled zpředu: 

 klenutá nožní klenba u obou DKK 

 větší zatížení malíkových hran chodidel více než mediáních hran 

 symetrie lýtek 

 pravé stehno je větší než levé 

 jizva na přední ploše LKoK dlouhá 7 cm a na PKoK dlouhá 9 cm 

 pupek ve střední linii 

 prominující břišní stěna 

 ramena v protrakci 

 hypertonus pars superior m.trapezii bilaterálně-ověřeno palpací 

 hlava ve střední čáře 

 

C) pohled zboku: 

 mírná semiflexe PKoK a extenze LKoK 

 anteverze pánve 

 hyperlordóza bederní páteře 

 Th/L přechod výrazný 

 HK loketní kl. v semiflexi 

 mírná kyfóza Th páteře 

 protrakce ramen 

 předsunuté držení hlavy 

 

 

 



 

 

Závěr: 

Při vyšetření pacientka stojí o 2FH, odlehčuje PKoK, tudíž je PKoK v semiflexi a 

LKoK v extenzi. Na lýtkách se vyskytují drobné varixy. Pacientka má na levé patele 

v sagitální rovině jizvu dlouhou 7cm na pravé 9 cm. Valgozita PKoK se operací 

vyrovnala. 

Dále disponuje prominující břišní stěnou. Ramena jsou v protrakci a má předsunuté 

držení hlavy. 

3.6.2 Vyšetření olovnicí 

 olovnice spuštěna ze záhlaví, dopadá od intergluteální rýhy mírně vpravo a dopadá blíže 

k pravé DK. Olovnice v sagitální rovině prokazuje bederní hyperlordózu a hyperkyfózu 

v oblasti hrudní páteře. 

 olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu-pánev je v anterverzi a ramena v protrakci 

 olovnice spuštěna od proc. xiphoideus – pupek je v ose, olovnice dopadá spíše k PDK 

 Zkouška lateroflexe: olovnice dopadá na úroveň interguteální rýhy. 

Závěr: Těžiště z důvodu odlehčení PDK zůstává mírně vlevo. 

 

3.6.3 Vyšetření na dvou vahách 

Pacientka odlehčuje více PDK o 11 kg z důvodu indikace lékaře a také implantace UNI 

PKoK. 

3.6.4 Vyšetření pánve palpací 

 

Vzhledem k modifikaci stoje pacientky použitím 2FH a tedy nestejným výchozím  

podmínkám nejsou výsledky tohoto vyšetření plně srovatelné s předchozími.  

 

3.6.5 Vyšetření jizvy 

Jizva se nachází na přední straně LKoK je klidná, zhojená, asi 7 cm dlouhá. Celkově je 

jizva posunlivá všemi směry, měkké tkáně v jejím okolí jsou protažlivé.  



 

 

Jizva vzniklá po operaci unikondylární endoprotézy PKoK je dlouhá 9 cm. Kůže na 

operovaném PKoK je suchá s mizejícími podlitinami, jizva je čistá, volná a na pohmat 

měkká, hojí se per primam. Všech 10 stehů extrahováno. 

 

3.6.6 Analýza chůze (vyšetření aspekcí) 

Typ chůze: peronerální, chodí s oporou 2 FH, třídobá chůze. 

Chůze vpřed: nejdříve jsem hodnotila chůzi pacientky vpřed naboso, kdy její odvíjení 

chodidel od podložky bylo ze začátku plynulé. Ploska chodidla během chůze dopadala 

na patu a pak se odvíjela především po zevní hraně, kdy se pacientka odrazila od palce. 

Chůze byla v iniciální fázi o širší bázi, délka kroků 50 cm, s fyziologickými souhyby 

hlavy a trupu. Pacientka měla tendenci ke zmenšování flektování PKoK, na což jsem ji 

upozornila.  

Modifikace chůze: nebylo možno provést, protože pacientka k chůzi využívá 

kompenzačních pomůcek. 

Závěr: Pacientka se pohybovala s oporou 2 FB. Využívala stereotyp třídobé chůze s 

přikládáním operované končetiny. U pacientky lehce vázla flexe operovaného kloubu. 

Samostatná chůze po rovině nečinila pacientce potíže. V chůzi po schodech potřebovala 

pacientka ještě získat jistotu a opět bylo nutné se soustředit na flexi i extenzi 

operovaného kloubu. 

