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Abstrakt 

 

Název:   Porovnání pohybové aktivity a sportu u pacientů po operaci resurfacingu a 

necementované totální endoprotézy 

 

Cíle:  Shrnout do uceleného souboru dostupné informace z pooperačního pohybového 

režimu a soběstačnosti po operaci TEP kyčle. Poukázat na rozdíly mezi 

resurfacingem a necementovanou TEP. Pomocí anketního šetření získat 

informace o pohybové aktivitě a o provozování sportovních činností u pacientů 

po operaci  resurfacingu a NTEP. Zjistit, jsou-li schopni se vrátit ke sportovní 

aktivitě a nakolik je TEP limituje, jak je ovlivňuje bolest po operaci při 

pohybové aktivitě. Porovnat pohybovou aktivitu u pacientů po operaci 

resurfacingem s pacienty po necementované TEP. 

 

Metody:  Práce je vypracovaná metodou kvalitativního hodnocení získaných údajů 

empirickou cestou, kde jsme použili na zjišťování informací anketu. Výsledky 

byly statisticky zpracovány pomocí programu MS Excel do tabulek a grafů. 

      

Výsledky: Nepodařilo se jednoznačně prokázat výhody resurfacingu jako metody 

umožňující co možná nejrychlejší návrat k pohybové aktivitě pacienta. Výsledky 

však není možné zobecnit z důvodu omezení počtu výběru dotázaných pacientů. 

 

 

Klí čová slova: kyčelní kloub, totální endoprotéza, pohybová aktivita, sport 
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Abstract 

 

Title: Comparison of Movement Activity and Sport between Patients after Resurfacing 

and Total Hip Replacement Surgery  

 

Objectives: To summarize the available information about after-surgery regime and self-

sufficiency after total hip replacement. To accent the differences between 

resurfacing and total hip replacement. To obtain the information about sport 

behavior and movement activity of patients after resurfacing and total hip 

surgery using questionnaire survey. To find out if they are able to return back to 

sport sctivity and how much do the total hip replacement limits them, to find out 

how the pain influences their movement activity. To compare the movement 

activity of patients after resurfacing with patients after total hip surgery. 

 

Methods: Thesis is worked out using quality assessment of information obtained by 

empiric way – using questionnaire survey. Results are processed using MS Excel 

into charts and graphs. 

      

Results: The objective of clear justification of advantages of hip resurfacing as a surgery 

method providing early return to movement activity has not been met. However 

the results cannot be simply generalized because of limited amount of 

respondents. 

 

 

Keywords: hip, total joint replacement, movement activity, sport 
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1. ÚVOD 

 

Nevhodný životní styl větší části naší populace, s převahou sedavého zaměstnání, kdy 

nedostatek pohybu není dostatečně kompenzován, vede k oslabování svalového a 

vazivového aparátu. S tím souvisí nefyziologické zatěžování kloubů, které spolu s dalšími 

faktory vede k časným zánětlivým a degenerativním změnám kloubních chrupavek a 

posléze i skeletu. Na druhé straně požadavek mladistvého a sportovního vzhledu a vůbec 

„kultu mládí a krásy“ vede často k přeceňování sil při sportovních aktivitách. Sportovní a 

pracovní aktivity mladých jedinců, ale i aktivních seniorů jsou často provázeny přetížením 

a úrazy velkých kloubů, které postihují nejenom jejich skelet, ale velmi často také kloubní 

chrupavku, pouzdro, vazy a svaly. Mezi nejčastější degenerativní onemocnění velkých 

kloubů patří osteoartróza, poškozující kloubní chrupavku kyčelního kloubu. Vyskytuje se v 

mnoha podobách a stala se jedním z hlavních problémů současného zdravotnictví. Její 

léčba spočívá ve výběru optimálního léčebného postupu, který je závislý na intenzitě 

bolesti, na míře omezení pohybu a na operačních a neoperačních alternativách. 

 

Náhrada kyčelního kloubu je jedním z chirurgických výkonů, které slibují velikou 

naději na úspěch – každoročně se na světě uskuteční 1,2 miliónů implantací endoprotéz 

kyčelního kloubu a 95% implantátů přetrvává v těle pacienta déle než deset let. (Blomer, 

2005) Úspěšnost operační léčby náhradami kyčelního kloubu a stále rostoucí nároky 

pacientů na zlepšení pohyblivosti vedou v posledních letech k rozšíření spektra léčebných 

možností a tím k výraznému zlepšení kvality života. 

 

Diplomová práce navazuje na předchozí výzkum autorky a přináší další srovnání 

pohybové aktivity pacientů po aloplastice metodou resurfacingu a necementované totální 

endoprotézy. Práce vznikla ve spolupráci s Ortopedickou klinikou II. Lékařské fakulty 

Fakultní nemocnice v Motole, která umožnila provést výzkum formou anketního šetření na 

souboru pacientů, u nichž byl předpoklad k návratu ke sportování po operaci a aktivního 

přístupu k pohybové aktivitě vůbec. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 ZDRAVÍ 

 

Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu, která zásadně ovlivňuje kvalitu 

života od mládí až po stáří – tvoří základ pro plnohodnotný život. (Tupý, 2004) 

V roce 1984 zveřejnila WHO upravenou definici zdraví: „Zdraví je stav, který na 

jedné straně umožňuje jednotlivcům i skupinám lidí poznat vlastní cíle a uspokojovat 

potřeby a na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým prostředím.“ Zdraví 

je tedy chápáno jako zdroj každodenního života, a ne jako cíl života. Jde o pozitivní 

koncepci, která zahrnuje společenské a osobní zdroje stejně jako fyzické možnosti.‘‘ 

(Šrámková, 2007)   

 

2.2 POHYB ČLOVĚKA 

  

Pohyb živé bytosti je základním projevem jejího života. Je to aktivní proces 

vycházející z ní samé, probíhající podle fyzikálních zákonů a řízený záměrem sledujícím 

určitý cíl, který si bytost sama určuje nebo podle kterého instinktivně jedná. (Véle,1997) 

Pohyb usměrňuje, utváří vývoj tvaru a funkce organizmu – platí to pro dětství a 

adolescenci, ale také i pro dospělost a stáří. (Kučera, 1997) 

 

Tělesný pohyb člověka je realizován prostřednictvím hybného sytému. Na funkci 

hybného systému se podílí: 

 

1. Pohybové ústrojí (pohybový pasivní systém podpůrný = skelet a součásti kostry, 

klouby, vazy, šlachy a pohybový systém aktivní, výkonný = svalová tkáň). 

 

2. Energetické systémy (způsob úhrady energetických potřeb pohybu, přesuny 

potřebných látek k zásobování systému). 

ATP - CP systém využívá aktuálních zásob ATP a CP přímo ve svalové buňce.  

LA systém, neboli laktátový, využívá k obnově ATP anaerobní štěpení cukru, 

který je ve formě svalového a jaterního glykogenu.  
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O2 systém je způsob krytí energie aerobním štěpením cukrů, tuků a bílkovin.  

Konečným produktem všech reakcí v tomto systému je voda a oxid uhličitý, který 

organismus bez problému vyloučí. (Havlíčková, 1999) 

 

3. Řídící složka (řízení pohybové funkce, nervové struktury ústředního i periferního 

nervstva zajištující regulaci všech zúčastněných soustav. (Zítko, 2005) 

 

2.2.1 PŮSOBENÍ POHYBU NA ORGANIZMUS  

 

Význam pohybu u dospělého spočívá v jeho důležitosti pro udržování funkcí těla a 

jeho struktur. Podílí se také na udržení stálosti vnitřního prostředí, dále pak stimuluje 

činnost organizmu jako celku.  

Pohyb dále:  

• Zvyšuje svalovou silu, rozsah a koordinaci pohybu.  

• Zvyšuje množství aktivní svalové hmoty. 

• Udržuje optimální tělesnou hmotnost a snižuje podíl nadměrného tuku o 8 - 

10%. 

• Zpevňuje strukturu kostí. Omezuje odvápnění kostí a snižuje riziko zlomenin. 

• Zpevňuje tělo (tzv. svalový korzet, vazy, kůži a podkoží…).  

• Snižuje riziko vzniku vertebrogenních syndromů.   

• Přispívá k ekonomice cirkulace při zátěži střední a submaximální intenzity.  

• Zvyšuje výkon srdečně cévního systému, snižuje se klidová tepová frekvence, 

krevní tlak (ale současně pomáhá i při příliš nízkém tlaku).  

• Zlepšuje složení krevních tuků – snižuje celkový cholesterol a zvyšuje 

prospěšný HDL-cholesterol. 

• Zlepšuje dechové funkce.  

• Zlepšuje duševní zdraví – navozuje příjemnou spokojenost (endorfiny), 

zvyšuje sebevědomí, duševní výkonnost a odolnost, reguluje napětí a stres. 

• Zlepšuje metabolismus – látkovou přeměnu.  

• Podporuje a zlepšuje činnost imunitního systému 

(Kučera a kol. 1997)  
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2.2.2 NEDOSTATEK POHYBU 

 

V naší společnosti trpí často nedostatkem pohybu jak dospělí tak děti. Životní tempo 

nás vede k tomu, abychom používali rychlé a pohodlné dopravní prostředky a většina práce 

nevyžaduje pohyb, nýbrž se odehrává vsedě. 

Nedostatkem pohybu může dojít k riziku vzniku abstinenčních příznaků. Projeví se 

narušením neurogenní i hormonální rovnováhy.  

Dochází k atrofii svalů, tedy k ochabnutí svalstva, zejména toho, které má sklony 

ochabovat, což má nejen estetický důsledek, ale také vliv na celkový stav pohybového 

ústrojí, kdy dojde k oslabení šlach, vazů a kostí. Nedostatečná opora páteře a ochabnutí 

svalstva trupu má za následek celkově špatné držení těla a postavení pánve. Svalové 

dysbalance v této oblasti mají za následek bolestivé stavy, které vylučují další pohybovou 

aktivitu. 

Nedostatek pohybu (inaktivita) způsobuje atrofii skeletálního svalstva se všemi 

následky v podobě svalových dysbalancí a nedostatečností, které se mohou projevit 

bolestmi a deformacemi celého tělesného skeletu. (Machida a Booth, 2004) Podle 

Diensbiera (2007) přibývá osob s obtížemi pohybového aparátu v souvislosti se 

stereotypem sedavého zaměstnání. Obtíže se stupňují s věkem a je pouze otázkou času, 

kdy se tyto pochody odrazí v bolestech a zdravotních potížích. (Booth, 2008)  

Ďurina (2007) uvádí, že mnoho nemocí pohybového aparátu se zhoršuje pasivním 

ležením, což vede také k odplavování vápníku z kostí.  

Při chybění vlivu zemské tíže se zhoršuje i tvorba řízení a udržování pohybových 

programů, jak ukázaly studie na kosmonautech. Celkový výkon tak klesá a dochází i ke 

změnám struktury. (Véle, 1997) 

 

2.2.3 NEGATIVA POHYBU 

 

K negativům pohybu můžeme zařadit náhodné sportování nebo jednostranné 

zatěžování. Podle Vejvodové (2008) škodí páteři a kloubům přetěžování nadváhou a 

těžkou fyzickou prací.     

Nebezpečí náhodného sportování spočívá v tom, že dochází ke zvýšené tvorbě 

volných radikálů, jež mohou poškodit i jejich dědičný fond. (Davison a Hughes, 2004)  
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Lidský organismus, který není pravidelně zatěžován pohybovou činností, ať už 

pracovní nebo sportovní, nemá vytvořeny adaptační mechanismy pro zátěžové situace. 

Mezi adaptační mechanismy náleží schopnost déle odolávat únavě, protože má výrazně 

vyšší schopnost odvádět metabolity z pracujících tkání.  

Svalstvo, které není pravidelně zatěžováno a uvolňováno, má tendence ke ztuhlosti a 

zkracování, což se může projevovat svalovými bolestmi. Nedostatečné rozcvičení a jeho 

podceňování, které bývá u osob nepravidelně cvičících časté, může poškodit svalstvo, nebo 

zapříčiní funkční poruchy v podobě blokací kloubů.  

 

2.3 POHYBOVÁ AKTIVITA 

 

Pohybová aktivita je důležitou součástí života. Má nezastupitelnou úlohu jak v 

prevenci, tak i v léčbě řady civilizačních onemocnění. Fyzická (pohybová) aktivita je 

tělesný pohyb způsobený kontrakcí kosterního svalstva a je spojen s energetickým 

výdejem. Nejedná se tedy pouze o sportovní aktivity, ale o jakýkoliv tělesný pohyb. 