 

3.6.7 Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Vyšetřila jsem jen stereotypy, které se týkají operované DK. Vyšetření jsem prováděla 

pro srovnání na obou DKK. 

 Stereotyp extenze levého a pravého kyčelního kloubu – vyšetřila jsem přestavbu 

pohybového stereotypu na obou DKK. Patologickým projevem byla primární aktivace 

ischiokrurálního svalstva až poté nastoupila aktivace gluteálního svalstva, která měla 

pohyb iniciovat. Potom následovala aktivace kontralaterálního, pak homolaterálního 



 

 

paravertebrálního svalstva v lumbosakrálním segmentu a konečná aktivace thorakálních 

úseků paravertebrálního svalstva. 

 Stereotyp abdukce levého a pravého kyčelního kloubu – nedošlo ke změně 

stereotypu. Nedříve se zapojil m.gluteus med. a min., m. tenzor fascie latae , následovně 

se zapojil m.quadratus lumborum, m.iliopsoas a m.rectus femoris. 

 Stereotyp flexe trupu – aktivitu přebírá mm.iliopsoas, spodní částí m.rectus abdominus 

jde do útlumu.   

 Stereotyp flexe šíje – při provedení pohybu je výrazné předsunutí hlavy a krku 

způsobené převahou mm. SCM. 

 Motorický stereotyp – dýchání – vyšetření vleže na zádech, převažuje hrudní typ 

dýchání, dechová vlna je distoproximální. 

 

Závěr: U stereotypu extenze kyč.kloubu bilaterálně jsem našla negativní přestavbu 

pohybového stereotypu, kdy se jako první aktivovalo ischiokrurální svalstvo. Pacientka 

disponuje chybným stereotypem flexe trupu, kdy aktivitu přebírá mm.iliopsoas a spodní 

částí m.rectus abdominus jde do útlumu. U stereotypu flexe šíje, kdy při provedení 

pohybu je výrazné předsunutí hlavy a krku způsobené převahou mm. SCM. 

 

3.6.8 Antropometrie 

Hmotnost: 78 kg 

Výška ve stoji (podložka-vertex) 168 cm 

Výška vsedě (sedadlo-vertex) 124 cm 

Délka vleže (podložka pod chodidly-vertex) 169 cm 

Rozpětí paží 158 cm 

Somatotyp eurysom 



 

 

Tabulka č. 11: Antropometrie - délkové míry (v cm) DKK, hodnoty byly naměřeny dne 3. 2. 2011 

Délkové míry DKK vleže LDK (cm) PDK (cm) 

Funkční délka končetiny (spina iliaca superior – malleolus medialis) 92 92 

Anatomická délka končetiny (trochanter major – malleolus lateralis) 89 89 

Umbilikomaleolární délka končetiny (pupek – malleolus medialis) 95 96 

Stehna (trochanter major-lat.štěrbina KoK) 49 49 

Bérce (caput fibulae – malleolus lateralis) 39 39 

Nohy (nejdelší prst – pata) 26 26 

 

Tabulka č. 12: Antropometrie - obvodové míry (v cm) DKK, hodnoty byly naměřeny dne 3. 2. 2011 

Obvodové míry DKK vleže LDK (cm) PDK (cm) 

Stehna 15 cm nad patellou 51 51 

Stehna nad KoK přes mm.vasti quadricepsu femoris 42 43 

Kolena přes patellu a přes tiberositas tibie 37 38 

Lýtka (přes nejsilnější místo) 38 37 

Přes kotníky 24 25 

Přes nárt a patu 30 30 

Přes hlavice metatarsů (tzv. obuvnická míra) 23 22 

 

Závěr: délkové a obvodové rozdíly jsou v rámci fyziologické normy.  



 

 

 

3.6.9 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

 Zkoušky hypermobility (dle Sachseho) L / P strana 

a) zkouška rotace hlavy: A / A 

b) zkouška šály: A / A 

c) zkouška zapažených paží: A / A 

d) zkouška založených paží: A / A 

e) zkouška zapažených paží: A / A 

f) zkouška extendovaných loktů: A / A 

g) zkouška sepjatých rukou: A / A 

h) zkouška sepjatých prstů: A / A 

ch) zkouška předklonu: A / A 

i) zkouška úklonu: A / A 

Legenda:  

A - hypermobilní až normální 

B - lehce hypermobilní 

C - výrazná hypermobilita 

Závěr: Pacientka netrpí hypermobilitou. 

 



 

 

 Vyšetření kloubního rozsahu metodou goniometrie 

Vyšetření pomocí plastového dvouramenného goniometru, zápis proveden metodou 

SFTR 

Tabulka č. 13: Goniometrické vyšetření, zápis proveden metodou SFTR (ve stupních), hodnoty byly 

naměřeny dne 3. 2. 2011 

Rovina: S F T R 

Pravý kyčelní kl. S: 15-0-100 (akt.) 

S: 15-0-110 (pas.) 

F: 35-0-20(akt.) 

F: 40-0-20(pas.) 

 R: 45 – 0 – 20 (akt.) 

R: 45 – 0 – 20 (pas.) 

Pravý kolenní kl. S:0-0-100 (akt.)OP 

S: 0-0-105 (pas.) 

   

Pravý hlezenní kl. S: 10-0-40 (akt.) 

S: 10-0-45 (pas.) 

  R: 20- 0-35 ( akt.) 

R: 20- 0-35 ( pas.) 

Levý kyčelní kl. S: 15-0-120 (akt.) 

S: 15-0-120 (pas.) 

F: 35-0-15(akt.) 

F: 40-0-15(pas.) 

 R: 35 – 0 – 30 (akt.) 

R: 40 – 0 – 35 (pas.) 

Levý kolenní kl. S: 0-0-140 (akt.) 

S: 0-0-140 (pas.) 

   

Levý hlezenní kl. S: 15-0-40 (akt.) 

S: 20-0-40 (pas.) 

  R: 20- 0-35 ( akt.) 

R: 20- 0-35 ( pas.) 

Krční páteř S: 40-0-40 (akt.) 

 

F:40-0-40 (akt.) 

 

 R: 60-0-60 (akt.) 

Hrudní a bederní páteř  F: 25-0-85 (akt.) 

 

 R: 40-0-35 (akt.) 

 

Legenda: 

S – rovina sagitální 

F – rovina frontální 

R – rovina rotací 



 

 

OP-omezení pohybu 

Pozn.: Kloubní rozsahy HKK jsou fyziologické a symetrické. 

Závěr: U tohoto vyšetření je snížení rozsahu v pravém kyčelním kloubu 100 stupňů do 

flexe, omezení pohybu s bolestí v operovaném PKoK v rozsahu 100 stupňů do flexe.  

 

3.6.10  Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Tabulka č. 14 : Nejčastěji zkrácené svalové skupiny – hodnocení 0,1,2, hodnoty byly naměřeny dne 

3. 2. 2011 

Nejčastěji zkrácené svalové skupiny Hodnocení L / P strana 

m. triceps surae 0 / 0 

flexory kyčelního kloubu 0 / 1 

flexory kolenního kloubu 0 / 1 

adduktory kyčelního kloubu 0 / 0 

m. piriformis 1 / 1 

m.quadratus lumborum 0 / 0 

paravertebrální zádové svaly 1 / 1 

m.pectoralis major-část sternální dolní 1 / 1 

m.pectoralis major-část sternální střední a horní 1 / 1 

m.pectoralis major- část klavikulární a m.pectoralis 

minor 

1 / 1 

m.trapezius – horní část 1 / 1 

m.levator scapulae 1/ 1 

m.sternocleidomastoideus 1 / 1 

 



 

 

Legenda:  

0: nejde o zkrácení 

1: malé zkrácení 

2: velké zkrácení 

Závěr: Malé zkrácení m.pectoralis major- část klavikulární a m.pectoralis minor, malé 

zkrácení pravých flexorů KoK, flexorů kyčelního kloubu dx., mm. piriformi, 

paravertebrálních zádových svalů, prsních svalů, m. levatoru scapulae a 

mm.sternocleidomastoidei dx. 