(Hejnová, 2001) 

 

Základní typy fyzické aktivity 

A Sport 

Masový sport (hlavním cílem zábava) 

Sport pro zdraví (hlavním cílem aktivní zdraví) 

Výkonnostní (cílem výkonnost) 

Vrcholový sport (cílem vyniknutí a ekonomický efekt) 

B Pohybová aktivita v zaměstnání 

Převážně dynamická (rychlostní, silová, obratnostní) 

Převážně statická (sezení, stání) 

C Povinné formy fyzické aktivity 

Školní tělesná výchova 

Služba v armádě 

D Fyzická aktivita jako součást terapie 

Prevence primární, sekundární 

Přímé terapeutické působení 
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Faktory limitující kvalitu a kvantitu pohybové aktivity 

Věk a pohlaví 

Pohybové předpoklady genetické 

Typ jedince ve vztahu k pohybu – normomobilní, hypomobilní, hypermobilní 

Způsob výchovy a vztah k tělesnému pohybu 

Somatotyp 

Celkový zdravotní stav 

Ladění autonomního nervového systému 

Zdatnost a obecná výkonnost 

Geografické a místní podmínky 

Adaptace na příslušnou zátěž (trénovanost) 

Výstroj a výzbroj  

 

Při pohybových aktivitách dospělého je důležitá posloupnost v kvantitě i kvalitě. Při 

kolektivních sportech je zapotřebí přihlédnout také k věku a pohlaví.  

 

Doporučení pohybové aktivity 

Doporučení pohybové aktivity se poněkud liší podle cíle, kterého chceme dosáhnout. 

Bude jiné u sportovce, který bude sledovat zvýšení fyzické zdatnosti, jiné je obecné 

doporučení pro zdraví jako prevence civilizačních onemocnění, jiné u člověka s artrózou, 

kde cílem bude protažení zkrácených svalů a jiné u pohybové aktivity, které jsou součástí 

terapie u různých chorob. 

Nejznámější a dlouhou dobu nejpoužívanější je doporučení, které sleduje zvýšení 

fyzické zdatnosti (kardiopulmonální). Konkrétní doporučení zní:  

Frekvence:  3 – 4x týdně 

Intenzita:   60 – 80% maximálního výkonu 

Trvání:   30 - 45 min 

Cílem je aktivita vytrvalostního (aerobního) charakteru.(Blair, 1995) 

 

Z dlouhodobých výzkumů a diskuzí vzešlo v roce 1995 doporučení odborníků, které 

říká: „Abyste udrželi nebo zlepšili své zdraví, doporučují odborníci akumulovat 60 minut 

pohybové aktivity denně, přičemž je možné tyto aktivity kumulovat po desetiminutových 
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jednotkách. Jestliže pokročíte k aktivitám střední intenzity, je možné aktivity zkrátit na 30 

minut 4 - 5 x týdně. Startujte pomalu a postupně zvyšujte dávky.‘‘(Pate R, 1995) Současně 

kromě aktivit vytrvalostních je kladen důraz i na složky, ovlivňující pohybový aparát – tj. 

cvičení posilovací a protahovací. 

 

2.3.1 PREVENCE A LÉČBA POHYBOVOU AKTIVITOU 

 

Pravidelné cvičení i přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjmem 

energie nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nejméně náročným preventivním a 

léčebným prostředkem většiny civilizačních onemocnění. Bylo dokázáno, že dlouhodobá 

pohybová aktivita prodlužuje lidský život a snižuje úmrtnost na onemocnění spojená se 

sedavým životním stylem. Indikace tělesných cvičení je však značně individuální. 

Lékařský předpis pohybové aktivity je stejně významný, jak tvrdí Stejskal (2004), jako 

aplikování jiného léku.  

Pohybová aktivita má velký význam při léčení řady onemocnění (sekundární 

prevence), s cílem zlepšit zdravotní stav nemocného a předcházet klinickým projevům 

onemocnění.  

Tělesná aktivita a pohyb v různých podobách, které mohou mít charakter sportovní, 

ale i pracovní, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav. Trvalé udržení dobrého funkčního stavu 

některých orgánových systémů je přímo závislý na pravidelné pohybové aktivitě. V 

případě její nedostatečnosti se pak indikace pohybové aktivity může stát léčebným 

prostředkem k obnovení zdraví. (Kukačka, 2008) 

 

2.3.2 SPORT 

 

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná 

podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné 

s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. 

 

Vytrvalostní sporty 

Vytrvalost je schopnost vykonávat určité pohybové činnosti po delší dobu nejméně 20 

– 40 minut bez výrazného poklesu výkonnosti a schopnosti odolávat nástupu objektivní 

únavy. Pro vytrvalostní výkony je typické zapojení co nejmenšího počtu svalových skupin 
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v dokonalé vzájemné koordinaci. Projevuje se typicky u cyklických pohybů prováděných 

po dlouhou dobu, ale je složkou i přerušovaných acyklických pohybů s proměnlivým 

tempem nebo s velkou silou apod.  Patří sem např.  nordic walking, jogging, spinning, aqua 

aerobik, indoor swing, modifikovaný aerobik). 

 

Rychlostní sporty 

Rychlostní zátěží označujeme střední až maximální výkon trvající krátkou dobu či 

opakovaně krátkou dobu (několik vteřin až několik minut). Rychlost se projevuje 

překonáním krátkých vzdáleností cyklickými pohyby v co nejkratším čase či rychlými 

acyklickými pohyby a reakcemi na vnější měnící se podmínky. Zařazujeme sem především 

sportovní hry. Sportovní hry jsou kombinací cyklických a acyklických pohybů různé 

intenzity v nepravidelném střídání provázených velkou emocionálně-psychickou zátěží. 

Jsou proto velmi atraktivní pro všechny věkové kategorie. Na zátěži se ve velké míře 

účastní i centrální nervový systém, který je neustále v pohotovosti při odhadu a hodnocení 

jednotlivých situací ve hře.   

V některých sportovních hrách (např. squash, nohejbal, kopaná, basketbal) jsou 

maximálně přetěžovány klouby dolních končetin. Pro provádění sportovních her je nutné si 

opatřit vhodnou obuv, která zpevňuje kotníky a má silnou a pružnou podrážku. Mezi 

rychlostní sporty se řadí také badminton, golf, florbal, ringo.  

 

Obratnostní sporty 

Obratnost je schopnost vykonávat přesně koordinovaný účelový pohyb. Nejlepší 

předpoklady k rozvoji obratnosti máme mezi 6. a 10. rokem věku. Ale i později lze tuto 

pohybovou vlastnost úspěšně rozvíjet. Záměrné rozvíjení obratnosti harmonicky posiluje 

svalstvo celého těla, zlepšuje funkční stav cévní a dýchací soustavy. Na základě získaných 

pohybových zkušeností se vytváří všeobecná schopnost reagovat jemnějšími pohyby na 

složité situace a osvojovat si další nové pohybové prvky.  

 

Silové sporty 

Síla je schopnost překonat nebo udržet vnější odpor svalovým úsilím. Při sportovním 

pohybu rozlišujeme sílu maximální, výbušnou, rychlou a vytrvalostní. Svalová síla se 

zvyšuje postupně vlivem zlepšené nervosvalové koordinace, dále nárůstem svalové hmoty 

a v neposlední řadě zlepšením mezisvalové koordinace při provádění pohybu.  
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Velikost síly stoupá s tréninkem, kdy dochází ke zvýšení objemu svalových vláken a 

tím k růstu svalové hmoty. Při přerušení tréninku dojde k ochabnutí svalového napětí a tím 

ke zmenšení svalové síly. Správně zaměřená silová cvičení vedou k přiměřenému rozvoji 

pohybové soustavy. K silovým sportům řadíme kondiční posilování, kalanetiku, cvičení 

Pilates, powerjógu. (Kučera.1997)  

 

2.3.3 DŮVODY SPORTOVÁNÍ 

 

Hodnota sportu jako takového přináší nové kvality do života. Mohou být prospěšné 

v oblasti fyzické, psychologické i v sociální. 

Podle Šnajdra a Potměšila (1996) je provozování sportu u lidí s tělesným postižením 

důvodem pro:  

• Setkávání s přáteli, parta 

• Radost ze sportu, uspokojení, zábava 

• Soutěživost, zlepšení kondice, větší síla 

• Zlepšení psychiky, vyrovnání se, odreagování se, zisk sebedůvěry 

• Prosazení se, ctižádost, ocenění 

• Zdraví 

• Součást životního stylu 

• Využití volného času 

Důvody k sportování platí nejen pro osoby s tělesným postižením, ale i pro zdravé 

jedince.  

 

2.3.4 FYZICKÁ ZÁT ĚŽ 

 

Organismus se pohybové aktivitě vlivem jejího působení postupně přizpůsobuje. Při 

prvním setkání s neznámou zátěží se stav organismu mírně vychyluje a vzniká tzv. fyzický 

stres, který je nepříjemný. Při častějším vychýlení si organismus vytváří mechanismy, 

které mu pomáhají lépe se vyrovnat se zátěží. Organismus se přizpůsobuje novým 

podmínkám, zvyšuje svoji výkonnost a zlepšuje funkční kapacitu jednotlivých systémů v 

těle. Tento proces se nazývá adaptace. Organismus se adaptuje na chronicky zvýšenou 

zátěž, a tím si zvyšuje toleranční limit. Při pravidelném, souměrném a přiměřeném 
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zatěžování organismu je toleranční limit vysoký, tzn. organismus je stabilní, odolný a 

schopný nárazově snést vyšší zátěž bez výraznějšího či podstatnějšího poškození.  

 

2.3.5 ADAPTACE NA PRAVIDELNOU FYZICKOU ZÁT ĚŽ 

 

Při opakované pravidelné pohybové aktivitě po dostatečně dlouhou dobu, dochází 

postupně na jednotlivých systémech ke změnám, které umožňují lepší zvládání zátěže. 

V pohybovém systému se projevuje efekt tréninku na zvýšení svalové síly, eventuálně 

dochází i k hypertrofii svalových vláken, mírně ovlivní i enzymatické vybavení svalové 

buňky. Zpevní se svalové úpony a vazivo, zlepší se hybnost kloubů a v kosti ovlivní 

hustotu (denzitu) kosti. V praxi to znamená zlepšení řady obtíží pohybového aparátu 

spojených s moderním způsobem života – zpomalí rozvoj osteoporózy a působí jako 

prevence úrazů. 

 

V souhrnu lze říct, že u lidí aktivních lze pozorovat: 

• Lepší zdraví 

• Zlepšení fyzické zdatnosti 

• Kontrola hmotnosti 

• Větší svalová síla 

• Pevnější kosti 

• Snížení stresu 

• Pocit větší energie 

• Větší sebedůvěra 

• Nezávislý život ve vyšším věku 

 

Zatímco u lidí neaktivních se častěji vyskytuje: 

• Onemocnění srdce 

• Obezita 

• Vysoký krevní tlak 

• „Stařecká“ cukrovka (diabetes II.typu) 

• Osteoporóza 

• Projevy arteriosklerózy 
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• Deprese 

• Karcinom tlustého střeva 

• Předčasné úmrtí 

 

Pravidelná pohybová aktivita v závislosti na intenzitě, charakteru a době trvání 

ovlivňuje stav zatěžovaného skeletálního svalstva. Svalstvo vlivem tělesných cvičení při 

dostatečné zátěži hypertrofuje a stává se mohutnějším. Tento jev není pouze morfologický, 

ale i mikrostruktura svalů (svalová vlákna) prochází kvantitativními a kvalitativními 

změnami. Spolu se změnami svalstva dochází k adaptačním změnám ostatních podpůrných 

součástí pohybového systému, jako jsou šlachy, vazy, svalové úpony a další struktury. 

Takto adaptovaný svalový systém snáze odolá nejen zátěži, ale i mechanickému působení 

(úrazy), působení povětrnostních podmínek i působení stresových faktorů. (Kukačka, 

2008) 

 

2.4 KYČELNÍ KLOUB 

 

Kyčelní klouby jsou jedním z nejvíce namáhaných a zatěžovaných kloubů. Umožňují 

pohyb dolních končetin jako celku vůči trupu a optimální přenos tlakových sil. Zároveň 

jsou to i nosné klouby trupu a balanční klouby udržující rovnováhu trupu. 

 

2.4.1 VÝVOJ KYČELNÍHO KLOUBU 

 

Vývoj kyčelního kloubu je geneticky daný a determinovaný.  Ontogeneze má vliv na 

tvar kyčelnímu kloubu.  

Začíná mezi 3 a 6 týdnem intrauteterinního života. U novorozence ve 3 týdnech je 

kyčelní kloub kladkovým kloubem, umožňující pohyb do flexe a extenze. Nedochází však 

v kyčelních kloubech k pohybu do plné extenze a dolní končetiny zůstávají v semiflexi. 