 

3.6.11  Vyšetření svalové síly (dle Jandy) 

Tabulka č. 15: Vyšetření svalové síly vybraných svalových skupin dle Jandy, hodnoty byly 

naměřeny dne 3. 2. 2011 

Kloub Pohyb Levá strana Pravá strana 

Kyčelní Flexe (m. iliopsoas, m.rectus femoris) 5 5 

 Extenze s extenzí KoK (m.gluteus max.) 5 4 

 Abdukce (m.gluteus med. et min. , tensor ) 5 5 

 Addukce (krátké a dlouhé adduktory) 5 4 

 Zevní rotace (m. piriformis) 5 5 

 Vnitřní rotace (m.gluteus med. et min., tensor) 5 5 

Kolenní Flexe (hamstringy) 5 4 OP 

 Extenze (m. quadriceps femoris) 5 5- 

Hlezenní Plantární flexe při flexi kolenního kl. (m. 

soleus) 

5 5 

 Plantární flexe při extenzi kolenního kl. (m. 

gastrocnemius) 

5 5 



 

 

 Supinace s dozrální flexí (m. tibialis anterior) 5 5 

 Supinace s plantární flexí (m. tibialis posterior) 5 5 

 Plantární pronace (m. peronei) 5 5 

Trup Flexe 4 4 

 Flexe trupu s rotací 4 4 

 Extenze 5 5 

Pánev Elevace 5 5 

 

Legenda: 

St. 5 normální – odpovídá svalu resp., svalu s velmi dobrou funkcí. Sval je schopen překonat při plném 

rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá tedy 100 % normálu. Nicméně to neznamená, že takový 

sval je zcela normální ve všech funkcí, např. unavitelnosti. 

St. 4 dobrý – odpovídá přibližně 75 % síly normálního svalu. Znamená to, že testovaný sval provede 

lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor. 

St. 3 slabý – vyjadřuje asi 50 % síly normálního svalu. Tuto hodnotu má svah tehdy, kdy dokáže vykonat 

pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy protiváze testované části těla. Při zjišťování 

tohoto stupně neklademe vnější odpor. 

St. 2 velmi slabý – určuje asi 25 % síly normálního svalu. Sval této síly je sice schopen vykonat pohyb 

v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor, jako je váha testované části těla. Musí být 

proto poloha nemocného upravena tak, aby se při pohybu maximálně vyloučila zemská tíže. 

St. 1 – stopa – záškub – vyjadřuje zachování přibližně 10 % svalové síly. Sval se sice při pokusu o pohyb 

smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované části. 

St. 0 nula – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu. 

Ukazuje-li sval hodnotu přechodnou, přidáme ke stupni znaménko + (plus) nebo – (minus), což 

hodnotíme přibližně 5-10% síly. 

OP- omezení pohybu s bolestí 

Závěr: Omezení pohybu s bolestí hodnocení PKoK do flexe stupněm 4, oslabení 

svalové síly pro trupové svalstvo do flexe a flexe s rotací je hodnoceno stupněm 4. 

Svalová síla PDK se zlepšila. 



 

 

3.6.12  Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientována v čase i prostoru, bez poruch vědomí, bez poruch řeči. 

• Vyšetření hlavových nervů: 

n. I. olfactorius - BPN 

n. II. opticus - BPN 

n. III oculomotirius- není nystagmus, BPN 

n. IV. trochlearis- BPN 

n. V. trigeminus- chuť nepoškozena, BPN 

n. VI. abducens - BPN 

n. VII. facialis - BPN 

n. VIII. vestibulocovhlearis-sluch neporušen, BPN 

n. IX. glossopharyngeus - BPN 

n. X. vagus - BPN 

n. XI. accesorius - BPN 

n. XII. hypoglossus- jazyk plazí středem, BPN 

 

• Vyšetření kožních reflexů: 

břišní epiga, mezo, hypo – gastrický: výbavný 

kožní plantární reflex-výbavný 

Čití povrchové (taktilní, termické, algické, diskriminační, grafestezie) u vyšetření 

taktilního čití byla zjištena hyperstezie v oblasti jizvy PKoK. 