K tomuto věku patří postavení pánve ventrálně a tím dochází k hyperlordóze.  Ve věku 2,5 

měsíce se objevuje pohyb do zevní rotace a povoluje se pohyb do extenze v kyčelním 

kloubu. Růstová štěrbina je v horizontálním postavení jako u novorozence. Ve 3 měsících 

jsou kyčelní klouby v plné extenzi neboli nulovém postavení se zevní rotaci.  Kyčelní 
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1 – kloubní chrupavka 

2 – pulvinar acetabuli 

3 – ligamentum capitis femoris 

4 – ligamentum transversum acetabuli 

5 – labrum acetabulare 

6 – zona orbicularis 

kloub funguje jako kloub sférický. Osifikační jádro stehenní kosti se objevuje od 3 do 10 

měsíce. 

Druhý trimenon ovlivňuje tvar kyčelního kloubu. Horizontální štěrbina se růstem mění 

na vertikální. Při opoždění osifikace jader tak dochází k lehkým subluxacím a svalovým 

dysbalancím. Ve 4,5 měsících dochází k vzpřímení kyčelní jamky přes hlavici femuru. 

Vlivem práce zevních rotátorů dochází k zauhlení krčku femuru. V 6 měsících obě dvě 

dolní končetiny zatěžují oba dva kyčelní klouby v extenčním postavení.  M. psoas má 

formativní vliv a zmenšuje úhel anteverze distálním tahem. V tomhle období mají kyčelní 

klouby plný rozsah pohybu. V období 6-12 měsících je pánev vzpřímená ve frontální 

rovině a práce zevních rotátorů má nadále formativní vliv na tvar krčku stehenní kosti. Při 

pohybu na všech čtyřech dochází k maximálnímu krytí hlavice kyčelního kloubu kloubní 

jamkou V 5-8 letech má kyčelní kloub přesný tvar. 

 

2.4.2 KLOUBNÍ PLOCHY KY ČELNÍHO KLOUBU 

 

Kloubní plochy kyčelního kloubu jsou tvořeny acetabulem pánve a z proximálního 

konce kosti stehenní. (Linc, 1988). 

• Kloubní jamka   

• Kloubní chrupavka acetabula  

• Hlavice kyčelního kloubu 

• Krček hlavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Frontální řez kyčelním kloubem 
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2.4.3 PROSTOROVÁ ORIENTACE KYČELNÍHO KLOUBU 

 

Na proximální části kosti rozlišujeme kolodiafyzární úhel a anteverzní úhel. 

Kolodiafyzární úhel (CCD) je úhlem, který v rovině frontální svírá krček stehenní 

kosti s diafýzou kosti stehenní. Tento úhel se s věkem mění. Při narození má 160o a 

v dospělosti se sníží na cca 125o. Pokud je CCD úhel u dospělého jedince větší než 140o , 

hovoříme o coxa valga. Pokud je menší než 115o, jedná se o coxa vara. Na formování 

tohoto úhlu se podílejí především svaly (adduktory a zevní rotátory kyčelního kloub) a 

gravitační síla. 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 - CCD úhel (Kolář,2009) 

 

Anteverzní úhel nebo retroverzní úhel závisí na postavení čelní roviny proložené 

kondyly stehenní kosti s dlouhou osou krčku. U dospělého dosahuje 7-15o (novorozenec  

40o). Určují a mají vliv na rozsah rotačních pohybů v kyčelním kloubu. (Dylevský, 2003) 

Zvýšení uhlu v dospělém věku nad 35o je označováno jako coxa anteverta. Při chůzi pak 

vídáme vnitřně rotační postavení dolní končetiny a výrazně omezenou zevní rotaci v 

kyčelním kloubu. Zmenšení úhlu anteverze pod 5o je označováno jako coxa retroverta, 

které vede naopak k omezení rotace v kloubu. (Kolář, 2009) 

 

 

 

Obr. č. 3 – Torzní uhel femuru. A- fyziologická anteverze femuru. B- zvýšená 

anteverze femuru. C – retroverze femuru (Kolář, 2009) 
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2.4.4 KINEZIOLOGIE KY ČELNÍHO KLOUBU 

 

Kineziologie studuje funkční a anatomické zákonitosti pohybového systému při 

vykonávání pohybu. (Balatka, 2002) Zaměřuje se hlavně na to, které svaly daný pohyb 

provádějí. Sportovní kineziologie si všímá toho, které konkrétní svaly jsou zapojovány při 

pohybech jednotlivých sportů. Analýzou pohybu můžeme zjistit, jaké svaly jsou nejvíce 

zatíženy a primárně se tak zaměřit na nezbytnou kompenzaci. Tyto poznatky vychází ze 

znalostí anatomie, fyziologie a biomechaniky. 

 

2.4.5 SVALY KOLEM KY ČELNÍHO KLOUBU 

 

Zpracováno dle Véleho (1997) 

FLEXORY 

- Musculus iliopsoas 

- Musculus psoas spojuje bederní obratle (Th12 - L4) s femurem 

- Musculus iliacus spojuje pánev s femurem z vnitřní strany 

Funkce: flexe v kyčelním kloubu, účastní se při chůzi a běhu, ve stoje brání pádu 

dozadu. Při oboustranné činnosti zvyšuje bederní lordózu a jednostranně napomáhá do 

úklonu trupu. 

 

GLUTEÁLNÍ SVALY 

- Musculus gluteus maximus spojuje pánev s femurem ze zevní strany 

Funkce: extenze femuru proti pánvi, addukce (dolní část), abdukce (horní část), 

realizace vzpřímení trupu ze dřepu nebo ze sedu. 

- Musculus gluteus medius spojuje pánev s femurem a leží pod m.gluteus maximus  

Funkce: provádí abdukci v kyčli, přední část pomáha při anteverzipanve a vnitřní 

rotaci v kyčelním kloubu, zadní část pomáha retroverzi pánve a zevní rotaci, stabilizace 

polohy pánve. 

- Musculus gluteus minimus má podobný průběh jako Musculus gluteus medius s 

menší sílou. 

 

ZEVNÍ ROTÁTORY 

Spojují pánev s femurem, nazýváme je také jako krátké pelvitrochanterické svaly.  
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- Musculus piriformis  spojuje os sacrum s femurem a má blízký vztah k nervovému a 

cévnímu zásobení dolní končetiny. 

- Dále sem patří musculus obturatorius internus, musculi gemelli (superior, inferior), 

musculus quadrates femoris a musculus obturatorius externus. Provádějí zevní rotaci a 

přitlačují hlavice femuru do kloubní jamky. 

ADDUKTORY STEHNA 

Spojují pánev s femurem a jejich hlavní funkcí je addukce femuru trupu. 

- Musculus pectineus spojuje pectem ossis pubis s femurem. 

- Musculus adductor longus spojuje symphysis s femurem. 

- Musculus adductor brevis spojuje os pubis s femurem. 

- Musculus aductor magnus spojuje tuber ischiadicum s femurem. 

- Musculus gracilis spojuje os pubis s tibíí. 

Funkce: addukce v kyčli, působí statickou stabilizaci stoje a ovlivňují dynamickou 

stabilizaci při chůzi. 

 

STEHENNÍ SVALY DVOUKLOUBOVÉ 

- Musculus tensor fasciae latae spojuje spina ilaca anterior s tibíí. 

Funkce: provádí abdukci, flexi a vnitřní rotaci, napíná fascia lata. 

- Musculus rectus femoris spojuje pánev s tibíí, ovlivňuje kyčelní i kolenní kloub. 

- Musculus sartorius spojuje spina ilica anterior superior s tibíí. 

Funkce: flexe v kyčli s vnější rotací a mírnou abdukcí.  

 

FLEXORY KOLENA (HANSTRINGS) 

- Musculus biceps femoris spojuje bérec s femurem a tuber ischidicum. Má dvě hlavy 

caput longum a caput breve. 

Funkce: flexe v kolenním kloubu se zevní rotací lýtka, extenduje kyčel a rotuje zevně. 

- Musculus semimembranosus a mutulus semitendinosus spojují tuber ischiadicum 

s tibíí. Jsou aktivní při extenzi a vnitřní rotací v kyčli, flexi a vnitřní rotaci v koleně. 

 

2.4.6 ZÁKLADNÍ POHYBY V KY ČLI A JEJICH ROZSAH 

 

Flexe při emendovaném koleni do 90o a při flektovaném koleni až 150o i více. 

Extenze má dosáhnout maximálně 25 - 30o. 
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Abdukce dosahuje 45o, je daná elasticitou adduktorů. 

Addukce je opačný pohyb dovnitř stejného rozsahu, při překřížení dolních končetin se 

označuje za hyperaddukci. 

Vnitřní rotace má rozsah 35o. 

Zevní rotace dosahuje 40 - 50o. (Véle, 1997) 

 

2.4.7 BIOMECHANIKA TKÁNÍ KY ČELNÍHO KLOUBU 

  

Morfologie a biomechanické vlastnosti pohybového systému určují charakter silového 

přenosu a deformačních důsledků. 

Kyčelní kloub je strukturou nejjednodušší ze všech hlavních nosních kloubů dolní 

končetiny. Jeho kulovitý tvar umožňuje vysokou pohyblivost. Zátěž generovaná 

kontaktními silami má v celkově zátěži výrazně nižší podíl než zátěž vzcházející se 

složitého muskulárního komplexu pletence dolní končetiny, (Otáhal, 1997). 

   

Kyčelní kloub má v lidském těle unikátní postavení. V důsledku bipedního pohybu se 

stává z hlediska mechaniky nejexponovanějším místem, kde se spojuje nosná volná 

končetina s tuhým pánevním pletencem, na který navazuje páteřní systém.  

 

U člověka je jeho těžiště uloženo nad kyčelním kloubem v oblasti disku Th 10-11. 

Proto k udržení vzpřímeného postoje musí stále fungovat silný svalový aparát, který 

udržuje rovnováhu. Tomuto postavení je přizpůsoben celý skelet člověka, především skelet 

pánve, který je plochý s rozevřenou pánví a svalový aparát. Tím je posunut počátek 

abduktorů laterálně, dále od centra otáčení kyčelního kloubu, čímž se prodlužuje a 

zvýhodňuje pákové působení těchto svalů. Takže by pro pohyb stačilo z mechanického 

hlediska 6 svalů. V oblasti kyčelního kloubu je 20 různých svalů, jejichž kombinované 

působení způsobuje různé fáze jednotlivých pohybů samotného kloubu.  

 

Architektura skeletu kyčelního kloubu je proto určována kombinací statického zatížení 

a dynamickou složkou danou tahy svalstva a tonusem ligament. Obě složky dostávají 

společného jmenovatele v období, kdy kyčelní kloub začne plnit biomechanické nároky, 

které přináší chůze. 
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Hodnotu tlakové síly působící na hlavici stehenní kosti lze podle klasické 

biomechaniky získat ze silového paralelogramu, tj. z hmotnosti těla a výslednice svalových 

sil udržujících rovnováhu. Působení této výslednice svalových sil probíhá od velkého 

trochanteru, kde jsou všechny uvažované abduktory upnuty, směrem k horní hraně pánve. 

Svalový moment je určen řadou faktorů jako délkou krčku stehenní kosti, velikostí 

trochanteru, velikosti úhlu, který svírá krček s osou stehenní kosti a postavením stehenní 

kosti vůči pánvi. Celková délka dolní končetiny má určitý vliv na absolutní hodnotu tohoto 

svalového momentu.  

Během vývoje lidstva se dolní končetina přizpůsobila bipedální lokomoci, se kterou 

souviselo napřímení axiálního systému. Ve vzpřímeném stoji tak u člověka není např. krytá 

hlavice femuru jamkou, kterou tvoří acetabulum. Z biomechanického hlediska 

nejvýhodnější pro rozložení zátěže v kyčelním kloubu dochází v postavení tzv. 

kvadrupeda, tj. při 90o flexi v kyčelním kloubu, mírné zevní rotaci a mírnou abdukci. 

(Kolář, 2009) 

 

Obr. č. 4 - Celková silová zátěž v kyčelním kloubu (Otáhal, 1997) 
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2.4.8 ONEMOCNĚNÍ KY ČELNÍHO KLOUBU A SPORT 

 

ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU 

Vrozená dysplázie kyčelní 

Coxa vara adolescentium 

Morbus Perthes 

Tranzientní synovialitída kyčelního kloubu 

Při vrozených vadách je omezena vertikální zátěž, což znamená, že se nedoporučují 

skoky, běhy na tvrdém povrchu, vzpírání, košíková, volejbal, parašutizmus, pětiboj ani 

gymnastika. Vhodné je naopak plavání, chůze, orientační běh, jízda na kole, tenis, 

badminton, lyžování a všechny druhy cyklistických disciplín. 

 

ONEMOCNĚNÍ V DOSPĚLOSTI 

Onemocnění měkkých tkání z přetížení 

Entezopatie adduktorů kyčelního kloubu 

Entezopatie m.rectus femoris 

Entezopatie ischiocruralních svalů 

Pohybová aktivita při vzplanutí procesu je omezená na posilování svalstva, jízdu na 

kole a plavání. Nejsou povoleny sporty, kde dochází k mikrotaumatům a vertikální zátěži 

na kloubní chrupavku.  

 

TRAUMA  

Poranění měkkého třísla 

Luxace kyčelního kloubu 

Zlomeniny acetábula  

Zlomeniny proximálního femuru 

Nejvhodnější sportovní zátěží je plavání a jízda na kole. Ostatní sporty podle lokálního 

a rtg nálezu, a to individuálně 

 

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ 

Pohybovou aktivitu neomezujeme, naopak se snažíme zachovat funkci kloubu 

rovnoměrným zatěžováním.  V počátečních stadiích doporučujeme ZTV, aerobik, plavání, 

jízdu na kole a některé kolektivní hry. Při pokročilém stádiu onemocnění je vhodné plavání 
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a jízda na kole nebo rotopedu. Opět nejsou vhodné skoky a doskoky, zdvihání těžkých 

břemen ani úpolové sporty. (Korbelář, 1997) 

 

OSTEOARTRÓZA  

Osteoartróza patří mezi nejčastější degenerativní poškození kloubu. Je to onemocnění 

s výskytem 12 - 15% v populaci, postihuje obě pohlaví a u populace nad 75 let se 

vyskytuje ve více než 80%. Vzniká zpravidla na podkladě chronického přetížení. Dochází 

k poškození kloubní chrupavky, v odstupu subchondrální kost, kloubní pouzdro a kloubní 

vazy.  

Z etiologického hlediska dělíme osteoartrózu na primární a sekundární. Primární 

vzniká deregulací metabolizmu kloubní chrupavky. Příčiny sekundární osteoartrózy jsou 

anatomické (kongenitální dysplázie, hypermobilní syndrom), traumatické (kloubní 

trauma), metabolické (diabetes mellitus, DNA) a zánětlivé (reumatoidná artritida). 

Sekundární artróza není důsledkem stárnutí organizmu, nýbrž poruchy funkce. Porucha 

funkce vede ke strukturálním změnám v oblasti kyčelního kloubu. (Kolář, 2009) 

 

Stadia porušení integrity kloubu podle Koláře (2009) : 

Destrukce chrupavky 

Remodelační aktivita v subchondrální kosti 

Tvorba osteofytů 

Tvorba pseudocyst v kostní dřeni pod subchondrální kostí 

 

 

Zdravý kloub  - vrstva chrupavky je pevná, na povrchu hladká a 

lesklá 

 

 

 

Narušený kloub - počínající artróza - chrupavka je narušená, 

rozpraskaná, odlupuje se. Začínají i změny na kosti pod chrupavkou- 

lze zjistit i na RTG 
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Opotřebovaný kloub – artróza. Chrupavka je výrazně 

opotřebovaná, v zátěžových místech je „sedřená na kost“. Pokračují 

změny na kosti – zesiluje se a zahušťuje povrchová vrstva kosti, 

přetížením vznikají v kosti dutiny- cysty. Zde již čeká nemocného 

operační řešení – náhrada kloubu 

 

Obr. č. 5 – Artróza kloubu, (Horák, 2006) 

 

KOXARTRÓZA  

Degenerativním onemocněním kyčelního kloubu je koxartróza. Mezi preartrotické  

stavy řadíme dysplázii kyčelního kloubu, coxa vara adolescentium, m.Perthes. 

Z preatrotického stavu se postupně vyvíjí sekundární koxartróza.  

Subjektivním příznakem koxartrózy je bolest, která se promítá do ingviny a šíři se po 

vnitřní straně stehna až ke kolena. V objektivním nálezu se nachází relativní zkrácení dolní 

končetiny s pohybovým omezením, které vede k anteverzi a rotaci pánve, změnám statiky 

páteře. Při poruše správného stereotypu chůze tzv. kachní typ chůze dochází vlivem 

oslabení abduktoru kyčle. Při vyšetření bývá pozitivní Trendelenburgová zkouška, 

pohybové omezení vnitřní rotace, abdukce, extenze je provázená oslabením abduktorů a 

extenzorů kyčelního kloubu, adduktory jsou v hypertonu. (Kolář, 2009) 

 

2.4.9 OPERAČNÍ TERAPIE TEP KY ČELNÍHO KLOUBU 

 

Nejčastějším druhem ortopedických operací, kdy destruovaná kloubní jamka i hlavice 

je nahrazována endoprotézou, se nazývá aloplastika. 

Operační léčba je indikována v době, kdy už konzervativní léčbou nejsme schopni ani 

ovlivnit výraznou  algickou  složku a ani polymorfologické změny postihující kloub. Jejím 

cílem je obnovení pohybu kloubu a navrácení končetiny do správného základního 

postavení. 

Implantace TEP záleží vždy na mnoha faktorech, kromě celkového a místního stavu 

pacienta, ovlivňují rozhodnutí operatéra jeho zkušenosti, znalosti i technická erudovanost a 

vybavenost. 
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2.5 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KY ČELNÍHO KLOUBU 

 

Totální endoprotéza (dále TEP) neboli úplná náhrada kyčelního kloubu se skládá 

nejčastěji ze tří, případně dvou částí. První část - jamka – tzv. acetabulární komponenta 

(plášť + vložka). U cementované bývá polyethylenová a u necementované kovová 

s polyethylenovou vložkou. Druhá část - dřík s kovovou hlavicí nebo keramickou hlavici - 

tzv. femorální komponenta. Někdy je však hlavice samostatně a na dřík se nasazuje. 

  

TYPY ENDOPROTÉZ 

Základní rozdělení, které vychází z historických poznatků:  

Povrchové endoprotézy – je nahrazena jen povrchová kontaktní plocha hlavice 

stehenní kosti. 

Cervikokapitální endoprotézy (CEP) – je nahrazena celá hlavice s krčkem stehenní 

kosti. 

Anatomické endoprotézy – je nahrazena nejen hlavice kyčelního kloubu, ale i určitá 

část stehenní kosti. 

Totální endoprotézy (TEP) – operatér nahrazuje obě komponenty kyčelního kloubu – 

acetabulum i hlavici kyčelního kloubu. Dále se dělí na:                                                                                                                           

a) cementované endoprotézy – k fixaci jamky do acetabula i dříku do proximální části 

stehenní kosti se používá kostní cement. 

b) necementované endoprotézy – jamka v acetabulu i dřík v proximální části stehenní 

kosti je ukotven bez použití kostního cementu.  

c) hybridní endoprotézy – vznikají kombinací cementovaných a necementovaných 

endoprotéz. Jamka bývá cementovaná, femorální komponenta necementovaná nebo 

naopak. (Dungl, 2005) 

 

STÁDIA FIXACE ENDOPROTÉZY DO KOSTI 

Základem dlouhodobých dobrých výsledků je kvalitní fixace endoprotézy do kosti. 

Tato fixace (stabilita) prochází během životnosti cementované i necementované 

endoprotézy vývojem, který můžeme rozdělit do tří stádií: 
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Primární stabilita: je období bezprostředně po operaci do 3 měsíců. Závisí na správné 

operační technice (příprava lůžka, volba správné velikosti komponent, správné ukotvení 

implantátu) 

Sekundární stabilita: nastupuje po primární a probíhá několik prvních let od 

implantace. Je to období vrůstání kosti do implantátu. Je závislá na vlastnostech použité 

povrchové úpravy a materiálu. 

Terciární stabilita: je období od 5. Do 10. roku od implantace, kdy se kost remoduluje 

podle zátěže. Závisí od reakcí na otěrové částice, kvalitě materiálu a na reakci tkáně 

hostitele. 

 

Životnost endoprotézy závisí převážně na těchto vlastnostech: 

nízké tření – hlavice i jamka jsou z materiálů s nízkým součinitelem tření,  

nízká opotřebovatelnost – hlavice a jamka jsou z materiálu s vysokou nosnou 

odolností, 

nízká koroze – vysoká odolnost proti korozi na všech komponentech, 

biokompatibilita materiálu,  

mechanická odolnost materiálu ukotvených komponentů, zvláště při ohýbání a 

torzi protézy. 

 

Dostatečná primární stabilita implantátu se odvíjí od výběru správného materiálu a 

velikosti protézy.      

Pro stabilitu náhrady kyčelního kloubu jsou důležité následující morfologické údaje:  

Kolodiafysární úhel (CD - colo-diaphysaire) cca 126o s rozmezím 115o-140o. Tento 

úhel se s věkem mění.  

Úhel anteverze krčku je udáván v průměru 12o s rozmezím od 4o -  20o.  

Sklon acetabula proti transverzální rovině bývá 40o a mění se v závislosti na CD 

úhlu.  

Antetorse acetabula, která odpovídá přibližně 35o. 

  

Základní morfologická stavba horního konce femuru určuje biomechanickou 

charakteristiku, na které se navíc podílí svalstvo a ostatní struktury. Tyto anatomické 

zkušenosti a základní poznatky je nutno mít na zřeteli při vlastní implantaci totální 

endoprotézy.  
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2.5.1 NECEMENTOVANÉ ENDOPROTÉZY 

 

Je to typ kloubních náhrad, které jsou speciálně konstruovány a implantovány do kosti 

bez použití cementu. Proto je k fixaci důležitý dokonalý kontakt přesně opracovaného 

kostního lůžka s povrchem endoprotézy, (Sosna, 2001). 

Necementované endoprotézy se začaly používat koncem šedesátých a počátkem 

sedmdesátých let 20. Století. Největšího rozmachu doznaly nicméně během let 80., 

důvodem bylo snížení počtu selhání a možnost reimplantace. V závislosti na různých 

anatomických poměrech operovaného kloubu bylo představeno mnoho modifikací 

necementovaných endoprotéz. 

Předpokladem pro pevnou a trvalou fixaci necementované endoprotézy je přesné 

usazení obou komponent do vyfrézovaného lůžka a za pomoci  press-fit mechanizmu. 

Následně dochází k primární stabilitě, která přechází do stability sekundární tzn. dosažení 

vrůstu kosti do povrchu implantátu. 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NECEMENTOVANÉ ENDOPROTÉZY 

 

Vyrábějí se pouze v neleštěné variantě s různou formou i strukturou drsnosti povrchu. 

U necementovaných dříků a necementovaných jamek se povrchová drsnost upravuje např. 

pískováním, tryskáním a dalšími strojírenskými technologiemi.  

Při dosažení makroporózního povrchu se používá spékání nebo plazmatický nástřik 

oxidů titanu a hydroxyapatitu. Tato vlastnost je důležitá pro dosažení sekundární stability. 

 

Na necementované endoprotéze rozlišujeme: 

femorální komponentu     - dřík s krčkem + hlavice  

acetabulární komponentu    - jamka (kov)  

- vložka (keramika, polyethylén, kov) 

 

DŘÍK   

Pro ukotvení do kosti a pro dosažení primární stability se u necementovaných 

endoprotéz používá necementovaný dřík a necementovaná jamka. Podle dříku dělíme 

necementované endoprotézy na anatomické a s rovným dříkem. Anatomický dřík je nejvíc 

podobný tvaru dřeňové dutiny proximální části stehenní kosti a primární stabilita je 
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dosažena nejpřesnějším vyplněním vyrašplované dutiny proximální časti stehenní kosti. 

Rozeznáváme pravý a levý. Rovné dříky jsou většinou s čtyřhranným průřezem. Vlastní 

průřez dříku může být kruhový, oválný i čtyřhranný, tvar dříku bývá cylindrický, kónický 

nebo klínovitý. 

Materiály používané pro dřík: 

• antikorozní ocel (s příměsí chrómu a molybdenu) 

• CCM slitiny (chrom, kobalt, molybden s přídavky niklu a dal.)  

• slitiny titanu 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Dřík NTEP Beznoska                     Obr. č. 7 – Aplikovaný implantát NTEP 

 

HLAVICE 

Hlavice dosedá svým povrchem na acetabulární komponentu – do jamky endoprotézy. 

Proto je důležitá kvalita jejího povrchu, a to z hlediska minimalizace tření a maximalizace 

geometrické přesnosti - sféricity. Nejpoužívanějším materiálem hlavic bývá kov, a to 

antikorozní ocel nebo slitiny CCM. Nevhodné jsou slitiny titanu z důvodu vyššího tření. 

Používá se i hlavice keramická, na bázi korundové nebo zirkoniové. Vyznačuje se 

odolností proti otěru a lepší lubrikační charakteristikou, její nevýhodou je ale křehkost. 

U hlaviček je možnost výběru průměru z hlediska její velikosti. Čím je menší 

hlavička, tím menší je i třecí plocha a otěr. Na druhou stranu však menší hlavička působí 
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větším jednotkovým tlakem na váhonosný segment, což vede k větší tlakové deformaci, 

(Dungl, 2005). 