Čití hluboké (tlak, polohocit, pohybocit, stereognózie, palestezie) bez patologického 

nálezu 

Šlachověokosticové reflexy (LDK / PDK) 

Reflex Achilovy šlachy (L5-S2) stupeň 3 / 3 



 

 

Medioplantární reflex (L5-S2) stupeň 3 / 3 

Legenda: 

St. 0 - areflexie 

St. 1 - hyporeflexie s použitím facilitačních fenoménů 

St. 2 - hyporeflexie bez s použitím facilitačních fenoménů 

St. 3 - normoreflexie – fyziologická reakce 

St. 4 - hyperreflexie 

St. 5 - hyperreflexie – polykinetické reflexy 

 

• Vyšetření rovnováhy: 

Závěr: Kvůli stoji  2FB nebylo možné provést. 

• Vyšetření pyramidových jevů: 

Tabulka č. 16: Vyšetření pyramidových jevů zánikových na DKK 

Mingazzini Neg. 

Barré Neg. 

Fenomén retardace Neg. 

 

Tabulka č. 17: Vyšetření pyramidových jevů spastických na DKK 

Babinsky Neg. 

Chaddock Neg. 

Oppenheim Neg. 

Vítkův sumační reflex Neg. 

Rossolimo Neg. 

Žukovskyj- Kornylov Neg. 

 



 

 

• Vyšetření taxe: 

Pata-koleno BPN 

Pata-špička BPN 

 

Závěr: u vyšetření taktilního čití byla zjištena hyperstezie v oblasti jizvy PKoK, ostatní 

neur.vyšetření je bez patologického nálezu. V porovnání se vstupním kineziologickým 

vyšetřením nedošlo v neurologickém rozboru k žádným změnám. 

 

3.6.13  Vyšetření reflexních změn (palpační vyšetření dle Lewita) 

 Vyšetření kůže a podkoží: küblerova řasa lze nabrat v oblasti bederní páteře 

oboustranně, v oblasti Th/L přechodu se neláme. 

 Vyšetření facií: omezená posunlivost lumbosakrální facie – kraniálním a 

kaudálním směrem na obou stranách. Omezená posunlivost fascie v oblasti 

PKoK s porovnáním u LKoK. 

 Změny ve svalech-palpace: 

Hypotonie – m.gastrocnemius bilat., m. rectus abdominis, m. obliquus internus et 

externus abdominis bilaterálně. 

Hypertonie – m. tensor facie latae PDK, m. quadriceps lumborum bilat., 

paravertenrální svaly v oblasti Th/L přechodu, m. trapezius bilaterálně. 

 

 Vyšetření TrP ve svalech: 

m. trapezius pars descendens sin.  

m. tenzor facie latae PDK (v blízkosti jejího úponu) 

m. adductor femoris PDK (v blízkosti jejich úponu) 

 

 



 

 

3.6.14  Vyšetření kloubní vůle (dle Lewita) 

Tabulka č. 18: Vyšetření kloubní vůle vybraných kloubů, které byly naměřeny dne 3. 2. 2011 

 PDK LDK 

LISFRANKŮV KL. pruží, OP Pruží 

SCHOPARTŮV KL. pruží, OP Pruží 

TALOKRUÁLNÍ SKLOUBENÍ BPN BPN 

TIBIOFIBULÁRNÍ 

SKLOUBENÍ 

BPN BPN 

PATELA Volná Volná 

KOLENNÍ KL. - ventrodozálně 

a laterolaterálně 

z důvodu přítomnosti 

endoprotézy nevyšetřována 

z důvodu přítomnosti 

endoprotézy nevyšetřována 

KYČELNÍ KL. dle Cyriaxe             ZR 45, VR 20                ZR 40, VR 35 

PATRIKOVA ZK. (SI kl.) 

 

Negativní Negativní 

BEDERNÍ PÁTEŘ – ve všech 

segmentech 

BPN BPN 

 

Závěr: při vyšetření kloubní vůle nebyly zjištěny patologické nálezy. 



 

 

 

3.6.15   Shrnutí výstupního kineziologického rozboru 

      

    Pacientka spolupracovala s ochotou i přes časovou náročnost vyšetření výstupního 

kineziologického rozboru. 

Při vyšetření stoje pacientka stála s oporou o 2FH, patrné odlehčování PDK z důvodu 

implantované unikondylární protézy PKoK. PKoK je v semiflexi a LKoK v extenzi. Na 

lýtkách se vyskytují drobné varixy. Pacientka odlehčuje více PDK o 11 kg z důvodu 

indikace lékaře a také implantace UNI PKoK. Redukce váhy pacientky po prodělané 

operace ke dni 3. 2. 2011 se snížila o 2 kg. 