Endoprotézy můžeme rozdělit na modulární a klasické dříky s krčkem. U modulárních 

endoprotéz je dřík složen z více komponent, kde základem je dřík s možností výměny 

hlavičky, nastavení délky a samotný krček s nastavením sklonu, ale na úkor komplikované 

konstrukce. 

 

ACETABULÁRNÍ KOMPONENTA 

Ukotvení jamky do kosti je opět necementované jako u dříku. V současnosti jsou 

necementované jamky všechny modulární.  Skládají se z pláště a vložky. Pro plášť u jamek 

typu exact-fit nebo press-fit je požadovaný tvar vyfrézován do kosti sférickou frézou ve 

tvaru polokoule a do otvoru pak kovová část jamky pevně zafixována. Jamky mohou mít 

tvar polokoule, necelé polokoule a polokoule s oploštěným dnem. Vložky acetabulární 

komponenty mohou být vyráběny z polyethylénu, keramiky nebo styčnou plochu tvoří 

kov. Pro zvýšení stability náhrady proti luxaci, může mít polyethylenová vložka upravený 

límec. 

Pro závitořeznou acetabulární komponentu je acetabulum frézováno cylindrickou 

frézou a následně je zašroubovaná acetabulární komponenta. Tento systém má výhodu ve 

velké primární stabilitě. Dalším druhem jsou jamky s expanzibilním systémem primární 

stability, které jsou stejného tvaru a velikosti jako fréza. Zavádí se ve složeném tvaru a po 

usazení se pomocí dalšího nástroje se vytlačí další přídatný fixační systém – např. hroty či 

obdoba závitů.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Obr. č. 8 – Sférická jamka Beznoska  
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2.5.2 POVRCHOVÁ NÁHRADA KY ČLE / RESURFACING 

 

Povrchová náhrada kyčelního kloubu je nazývána též resurfacing nebo metoda kov na 

kov. Povrchová náhrada kyčle je považovaná za miniinvazivní a konzervativní formu 

endoprotézy kyčelního kloubu, což znamená, že nedochází k odstranění celé hlavice a 

krčku, ale pouze povrchů třecích ploch kyčelního kloubu. Ty jsou nahrazeny kovovými 

komponentami endoprotézy (proto tzv. resurfacing). 

 

 

Obr. č. 9 – Implantát resurfacingu 

 

Resurfacing se považuje za významný krok ve vývoji kyčelních aloplastik. Pokládá se 

za prvního potomka čepičky, kterou představil v roce 1948 Smith-Petersen. Kontaktní 

povrchy typu kov-kov byly použity v 60. a 70. letech minulého století. I když tato metoda 

existuje několik let, lékaři zatím nemají odborný český překlad. Dlouhodobé výsledky 

nejsou zatím jasné a nebudou známé dřív, než uběhne doba 16-20 let po prvních 

implantacích.  Dosavadní výsledky při porovnání s konvenční totální endoprotézou jsou 

velmi dobré. Podle dostupných informací se metoda již používá v několika desítkách 

případů ročně (cca 130 operací v ČR v roce 2006) a do budoucna se předpokládá výrazný 

nárůst. Tyto endoprotézy jsou určené hlavně mladším aktivním pacientům. 

 

Na resurfacingu rozlišujeme: 
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Acetabulární komponentu, kde jamka je ve tvaru polokoule. Ukotvená a fixovaná do 

kosti je na principu press-fit. 

Femorální komponentu, která je tvořena dutou kulovou hlavicí s krátkým dříkem. Po 

obroušení původní femorální hlavice se nasadí femorální komponenta, při které je dřík 

vložen do centrální části kyčelní hlavice do předem připraveného otvoru a zacementovaná 

nízkovizkozním cementem. 

 

Komponenty jsou vyrobené ze slitiny chrómu a kobaltu, kde styčné plochy vytvářejí 

velmi kvalitní povrch s nízkým opotřebením a třením (oproti dříve používanému systému 

kov-polyetylén). Pro povrchovou úpravu se používají stejné úpravy jako u 

necementovaných endoprotéz. Podle srovnávání oproti původním kombinacím kov-kov je 

dnes také dosaženo výrazně nižšího rizika uvolnění.  

 

Vlastnosti resurfacingu :  

• styčné plochy typu kov na kov 

• implantát složený z necementované jamky a cementované hlavice 

• posterolaterální přístup 

• delší řez 

• jamka je pokrytá hydroxypatitem   

 

Samotná životnost vlastního implantátu z hlediska jeho opotřebení je díky využití 

kovu jako materiálu styčných ploch velmi vysoká a pravděpodobnost kolapsu z důvodu 

porušení materiálu je velmi nízká. Použití kovu spíše než plastu (polyethylénové chorobě) 

snižuje osteolýzu a s tím spojené riziko uvolnění implantátu. Při operaci je odebráno pouze 

malé množství kostní tkáně z kloubu a tím je následně dosaženo zkrácení doby 

rekonvalescence pacienta. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci kyčelního kloubu 

metodou resurfacingu zůstane kloub zachován, nevylučuje se tím následná možnost použití 

klasické celkové totální endoprotézy při jeho selhání.  Riziko mikrotraumy kyčelní kosti 

s necementovaným dříkem je též vyloučené. Metoda resurfacingu oproti implantátům 

totálních endoprotéz využívá hlavice větších průměru, čímž se snižuje jejich namáhání, 

opotřebení i možnost dislokace. Tlak je roznášen podél femorálního kanálu přes hlavici a 

krček stehenní kosti. (Smith  and Nephhew,2007) 
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Resurfacing je však pro většinu pacientů pouze dočasným řešením. Životnost 

implantátu velmi významně ovlivňují správné ukotvení komponenty, pooperační aktivita a 

také věk a hmotnost pacienta. Je možné ho použít pouze u pacientů s dostatečně kvalitním 

kostním základem kloubu. S tím souvisí i věková skupina, pro kterou je resurfacing určen. 

Je doporučené jeho použití pro muže mladší 65 a ženy mladší 55-65 let (zváží odb. lékař). 

  

Jsou popsané specifické kontraindikace při výběru pacienta, které je nutné dodržet 

z hlediska úspěšnosti operace endoprotézy: 

• femorální cysta nesmí být větší než 1cm,  

• nesmí dojít k poklesu hustoty kostních minerálu, 

• pacient není po remodelaci povrchové části hlavice – krčku, 

• dobrý biomechanický tvar, 

• krček kyčelní kosti není kratší víc než 2cm, 

• nesmí být mělké nebo malé retabulum, 

• nesmí být špatný poměr hlavice a krčku. 

 

Z důvodu opotřebení je nejpoužívanějším materiálem styčných ploch slitina CrCo. 

Implantováním se tyto kovy dostávají do těla a s tím je spojené riziko jejich kontaktu 

s tkáněmi organismu. Třením při zatížení styčných ploch může dojít k jejich 

mikropoškození  a vzniku úlomků.  Při nízké snášenlivosti organismu na tyto kovy pak 

může docházet k tvorbě zánětů, alergickým reakcím apod. Toto riziko se zvyšuje u 

kojících matek z důvodu přenosu těžkých kovů na kojence.(ANCA – CLINIC,2006) 
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 Obr. č. 10 – RTG snímek aplikované endoprotézy resurfacingu 

 

Větší množství operací metodou resurfacingu je zaznamenáno až v posledních 

několika (cca 7) letech. Z toho plynou rizika související s nedostatkem dlouhodobého 

sledování pacientů, záznamů o chování implantátů z dlouhodobého hlediska. S menším 

počtem prováděných operací je spojeno i menší množství lékařů-operatérů, kteří již mají 

s resurfacingem zkušenosti. Oproti výzkumu v roce 2007 je v současné době metoda 

resurfacingu rozšířena na více pracovišť, viz následující seznam: 

 

CENTRA PRO OPERACE RESURFACINGU: 

• Ortopedická klinika UK 2. LF, FN Motol 

• ORP Centrum – Lékařské centrum pro diagnostiku a léčbu pohybového 

systému, Praha, Statenice  

• Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. Praha,  

• Ortopedicko - traumatologické  oddělení, Nemocnice Znojmo       

• SurGal Clinic, s.r.o., Brno      

• Klinika Dr. Pirka, Mladá Boleslav      

• Orthes, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm     

• Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem.       

• Rehabilitační klinika Malvazinky 

 



39 

 

Operace metodou resurfacingu klade na chirurga také větší nároky na zručnost, s čímž 

je spojen i v některých případech delší čas provádění operace. 

 

VÝHODY: 

Hlavice kosti stehenní zůstane původní, nasadí se na ni pouze „nová čepička“. 

Větší výběr různých rozměrů „čepiček“ sníží riziko komplikací, které je spojeno s 

kostní dislokací (posunem hlavice mimo jamku). 

Dřeňový kanál v kosti stehenní zůstává původní, proto se výrazně snižuje riziko 

mikrofraktur (drobných zlomenin), kterému je kost vystavena při zavádění dříku do kosti v 

průběhu jiných forem protéz (totální, cervikokapitální). 

Po resurfacingu kyčle je větší šance získat zpět původní pohybové stereotypy (postoj, 

chůze). 

Za fyziologických podmínek je tlak, který je vyvíjen na kost stehenní, veden 

dřeňovým kanálem do krčku a hlavice. U resurfacingu kyčelního kloubu je toto vedení 

ponecháno, tudíž se minimalizuje bolest v oblasti stehenní kosti. Tato bolest vzniká častěji 

u pacientů po TEP a CKP v důsledku „jiné cesty vedení“ bolesti, kvůli změněným 

anatomickým poměrům v kosti stehenní. 

Použití kovových spíše než umělohmotných čepiček výrazně sníží případné 

pooperační komplikace, kterými jsou osteolýza („roztavení“ kosti) nebo časné odhojení 

protézy (nepřijetí protézy organizmem). 

Kovové komponenty se pomaleji opotřebovávají, a tím by měla být zajištěna jejich 

očekávaná dlouhodobá životnost. 

 

NEVÝHODY: 

Riziko zlomeniny krčku femuru (kosti stehenní). Tomu může být zabráněno kritickým 

hodnocením indikačních kritérií. Velmi důležitým bodem je také technika provedení 

náhrady kyčelního kloubu. Implantát musí být nasazen pod určitým úhlem, a tím se 

předejde případnému řezání do kosti, které může mít za následek zvýšené riziko zlomenin 

v oblasti krčku. 

Nedostatek dlouhodobých sledování. Resurfacing kyčle je v klinické praxi něco málo 

přes deset let. A navzdory znalostem o očekávaném pomalém opotřebování komponent, 

dlouhodobé výsledky zatím k dispozici nejsou. 
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Náhrada kyčelního kloubu je chirurgicky náročnější výkon, který vyžaduje mnohem 

větší zručnost, zkušenost a odborné znalosti lékaře. 

Z těchto bodů vyplývá, že velmi důležité je zvolit si pro zákrok specializované 

pracoviště s kvalitním personálem, a tím eliminovat nežádoucí účinky 

zákroku.(Kwaltenbaugh, 2006) 

 

2.5.3 POROVNÁNÍ RESURFACINGU A NECEMENTOVANÉ TEP 

 

 

Kritéria 

 

 

Resurfacing 

 

Necementovaná TEP 

věk v letech 

 

aktivní lidé 

 

resekce kosti 

 

materiál 

 

operační přístup 

 

poloha při operaci  

 

stabilita  

 

životnost 

 

délka operace 

 

dostupnost operace 

 

šetrnější operace 

nad M 65 /  Ž 55-65 

 

ano 

 

povrchová 

 

slitiny CoCr 

 

posterolaterální 

 

na boku 

 

+++ 

 

doživotí ? 

 

90min ± 30min 

 

3-5 pracovišť v ČR 

 

ano 

do 65 

 

ano 

 

odseknutí krčku s hlavicí 

 

titan, polyetylén,CoCr 

 

anterolaterální 

transgluteální 

na zádech 

 

+ 

 

10-15 let 

 

60min ± 30min 

 

ortopedická odd. v ČR 

 

ne 
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finanční náročnost 

 

povrch 

 

 

tvar 

 

vstávání po operaci 

 

zátěž po operaci na op. 

DK 

 

rekonvalescence 

 

specifické komplikace 

 

revize 

 

 

vyšší 80 000,- 

 

makroporózně 

s hydroxyapatitem 

 

anatomický 

 

1 den 

 

po 8 týdnech možná 

 

 

rychlejší 3 měsíce 

 

nekróza hlavice 

 

jednoduší 

 

 

50 000,- 

 

makroporózně 

s hydroxyapatitem 

 

mechanický 

 

2-3 den 

 

po 3 měsících 

 

 

3-6 měsíců 

 

luxace 

 

komplikovanější 

 

 

Tab. č. 1 – Porovnání necementované endoprotézou kyčle a resurfacingu kyčle 

 

 

2.5.4 POHYBOVÁ AKTIVITA PO TEP KY ČELNÍHO KLOUBU    

 

Pohybová aktivita po TEP kyčelního kloubu spočívá v rehabilitaci, kterou rozdělujeme 

do tří fází: 

• předoperační příprava 

• včasná pooperační rehabilitační péče 

• následná pooperační rehabilitační péče 
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PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA  

 

Předoperační příprava může probíhat ambulantně a zahrnuje jak kondiční přípravu, tak 

i přípravu pacienta na změněné pooperační pohybové možnosti. Kondiční příprava spočívá 

v protažení a relaxaci zkrácených svalových skupin, v posilování oslabených svalů 

(hýžďových a břišních svalů) a nácvik izometrických kontrakcí hýžďových svalů a 

čtyřhlavého stehenního svalu. K přípravě pooperačních pohybových možností patří nácvik 

sedu na lůžku, přetáčení na bok a břicho s polštářem mezi koleny, nácvik vstávání 

z postele a stoj o berlích. V neposledním řadě i nácvik chůze o berlích bez zátěže 

operované DK a nácvik chůze do schodů. 

Poučení pacienta před operací může snížit psychickou zátěž a také zkrátit dobu 

hospitalizace po operaci. 

 

VČASNÁ POOPERAČNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE 

 

Probíhá na ortopedickém lůžkovém oddělení v období hospitalizace bezprostředně po 

operaci v délce od 10 do 14 dní po operačním zákroku.  

Cílem v tomto období je obnovit rozsah a svalovou sílu v operovaném kyčelním 

kloubu, provést vertikalizaci pacienta a nácvik samostatné chůze o berlích se simulací 

nášlapu a rovněž nácvik sebeobsluhy.  

V prvních dnech po operaci je důležité se zaměřit na cévní gymnastiku, dechovou 

gymnastiku, izometrické kontrakce pánevního dna, hýžďových svalů, čtyřhlavého 

stehenního svalu, flexorů a abduktorů kyčelního kloubu, plantární a dorzální flexi, a tím 

zamezit vzniku tromboembolické nemoci, zápalu plic a tvorbě dekubitů. Po operaci je 

nutné dodržovat správné postavení a výchozí polohu dolní končetiny, a to abdukci s 

mírnou vnitřní rotací v kyčelním kloubu.  Hned od prvního dne po operaci začínáme 

s nácvikem do sedu na lůžku. Na 2. - 3. den je obvykle plánován nácvik vertikalizace do 

sedu z dolních končetin z lůžka, stoj o berlích a nácvik chůze o berlích s odlehčením 

operované dolní končetiny. Důležité je optimální nastavení berlí pro správný stereotyp 

chůze. V dalších dnech se pacient zaměřuje na postupné a pravidelné cvičení k zvětšení 

rozsahu a svalové síly v kyčelním kloubu, zvláště do flexe a abdukce. Při všech pohybech 

v kyčelním kloubu je důležité, aby pohyb zůstal plynulý a aby nedocházelo ke svalovým 

souhybům pánve. V dalších dnech si osvojuje cvičební jednotku, chůzi o berlích, učí se 
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sedět na nízké židli a zvládá otáčení na bok a břicho přes neoperovanou dolní končetinu. 

Na 8. - 10. den je již pacient kondičně připravený na chůzi do schodů. V posledních dnech 

hospitalizace je pacient poučen o domácím režimu a jsou mu doporučeny úpravy do bytu 

např. instalace madel na WC a k vaně, nástavec na WC, sedačka do vany apod. 

 Pohyby, které pacient po operaci nesmí po dobu 6 týdnů provádět, jsou zejména 

addukce přes osu těla (nekřížit nohy), vnější rotace kyčelního kloubu. Musí se vyvarovat 

také rotacím trupu a prudkým otáčením vestoje a vsedě. Pacient by také neměl provádět 

flexi s extendovaným kolenním kloubem vleže na zádech. Flexi v kyčelním kloubu lze 

provádět jen do 90°.  

Postup fyzioterapie záleží na stavu pacienta, jeho subjektivních pocitech a ordinaci 

lékaře. Je třeba přistupovat ke každému pacientovi individuálně.  

Když pacient odchází z nemocnice, je již schopný samostatné chůze o dvou berlích, 

zatěžuje operovanou kyčel asi třetinou hmotnosti. Po 6 týdnech od operace na klinické 

kontrole je dovolena poloviční zátěž o 2 francouzských holích. Ve 3 měsících po operaci 

se provede rtg kontrola a po zhodnocení snímku je doporučeno postupné odkládání berlí a 

postupný přechod na plnou zátěž. Postup při zatěžování operované dolní končetiny je zcela 

individuální a přizpůsobený zdravotnímu stavu pacienta, rtg snímku a doporučení 

operatéra.  

 

NÁSLEDNÁ POOPERAČNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE 

 

Je rehabilitační péče prováděná po propuštění pacienta z nemocnice. Může probíhat 

ambulantně nebo v zařízeních komplexní lázeňské nebo ústavní rehabilitační péče. Ideální 

je návaznost ambulantní nebo komplexní lázeňské nebo ústavní rehabilitační péče na 

nemocniční, která pomáhá kontrolovat cvičení. 

Rehabilitační péče v tomto období je zaměřena především na udržení pohyblivosti 

v kyčelním kloubu a znovuobnovení svalové rovnováhy kolem kyčelního kloubu a nácvik 

správných pohybových stereotypů.  Je důležité zařadit i péči o pooperační jizvu pomocí 

měkkých tkáňových technik a masáž jizvy. 

V tomto období si pacient volí počet opakování a zátěž sám podle únavy, bolesti a 

otoku dolní končetiny. Je nutno střídat chůzi s cvičením na lůžku a odpočinek.  

Pohybový režim v období do první ambulantní kontroly tj. zpravidla šest týdnů po 

operaci by měl být v podstatě stejný jako poslední dny v nemocnici. Stále je třeba používat 
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francouzské hole a plně odlehčovat operovanou dolní končetinu (pokud ošetřující lékař 

neřekne jinak). Nadále platí zákaz provádět addukci přes osu těla a vnější rotaci.  

V tomto období je stále nutno nosit pružné punčochy nebo si dolní končetiny 

bandážovat pružnými obinadly od kotníků nad kolena, a tím dodržovat zásady prevence 

zánětu žil a následné plicní embolizace.  Dále je vhodné dodržovat pitný režim.  

Další postup fyzioterapie určuje lékař při kontrole cca po 6. týdnech 3 měsících a 6 

měsících, po 1 roce a 3 rocích.  

Pro resurfacing platí stejné pooperační zásady, jako jsou dodržované pacienty po 

standardní necementované totální endoprotéze kyčle (90o flexe v kyčelním kloubu, zákaz 

křížení dolních končetin), protože při operačním zákroku dochází ke stejnému poškození 

svalových skupin. Rozdíly, které nastávají, spadají do období 8. týdne po operaci, kdy již 

mají pacienti možnost operovanou dolní končetinu plně začít zatěžovat, na rozdíl od 

pacientů po necementované endoprotéze, kteří začínají zatěžovat po 3 měsících. K plné 

zátěži a sportování se mohou pomalu vrátit po třech měsících, zatímco u necementované 

totální endoprotézy je to možné až po 6 měsících.  

Zde je však namístě připomenout, že údaje zde uvedené jsou značně individuální a 

záleží na ordinaci lékaře a na subjektivních pocitech pacienta.  

 

STRUČNÉ DVACATERO PRO PRVNÍ TŘI POOPERAČNÍ MĚSÍCE  

 

1) Spát na pevném a rovném lůžku. 

2) Střídat chůzi, sed a leh. Věnovat pozornost únavě a nepřeceňovat své síly. 

3) Přizpůsobit výšku pracovní židle, nesedat si do hlubokých křesel. Na obyčejnou 

židli si sedat pouze s polštářem. 

4) Při sezení na židli spočívají obě chodidla celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně 

od sebe. 

5) Několikrát denně cvičit. 

6) Používat i doma pevnou obuv, s pevnou patou. Nepoužívat papuče či pantofle. 

7) Vleže na zdravém boku vkládat mezi kolena pevný polštářek. 

8) Neodkládat berle, pokud to nedovolí lékař, dodržovat jím doporučenou zátěž 

operované končetiny. 

9) 2x denně ležet na břiše cca 30 minut. 
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10) Nenechat se nikým vyprovokovat k extrémním výkonům. Nerozptylovat se 

okolním děním při chůzi po schodech. 

11) V blízkosti plaveckých bazénů dodržovat opatrnost a pozornost (pozor na 

uklouznutí). 

12) Nespěchat, chránit se pádu. Odstranit doma všechny volně ležící rohožky. 

13) Pravidelně si kontrolovat technický stav berlí (matičky, protiskluzné nástavce). 

14) Oblékání ponožek v prvních týdnech po operaci nechat na druhých nebo použít 

oblékač punčoch. Při obouvání bot použít dlouhou lžíci. 

15) Dodržovat doporučení lékaře o prevenci trombembolické nemoci. Používat 

zdravotní punčochy nebo elastická obinadla od špiček prstů nad koleno. 

16) Při infekcích, operacích a invazivních vyšetřeních preventivně užívat 

antibiotika!!! 

17) Nenosit zvlášť těžká břemena (dvoukilový nákup stačí). 

18) Netrénovat vytrvalostní chůzi, ani zbytečně nejezdit na rotopedu. 

19) Nezapomínat na pravidelné roční kontroly u svého ortopeda, i když nejsou obtíže.  

20) Při obtížích vyhledat lékaře (náhle vzniklá nová bolest, zarudnutí či sekrece 

v jizvě, zkrat končetiny, omezení pohybu, horečky). 

(Trojan, 2001) 

 

2.5.5 SPORT PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU 

 

Ze sportovních aktivit v období po aplikaci totální endoprotézy lze pacientovi 

doporučit chůzi, plavání (styl kraul a znak) a jízdu na kole popř. rotopedu. Pacient by měl 

pokračovat v navyklém stupni aktivity, která je pro každého individuální.  

Po operaci resurfacingu je možné se věnovat sportům jako je běhání, cyklistika, 

jogging, tenis, squash, karate, judo, fotbal, rugby, horolezectví. (David Walker – judo, Dru 

Dixon a Corm Foulk triatlon, Floyd Landis – cyklistika)  

 

DOPORUČENÉ SPORTY A JEJICH PŮSOBENÍ NA POHYBOVÝ SYSTÉM: 

Chůze stimuluje svalstvo udržující vertikální polohu i samotné efektory lokomoce. 

Mimo to je adekvátně dynamicky a staticky zatížená svalovina, vazy i skelet dolní 

končetiny a páteře. Správnou indikací chůze se snižuje riziko osteoporotických změn. 

Určitým rizikem pomalé lokomoce je možnost vzniku přetížení zejména artrotický 
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změněných kloubů. Chůze rychlostí - do 6km/h se používá jako prevence pohybové 

nedostatečnosti.  

Cyklistika  doplní program pro fyzickou zátěž. Jízda na kole působí na rychlost, 

vytrvalost, sílu i koordinaci a stejně tak i na psychiku. Zvyšuje aerobní kapacitu, ovlivňuje 

anaerobní a aerobní metabolizmus. Nejvíc zatěžovaný je úpon čtyřhlavého svalu, vrchol 

zakřivení páteře. Břišní orgány, pánev, sedací oblasti drážděné tlakem sedla, dolní 

končetiny vlivem nedokrvení. 

Spinning označovaný jako indoor cycling je forma jízdy na kole ve vnitřním prostředí 

tělocvičen a fitness center. Kolo je stacionární s možností měnit zátěž podle individuálních 

možností zájemce. Toto cvičení je velmi intenzivní na kardiovaskulární a pulmonální 

systém.  

Plavání. Účinek plavání na organizmus je jednak v nadlehčujícím působení vodního 

prostředí, dále ve fyzikálním a chemickém působení vody a v relativně harmonickém 

zatěžování svalstva celého těla. Vodní prostředí snižuje vliv gravitace a na tělo působí 

hydrostatickým tlakem i teplotou. Výhodou plavání je vysoká stimulace neuromuskulární 

koordinace a cílené působení na posturální muskulaturu. Proto se plavání indikuje ke 

zvýšení vytrvalecké zdatnosti i k cílenému ovlivnění pohyblivosti a jako kompenzační 

aktivita při poruchách osy páteře a velkých kloubů. (Kučera, 1997) 

 

NEDOPORUČENÉ SPORTY A JEJICH VLIV NA POHYBOVÝ SYSTÉM: 

Nedoporučují se kontaktní sporty, jízda na koni, prudší běhy a skoky. Sjezdové 

lyžování se nezakazuje, ale mělo by se jezdit na upravených modrých a červených 

sjezdovkách. Vyvarovat se prudkého nekontrolovatelného pádu. 