Dále disponuje prominující břišní stěnu, ramena v protrakci a předsunuté držení hlavy. 

Jizva vzniklá po implantaci unikondylární endoprotézy PKoK je dlouhá 9 cm. Kůže na 

operovaném PKoK je suchá s mizejícími podlitinami. Jizva je čistá, volná a na pohmat 

měkká, hojí se per primam. Všech 10 stehů extrahováno. 

Jizva, která se nachází na přední straně LKoK je klidná, zhojená, asi 7 cm dlouhá. 

Celkově je jizva posunlivá všemi směry, měkké tkáně v jejím okolí jsou protažlivé.  

Při chůzi se pacientka pohybovala s oporou 2 FH. Využívala stereotyp třídobé chůze s 

přikládáním operované končetiny. U pacientky vázla flexe operovaného kloubu. 

Samostatná chůze po rovině nečinila pacientce potíže. V chůzi po schodech potřebovala 

pacientka ještě získat jistotu a opět bylo nutné se soustředit na flexi i extenzi 

operovaného kloubu. 

Vzhledem k modifikaci stoje pacientky použitím 2FH a tedy nestejným výchozím 

podmínkám nejsou výsledky chůze, vyšetření pánve plně porovatelné s předchozími. 

U vyšetření základních pohybových stereotypů jsem nalezla patologii ve stereotypu 

extenze kyč. kloubu bilaterálně, kdy se jako první aktivovalo ischiokrurální svalstvo, i 

přesto že jsem se v průběhu terapie snažila tento stereotyp napravit. 



 

 

Goniometrickým vyšetřením dle metody SFTR je snížení kloubního rozsahu v pravém 

kyčelním kloubu S: 15-0-100 (akt.), S: 15-0-110 (pas.), omezení pohybu s bolestí v 

operovaném PKoK S:0-0-100 (akt.)OP, S: 0-0-105 (pas.) 

U vyšetření svalového zkrácení se vyskytuje malé zkrácení m.pectoralis major- část 

klavikulární a m.pectoralis minor, malé zkrácení pravých flexorů KoK, flexorů 

kyčelního kloubu dx., mm. piriformi, paravertebrálních zádových svalů, prsních svalů, 

m. levatoru scapulae a mm.sternocleidomastoidei dx. 

U neurologického vyšetření taktilního čití byla zjištena hyperstezie v oblasti jizvy 

PKoK, ostatní neur.vyšetření je bez patologického nálezu. 

Küblerova řasa lze nabrat v oblasti beder. páteře oboustranně, v oblasti Th/L přechodu 

se již neláme. Omezená posunlivost lumbosakrální facie – kraniálním a kaudálním 

směrem na obou stranách. Omezená posunlivost fascie v oblasti PKoK s porovnáním u 

LKoK. 

Hypotonie u svalů: m.gastrocnemius bilat., m. rectus abdominis, m. obliqus internus et 

externus abdominis bilaterálně. 

Hypertonie v m. tensor facie latae PDK, m. quadriceps lumborum bilat., m. trapezius 

bilaterálně. 

Trps jsou v m. trapezius pars descendens, m. tenzor facie latae PDK (v blízkosti jejího 

úponu) a m. adductor femoris PDK (v blízkosti jejich úponu). 

Při vyšetření kloubní vůle nebyly zjištěny patologické nálezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 

 

     Pacientka byla mnou rehabilitována po dobu 15 dní od 20/01/2011  do 3/2/2011. 

Nevyskytly se žádné pooperační komplikace a terapeutické jednotky pacientka velmi 

dobře snášela. V průběhu terapií došlo ke zlepšení jejího zdravotního stavu a jak 

pacietka sama uvádí po stránce fyzické i psychické se cítí nyní lépe něž před operací. 

Za nejvýraznější efekt považuji zvýšení kloubního rozsahu PKoK S: 0-0-100, který byl 

první den po operaci omezený v rozsahu S: 0-5-50.  

Postupně docházelo k redukci bolesti a otoku. Změnily se také obvodové míry DKK.  

Zlepšila se protažlivost a posunlivost kůže vůči podkoží v oblasti operovaného PKoK 

ve všech směrech a jizva se hojí per primam. 