Rizikové sporty: prudší běh a skoky, kontaktní sporty, jízdy na koni, sjezdové 

lyžování v náročném terénu, skialpinizmus, bungee-jumping, parašutizmus. 

Běhy potencují neuromuskulární koordinaci, stimulují potenciál na neurohumorální 

ploténce. Zvyšuje se synaptická prostupnost a svalová síla v zátěžových svalových 

skupinách. Běhy mají také svá rizika. Důsledky gravitačního působení běhu na cévní 

systém se mohou projevit otoky, cyanozou, křečemi nebo svalovým oslabením s rizikem 

dysbalance. Nejčastější jsou potíže úponové části svalů a vazů. U běhů na krátké trati vede 

prudký pohyb k postižení pohybové soustavy stehna a bérce, na rozdíl od dlouhých tratí 

k postižení distálních části končetiny. Dobrý stav kloubů, hlavně nosných, a fyziologický 

rozsah pohybu je předpokladem, že nedojde k distorzi, která je nejčastějším poraněním. 
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Postiženy jsou hlavně klouby hlezenní, dále pak kolení a kyčelní. Degenerativní procesy 

v kloubech, zejména kyčelním a kolenním, jsou závažným omezením výběru běhů u 

starších. 

Sportovní hry. Kolektivní hry s míčem jako je házená, košíková, kopaná a odbíjená 

výrazně pozitivně ovlivňuji organizmus vysokou herní motivací.  Hry také působí na 

rychlost, rychlostní vytrvalost, svalovou sílu dynamického charakteru, obratnost i celkovou 

zdatnost. 

Tenis je individuální sport s možnosti dávkování a změny charakteru hry. Tenis 

působí na aerobní vytrvalost, anaerobní metabolizmus, rychlost a rychlostní sílu, vytrvalost 

a obratnost. Hlavní nevýhodou je jednostrannost zátěže v dominantním kvadrantu těla a 

z ní plynoucí asymetrie. Ovlivnění tělesné kondice tenisem je relativně vysoká a stejně 

vysoká je herní motivace. Zvláště zatěžovanými místy jsou dolní končetiny. Prudký pohyb 

s razantním zastavováním stimuluje a mnohdy i přetěžuje jak vazy, tak šlachy a jejich 

úpony na dolní končetině u zádových svalů i na paži. Charakter pohybu při tenise klade 

nároky na klouby a u počínajících degenerativních procesů by se mělo zvážit zařazení této 

hry do pohybového režimu.  

Zimní sporty. Lyžování má velký význam v  kinezioterapii pro využití pobytu 

v přírodě a terénu. Jízda na běžeckých a sjezdových lyžích působí na vytrvalost, rychlostní 

sílu a obratnost. Střídání aerobní a anaerobní práce a možnost dávkování jsou pozitivy a 

riziko úrazu či vyčerpání pak zápory. Menší léčebný charakter má lyžování pro časté 

změny situací. Dalším vhodným sportem pro zátěž může být bruslení. Lední hokej nese 

riziko poranění a zvyšování krevního tlaku. 

Po operaci TEP kyčelního kloubu je sportování hodně individuální u každého 

pacienta. Je důležité zhodnocení stability kyčelního kloubu ortopédem, vlastního 

zdravotního stavu a zdatnosti z pohledu pacienta k opětovnému navrácení ke sportu. 

Prof. Sosna uvádí: „ ...... při každém pohybu dochází k nepatrnému opotřebení 

kontaktních ploch i sebedokonalejší endoprotézy. Používejte svůj kloub pro život a ne 

samoúčelné cvičení ......“ . (Sosna, 2003) 
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3. CÍLE, ÚKOLY, HYPOTÉZY 

 

3.1 CÍLE 

 

1. Shrnout do uceleného souboru dostupné informace z pooperačního pohybového 

režimu a soběstačnosti po operaci TEP kyčle.  

2. Poukázat na rozdíly mezi resurfacingem a necementovanou TEP.  

3. Pomocí anketního šetření získat informace o pohybové aktivitě a o provozování 

sportovních činností u pacientů po operaci  resurfacingu a NTEP. Zjistit, jsou-li 

schopni se vrátit ke sportovní aktivitě a nakolik je TEP limituje, jak je ovlivňuje 

bolest po operaci při pohybové aktivitě. 

4. Porovnat pohybovou aktivitu u pacientů po operaci resurfacingem s pacienty po 

necementované TEP. 

 

3.2 ÚKOLY 

 

1. Vyhledání a studium literatury a internetových zdrojů k problematice.  

2. Sumarizace získaných informací k problematice totálních endoprotéz kyčelního 

kloubu. 

3. Vytvoření ankety, výběr respondentů pro zařazení do šetření a uskutečnění šetření. 

4. Vyhodnocení získaných údajů a diskuse. 

 

3.3 HYPOTÉZY 

 

[H1] Předpokládáme, že respondenti po operaci resurfacingem budou více sportovat a 

obsáhnou více druhů sportů než respondenti po NTEP. Vycházíme ze skutečnosti, že při 

resurfacingu dochází pouze k povrchové úpravě kyčelního kloubu a vlastní kost zůstává. 

Tím je zákrok šetrnější a může dojít k rychlejší rekonvalescenci a možnosti zatěžovat 

kyčelní kloub. 

 

[H2] Bolest je příznakem koxartrózy, před operací i v pooperačním období. Bolest se 

může projevit i po pohybově aktivitě a může mít různou příčinu: přetížení, svalová 
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nerovnováha, zánět v kloubu nebo selhání náhrady. U pacientů s resurfacingem musí být 

chrupavka jeho kyčelního kloubu v obecně lepším stavu než je podmínkou pro NTEP, 

Proto předpokládáme, že u většiny respondentů po operaci resurfacingu bude bolest po 

pohybové aktivitě zanedbatelná oproti respondentům po NTEP.  

 

 [H3] Porovnáním rozsahu pohybu v kyčelním kloubu do flexe u pacientů po 

resurfacingu a NTEP předpokládáme, že budou mít větší rozsah pohybu respondenti 

po resurfacingu, a to z důvodu, že mají větší kloubní hlavici, která jim zabezpečuje větší 

stabilitu, a tím zmenšuje riziko luxace, než u pacientů po NTEP. 

 

3.4 METODIKA PRÁCE 

 

Práce je vypracovaná metodou kvalitativního hodnocení získaných údajů empirickou 

cestou, kde jsme použili na zjišťování informací – anketu. Je to sociologická specifická 

technika terénního sběru informací bez přímého styku mezi výzkumníkem a dotazovaným. 

 

3.4.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

 

Šetření se skládalo z výběru dvou skupin pacientů, kteří byli operováni od října 2005 

do listopadu 2006 na ortopedické klinice 2. LF UK ve FN Motol v Praze. 

Do první skupiny byli zařazeni všichni pacienti po operaci kyčelního kloubu operační 

technikou resurfacingu, kteří byli operováni od října 2005 do listopadu 2006. Z této 

skupiny bylo osloveno 24 osob, z toho 22 mužů a 2 ženy. Zpátky se vrátilo 17 odpovědí 

(viz tab. č. 1). 

Příčinou operace byla primární koxartróza, která byla prokázaná rentgenem kyčlí u 

21 lidí a sekundární koxartróza u 3 lidí po koxitídě, vývojové dysplazii kyčelního kloubu a 

poúrazovém stavu. Ve skupině se nevyskytovali podle zjištění v anamnéze přijímacího 

záznamu pacienta závažné zdravotní interní potíže, jako např. ICHS, DM, IM, hepatitis, 

epilepsie, aj., které by mohly ovlivnit nebo zkomplikovat výsledek operace a pooperační 

stav pacienta.  

Do druhé skupiny bylo do šetření zařazeno 27 pacientů operovaných operační 

technikou NTEP kyčelního kloubu, z toho 24 mužů a 3 ženy. Zpátky se vrátilo 14 

odpovědí, což je polovina dotázaných. Původně při výběru do šetření 2007 tvořilo druhou 
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skupinu 64 pacientů operovaných operační technikou NTEP od října 2005 do listopadu 

2006. Do šetření byli zařazeni respondenti dle níže uvedených podmínek k výběru. 

Příčinou k operaci byla primární koxartróza u 20 osob. U zbylých 7 osob to byla 

sekundární koxartróza, úraz, nekróza hlavice, vývojová dysplazie kyčelního kloubu a 

juvenilní revmatická artritída. 

Podmínky pro výběr respondentů po NTEP jsme prováděli na základě zdravotního 

stavu pacientů z anamnézy z přijímacího záznamu pacienta. Snažili jsme se vybrat 

přibližně stejné zastoupení s respondenty po resurfacingu podle: 

� pohlaví, 

� věku, 

� a výskytu závažných zdravotních interních potíží. 

Tím jsme chtěli  mít možnost co nejobjektivněji porovnat a zhodnotit pohybovou 

aktivitu po operaci u obou skupin. Ze závažných interních zdravotních nemocí se v této 

skupině objevil výskyt hepatitidy ve dvou případech a s hypertenzí bylo pět lidí 

kompenzováno léky.  

Z hlediska pohlaví je uváděno, že koxartrózou trpí ve větším množství ženy. Z toho 

by mělo vyplývat více operací TEP u žen než u mužů. Tuto skutečnost není možné 

potvrdit, neboť při výběru NTEP bylo v daném období odoperováno více mužů než žen, 

které jsme podle věku a interních zdravotních potíží mohli zařadit do šetření. U pacientů 

po resurfacingu bylo odoperováno též více mužů než žen. 

Z 24 respondentů po resurfacingu vyplnilo a odeslalo dotazník 17 osob (70%), z nichž 

bylo odoperováno více mužů než žen. Můžeme předpokládat, že kostní tkáň mužů splňuje 

kritéria dané pro resurfacing lépe než u žen. Příčinou mohou být i hormonální změny 

v organismu žen.  

Mezi respondenty po operacích NTEP byl opět vyšší počet mužů než žen. Oslovených 

bylo 27 osob a vrátilo se 14 odpovědí (51%).  

 

Graf č. 1 – Srovnání respondentů NTEP a resurfacingu podle pohlaví 2010 



51 

 

Současný soubor respondentů je možné porovnat s výzkumem provedeným v roce 

2007. U resurfacingu bylo zařazeno do výzkumu 27 osob, z nichž dotazník vyplnilo a 

odeslalo celkem 18 osob. V souboru respondentů byly celkem dvě ženy, stejně jako mezi 

respondenty v současnosti. Soubor respondentů po NTEP čítal celkem 31 oslovených, 

z nichž dotazník vrátilo 22 osob, což je více než u dotazníku současného. Dříve bylo 

v dotazovaném souboru 5 žen, dnes pouze 2. 

 

 

Graf č. 2 – Srovnání respondentů NTEP a resurfacingu podle pohlaví 2007 

 

3.4.2 PODMÍNKY A POSTUP MĚŘENÍ 

 

PLÁN VÝZKUMU   

Šetření bylo prováděno na ortopedické klinice 2. LF UK FN Motol, a to následujícím 

způsobem: 

1. Vypracování ankety.    

2. Rozeslaní ankety poštou k 1. březnu 2010 pacientům po náhradě kyčelního 

kloubu metodou resurfacing a necementovaná totální endoprotéza, kteří byli 

osloveni i během prvního výzkumu v roce 2007. Pacienti z výzkumu 2007 byli 

vygenerování z počítačové databáze operovaných lidí v období od října 2005 

do listopadu 2006 na ortopedické klinice. Byli osloveni všichni pacienti po 

operaci resurfacingu v tomto období. Mezi pacienty po NTEP byl proveden 

užší výběr, který je blíže charakterizován v podkapitole popis souboru. 

3. Sběr ankety na ortopedické klinice 2. LF UK FN Motol. 

4. Ukončení ankety 15. 4. 2010. 

5. Statistické zpracování údajů a zmapovaní pohybové aktivity a sportování po 5 

letech po operaci náhrady kyčelního kloubu metodou resurfacingu a 

necementované náhrady kyčelního kloubu.  
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3.4.3 METODA SBĚRU DAT 

 

Pro sběr informací jsme vybrali sociologickou specifickou techniku terénního sběru 

informací bez přímého styku mezi výzkumníkem a dotazovaným – anketu. Následně jsme 

vypracovanou anketu a přepracovaný dotazník rozeslali vybraným respondentům. Znění 

dotazníku anketního šetření – viz příloha č. 1. 

Anketní dotazníky byly rozeslané poštou na adresy respondentů získané z databáze 

pacientů ortopedické kliniky 2. LF UK FN Motol. Respondenti písemně odpovídali na 

otázky obsažené v anketě. Odpovědi zasílali poštou zpátky. 