Došlo k odstranění TrP ve svalech m. trapezius pars descendens dx. a m. pectoralis 

major dx. (ve sternální části v blízkosti úponu 2. - 4. žebra) a protažení zkrácených 

svalů flexorů a adduktorů kyčelních kloubů,  m.pectoralis major- části klavikulární a 

m.pectoralis minor bilaterálně. 

Podařilo se mi snížit se svalový tonus u dříve hypertonického paravertenrálních svalů 

v oblasti Th/L přechodu. 

Během terapie se obnovila kloubní vůle v Lisfrankově a Chopartově skloubení obou 

DK. 

Celková kondice pacientky se zlepšila. Zvláště pak se zlepšila síla flexorových a 

extenzorových skupin DKK, břišních a gluteálních svalů.  

Úspěchem pacientky je soběstatečnost a nezávislost na pomoci druhé osoby a možnosti 

návratu do plnohodnotného života. 

     Díky těmto výsledkům se domlnívám, že efekt terapie byl úspěšný. 

      Pro větší názornost a možnost porovnání přikládám tabulky s výsledky vstupního, 

kontrolního a výstupního kineziologického rozboru, kde jsou zaznamenány změny 



 

 

délkových mír, obvodových mír, rozsahu pohybu, svalové síly a v neposlední řadě 

subjektivní stavy pacientky ve stupnici v jednotlivých dnech. 

Tabulka č. 19: Délkové míry DKK při vstupním / výstupním vyšetření již po implantaci UNI PKoK 

LDK (cm) DÉLKOVÉ MÍRY PDK (cm) 

 92/ 92 Funkční délka končetiny (spina illiaca sup. ant.- malleolus med.)  92/ 93 

 89/ 89 Anatomická délka končetiny (trochanter major - malleolus lat.)  89/ 90 

 95/ 95 Umbilikomaleolární délka DK ( umbilicus - malleolus med.)  96/ 97 

 49/ 49  Délka stehna (trochanter major- zevní šterbina KoK)  49/ 50 

 39/ 39 Délka bérce I (caput fibulae - malleolis lat.)  39/ 39 

 26/ 26 Délka nohy (nejdelší prst – pata)  26/ 26 

 

Tabulka č. 20: Obvodové míry DKK při vstupním / kontrolním / výstupním vyšetření po implantaci 

UNI PKoK 

 

OBVODOVÉ MÍRY DKK (v cm) 

LDK   PDK  

20.1 22.1 3.2 Dny 20.1 22.1 3.2 

50 51 51 Stehna (10 cm nad patelou) 50 52 51 

42 42 43 Stehna nad KoK přes mm.vasti quadricepsu femoris 42 46 43 

37 37 37 KoK přes patellu a přes tiberositas tibeae  37 42 38 

37 37 38 Lýtka (přes nejsilnější místo) 35 39 37 

24 25 24 Přes kotníky 26 26 25 

30 30 30 Přes nárt a patu 30 30 30 

 

Tabulka č. 21: Goniometrická vyšetření obou DKK metodou SFTR při vstupním / kontrolním / 

výstupním vyšetření po implantaci UNI PKoK 

 

GONIOMETRIE KoK (ve °) 

LKoK  PKoK 

20.1 22.1 3.2 Dny 20.1 22.1 3.2 

S: 0-0-140 S: 0-0-140 S: 0-0-140 Aktivně S: 0-0-120 OP S: 0-5-50 OP S: 0-0-100 OP 

S: 0-0-140 S: 0-0-140 S: 0-0-140 Pasivně S: 0-0-120 OP S: 0-0-40 OP S: 0-0-105 OP 

 

Tabulka č. 22: Svalová síla flexorové a extenzorové skupiny svalů KoK při vstupním / výstupním 

vyšetření již po implantaci UNI PKoK 

LDK SVALOVÁ SÍLA PDK 

 5 / 5 Flexorová skupina  4- OP / 4 

 5- / 5 Extenzorová skupina  5- / 5 



 

 

 

Graf č. 1: Subjektivní stav pacientky ve dnech  
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Legenda: subjektivní stav pacientky na stupnici od 0 do 10, kdy 10 znamená nejlepší rozpoložení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.8  Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 Udržení či zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti 

 Pokračující péče o jizvu 

 Odstranění svalových dysbalancí 

 Nácvik správného stereotypu chůze bez kompenzačních pomůcek 

 Návrat do běžného způsobu života (jako před operací) 

 Pravidelná sportovní aktivita a změna životního stylu vzhledem k věku a 

fyzického stavu 

 Reedukce hmotnosti a poté její optimální udržení 

 Vyvarování se nevhodných pozic a aktivit, které by přetěžovaly KoK 

 Ovlivnění HSSP 

 Lázeňská léčba 



 

 

4.  ZÁVĚR 

     Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vypracování kazuistiky pacientky v průběhu 

souvislé odborné praxe, rozšířit a upevnit si teoretické i praktické dovednosti s danou 

diagnózou. 

     Mým záměrem bylo navrhnout fyzioterapeutický plán, který se individuelně 

modifikoval dle pacientčina aktuálního zdravotního a psychického stavu.  

     Určitou výhodou byla zkušenost pacientky s touto operací, kterou si prošla v roce 

2006 u LKoK a následnou pooperační fyzioterapií, která měla úspěšný efekt na její 

zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že pacientka byla hospitalizována den před 

plánovanou operací. V ten samý den jsem pacientku vyšetřila a odebrala údaje, naskytla 

se příležitost k porovnání celkového stavu před a po operaci. 

     Implantace unikondylární endoprotézy, dodržování léčebně-rehabilitačního plánu a 

také svědomitý přístup pacientky – to vše se promítlo ve zlepšení jejího zdravotního 

stavu. 

      Pooperační fyzioterapie proběhla bez komplikací. Pacientka nepostrádala motivaci a 

aktivní přístup, což jsou základními předpoklady úspěšné rehabilitace a pro navrácení 

pacientky do každodenního života.  

Tato práce nebyla jen jednoznačně výhodná i mě přinesla mnouhé poznatky. V průběhu 

jsem využila různých metod komplexní rehabilitační péče, sestavování rehabilitačního 

plánu. 

      Naučila jsem se pohlížet na pacieta komplexně a dle toho následně volit terapii. 

Také jsem si vědoma, že ke každému pacientovi se musí přistupovat individuelně, 

protože reakce každého organismu a osobnosti jsou zcela odlišné.  

Velkým přínosem pro mě bylo i zpracování obecné části a tedy práce s odbornou 

literaturou, během které jsem se naučila čerpat a vyhledávat informace z mnoha 

odborných zdrojů. Tím jsem si prohloubila své znalosti v oborech fyzioterapie a 

ortopedie.  

      Vzhledem k tomu, že pacientka pracovala do této doby jako prodavačka, kdy po 

většinu pracovní doby stála, návrat ke svému povolání neplánuje. Byl ji přiznán 

částečný invalidní důchod a hledá si novou optimální práci, kde by kolenní klouby už 



 

 

tolik nepřetěžovala.  

     Pacientka byla poučena, aby pokračovala v autoterapii osvojených cviků naučených 

z terapeutických jednotek. Dále by měla podstoupit následný dlouhodobý fyzioter. 

program cílený nejen na její stávající diagnózu, (který by se měl zaměřit na zvýšení FL 

PKoK, zkvalitnění funkce dynamických stabilizátorů KoK, stálou korekci hybných 

stereotypů, především chůze, zvýšení kondice a redukce váhy), ale i na správné držní 

těla a eliminaci svalových dysbalancí. Aby měla pacientka lepší představu o 

dlouhodobé terapii, byla okrajově seznámena s LTV na gymnaballu. LTV s overballem, 

cvičebními jednotkami ve vodě a senzomotorickou stimimulací. Bylo by vhodné 

pacientku poučit o dalších posilovacích i  

relaxačních přístupech.  

      V ideálním případě by měla navazovat komplexní rehabilitační péče ve formě 

lázeňská komplexní péče anebo ambulantní rehabilitace. Pacientka plánuje komplexní 

lázeňskou léčbu v následujícím měsíci. 

     Po uplynutí 6 měsíců od implantace UNI PKoK se bude pacientka s největší 

pravděpodobností schopena navrátit do každodenního plnohodnotného života. Bude 

moci plně zatěžovat operovaný kolenní kloub a může se věnovat lehčímu rekreačnímu 

sportu, který je v souladu s doporučenými sporty.  
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