 

 ANKETNÍ ŠETŘENÍ  

Podkladem pro anketní šetření byl standardizovaný dotazník Harrisova schématu, 

určený k hodnocení výsledků po náhradě kyčle TEP. Dotazník hodnotí integraci funkce 

s rozsahem pohybu, přičemž největší váhu mají subjektivní údaje týkající se bolesti, 

používání holí a výdrž při chůzi. Anketa se skládala z 14 otázek. Do ankety jsme zařadili 

otázky týkající se zátěže po operaci a otázky zaměřené na pohybovou aktivitu a sport před 

operací a po ní. 

Pro objektivní posouzení a zhodnocení otázek pooperačního stavu pacienta by jistě 

byl nejlepší osobní kontakt, ale pro velkou rozmanitost respondentů pocházejících 

z různých částí Čech by to bylo příliš složité 

Anketa (viz příloha) byla směřována k charakteristice respondentů, možnostech 

získávání informací o operacích resurfacingu a NTEP, o jejich subjektivních pocitech 

(bolest), o pohybové aktivitě a sportech po operaci (zátěž, rozsah pohybu, soběstačnost). 

Obsahovala jak otevřené otázky, tak uzavřené otázky. Na uzavřené otázky bylo 

možné odpovědět formou výběrovou, vylučovací nebo formou škálové položky. Na 

otevřené otázky bylo možné odpovědět volně.                   

15. 4. 2010 byla anketa ukončena a poté statisticky zpracována pomocí MS Excel. 

Úspěšnost vrácených anketních dotazníků byla u pacientů po resurfacingu 70% a u 

pacientů s NTEP 51%, odpověděla tak větší polovina dotazovaných respondentů. 
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3.4.4 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT 

 

Všechny otázky byly jednotlivě vyhodnoceny. Pro přehlednost byly zapsány 

v tabulkách a zakreslené v grafech.  Výsledky byly statisticky zpracovány pomocí 

programu Microsoft Excel a Microsoft Word. Na základě tohoto zpracování byl zjištěn 

procentuální podíl či průměr zjišťovaných informací. Dále jsme využili grafické 

znázornění, které nám přehledně ukazuje všechny výsledky zpracované v tabulkách. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO ŠET ŘENÍ 

 

Výsledky anketního šetření mezi respondenty po resurfacingu a NTEP z roku 2010 

jsou porovnány nejprve mezi sebou a následně pak s výsledky výzkumu z roku 2007. 

 

Otázka č. 1: Věk 

 

Po 60. roce věku člověka dochází ke snížení svalové síly, flexibility i kardiorespirační 

zdatnosti a k regresním změnám v pohybovém systému včetně kostí. Tyto změny mají vliv 

na pohybovou a sportovní aktivitu člověka. Z tohoto důvodu je lépe určitý stupeň 

pravidelné pohybové aktivity udržovat a tak se snažit negativní působení věku zpomalovat.  

Životnost implantátu je pro resurfacing stanovena na věkovou hranici 50 let. V 

současnosti probíhá u respondentů v rámci operovaného kyčelního kloubu terciální fixace. 

To znamená remodelaci kosti dle zátěže.  

 

Věk Počet Věk Počet Věk Počet 

36 1 55 1 63 2 

44 1 56 1 66 2 

50 1 57 2 73 1 

51 1 58 1   

53 1 59 2   

 

Tabulka č.1a - Věk respondentů – Resurfacing 2010 

 

Tato otázka nám poukazuje na věk, ve kterém jsou respondenti po TEP kyčle schopni 

věnovat se sportu a pohybovým aktivitám. Spolu s otázkou č. 10, zjišťujeme, že po 

resurfacingu se s průměrným věkem 57 let vrátilo k sportu 2/3 dotazovaných respondentů. 

V porovnání s výzkumem 2007 u pacientů, kteří absolvovali resurfacing kyčle, kde 

průměrný věk byl nižší, 51 let, a byla schopna sportovat 1/3 dotázaných respondentů. 

Zjišťujeme, že po pěti letech došlo k zlepšení zdravotního stavu a navrácení se k sportovní 
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činnost. Sehrává zde roli jak zdravotní stav, zhojení rány i samotný věk.  Výsledky 

poukazují na velký věkový rozptyl, kde nejmladší respondent měl 36 a nejstarší 73 roků. U 

pacientů starších 70 let, je však nutné zohlednit jejich zdravotní stav, stavbu kostí a aktivní 

způsob života.  

 

 Věk Počet Věk Počet 

47 1 60 1 

51 1 62 1 

52 1 63 3 

55 1 64 3 

58 1 65 1 

 

Tabulka č.1b - Věk respondentů – NTEP 2010 

 

U respondentů po NTEP s průměrným věkem 59 let se vrátilo ke sportu 2/3 

dotázaných. V porovnání s rokem 2007, kdy byl průměrný věk 51 let, to byla pouze 1/3 

respondentů. Došlo ke zlepšení. 

 

Otázka č. 2: Kdy jste byl/a na operaci kyčle?  

 

Pacienti byli vybráni z časového období, od října 2005 do listopadu 2006. Dotazník po 

5 letech nám umožnil posoudit jejich možnosti týkající se pohybu po operaci v současnosti. 

Získání přehledu zastoupení pacientů v delším časovém období po operaci nám pomohlo 

posoudit a zhodnotit otázky týkající se bolesti operované dolní končetiny, rozsahu pohybu, 

chůze a soběstačnosti po operaci. 

   

Rok operace NTEP Resurfacing 

2005 0 3 

2006 11 10 

2007 1 2 

2008 1 1 

2009 1 1 
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  Roků po operaci NTEP Resurfacing 

 6r 1 2 

5r 9 10 

4r 2 1 

3r 1 1 

2r 1 1 

 

Tabulka č. 2 - Pooperační doba 

 

Největší počet respondentů absolvoval aloplastiku kyčle v roce 2006, a to jak 

v případě resurfacingu, tak i NTEP, což znamená, že většina respondentů se nachází 

v období 5 let od operace. V tomto období je už možná větší zátěž, rozsah pohybu i širší 

záběr věnovat se různým sportovním aktivitám. Objevili se i respondenti, u kterých byl po 

5 letech operován druhý kyčelní kloub.  

V případě resurfacingu se jedná celkem o 3 respondenty, jejichž věk a rok operaci 1. a 

2. kyčelního kloubu je následující: 

1) 53 let - rok 2003 a 2007 

2) 55 let  - rok 2006 a 2008 

3) 66 let - rok 2006 pro oba klouby 

Ze souboru respondentů po NTEP měli operované oba kyčelní klouby celkem 4 

respondenti: 

1) 58 let - rok 2005 a 2006 

2) 63 let  - rok 2006 a 2009 

3) 64 let - rok 2006 a 2009 

4) 64 let - rok 2005 a 2006 

 

Otázka č. 3: Absolvoval/a jste typ operace: standardní TEP kyčle/ resurfacing 

kyčelního kloubu 

 

Podle této otázky jsme pacienty rozdělili na respondenty po resurfacingu a NTEP. 

Otázka nebyla v mnoha případech zodpovězena. Jedním z důvodů pro nevyplnění otázky 

mohlo být nejednoznačné položení otázky a v případě pokračování ve výzkumu 
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v budoucnu by bylo zapotřebí změnit její skladbu. Dalším důvodem mohla být 

nedostatečná informovanost pacienta anebo nezájem pacienta informovat se o možnostech 

operací kyčlí. Neodpověděli celkem 2 respondenti po resurfacingu a 3 po NTEP.  

V dotazníku z roku 2007 neodpovědělo 10 respondentů po NTEP a 4 po resurfacingu. Při 

tomto srovnání pak vychází, že s postupujícím časem přibývá i zlepšující se informovanost 

ze strany pacientů i lékařů, ke které jistě přispěl i náš výzkum 

Pacienti, kteří neuvedli druh operace, důležitý pro zpracování údajů, byli podle roku 

narození a podle uvedeného období po operaci vyhledáni v databázi operací ortopedické 

kliniky. 

 

Otázka č. 4: Bolesti přetrvávající po operaci 

 

Přetrvávající bolesti následně po operaci mohou být pouze dočasným stavem při 

hojení, ale mohou také naznačovat komplikace, případně možnost selhání endoprotézy 

kyčle. 

 

 NTEP resurfacing 

a) žádné, zanedbatelné 7 11 

b) lehké, občasné, neomezující aktivitu 7 4 

c) omezující aktivitu, lze tlumit analgetiky 0 0 

d) výrazně omezující denní aktivitu 0 2 

e) bolesti v klidu 0 - 

 

Tabulka č. 4a - Bolest po operaci 2010 

 

Z tabulky lze vyčíst, že 11 (65%) pacientům se po resurfacingu ulevilo po operaci od 

bolesti. Po resurfacingu měly dvě osoby výrazně omezující bolest. U respondentů po 

operaci resurfacingu se objevilo zaškrtnutých více možností např. lehké s tlumením 

analgetik u 2 respondentů. Po NTEP se 14 (100%) osobám po operaci ulevilo od bolesti. 

Jeden z respondentů na tuto otázku neuvedl jednoznačnou odpověď – vyplnil bolesti 

občasné, omezující aktivitu. Respondenti po NTEP jsou dle tabulky ve větším počtu bez 

bolestí, ve srovnání s respondenty po resurfacingu.  
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  NTEP resurfacing 

a) žádné, zanedbatelné         10 7 

b) lehké, občasné, neomezující aktivitu   10 8 

c) omezující aktivitu, lze tlumit analgetiky 2 2 

d) výrazně omezující denní aktivitu 1 1 

e) bolesti v klidu 1     -                             

 

Tabulka č. 4b - Bolest po operaci 2007 

 

Respondenti z výzkumu 2007 odpovídali na otázku přetrvávající bolesti po operaci ne 

s tak jasným výsledkem jako u výzkumu v současnosti. Pacienti po resurfacingu uváděli 

nejčastěji bolesti lehké, neomezující aktivitu. Pacienti po NTEP opověděli stejným počtem 

opovědí a) žádné bolesti i b) lehké bolesti neomezující aktivitu. Výsledek je možné 

vyhodnotit tak, že bolest ovlivňovala běžný život u obou skupin pacientů, jak po NTEP, 

tak i po resurfacingu.  

Výzkum v roce 2007 se zabýval nejen přetrvávající bolestí po operaci, ale dotazoval se 

i na předoperační bolesti kyčlí. Respondenti po resurfacingu i po NTEP uváděli 

v největším rozsahu bolesti v klidu spolu s bolestmi výrazně omezujícími denní aktivitu. 

Operace byl pro ně způsob, jak pomoci a ulevit od klidových bolestí a bolestí, které jim 

omezovaly běžný život. Bolest má podle výsledku odpovědí jak před operací, tak i po 

včasném období po operaci a i po 5 letech ustupující charakter. 

 

Otázka č. 5: Chůze v současnosti 

 

 NTEP      Resurfacing 

bez opory 12 15 

1 hůl pro delší chůzi 2 1 

1 hůl pro kratší chůzi 0 0 

obě hole 0 1 

dosud neschopnost chůze 0 0 

Jiné 0 0 

Tabulka č. 5a – Použití holí při chůzi 2010 
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Po operaci ve skupině pacientů po resurfacingu je schopných chodit bez holí 15 

respondentů (88%). S jednou holí chodí 1 pacient (59 roční po operaci v 2006, kde 

přetrvávají potíže ve smyslu bolesti a tuhosti v kyčelním kloubu). Jeden pacient uvádí, že 

používá obě hole, a v otázce č. 4 popisuje bolest jako omezující aktivitu (55 let, operace 

obou kyčlí 2006 a 2008). Nejspíše dochází k delší rekonvalescenci nebo ke komplikacím 

po operaci, což by bylo vhodné konzultovat s ortopedem. 

U pacientů po NTEP je schopných chodit bez holí 12 respondentů (86%). Jednu hůl 

používají při chůzi 2 respondenti, kteří se nacházejí v období po 4 a 5 letech od operace. 

Příčinou může být strach o svoji bezpečnost hlavně při cestování tramvajemi a autobusy. 

Hole odkládají pacienti s necementovanými endoprotézami po 3 měsících a pacienti s 

resurfacingem i dříve, v průměru po 6 týdnech. 

 

  NTEP Resurfacing 

bez opory 14 13 

1 hůl pro delší chůzi 4 1 

1 hůl pro kratší chůzi 1 0 

obě hole 3 4 

dosud nechopnost chůze 0 0 

Jiné 0 0 

 

Tabulka č. 5b – Použití holí při chůzi 2007 

 

Při výzkumu provedeném v roce 2010 respondenti uvádějí v celkem 15 případech ze 

17 u operace resurfacingu a v 12 případech ze 14 po operaci NTEP chůzi bez opory. Tato 

čísla by se dala považovat za výsledek podobný u obou typů operací a dále pak srovnatelný 

i s výsledky výzkumu provedeného v roce 2007 (viz tab. č. 5b), kdy většina respondentů 

také uváděla chůzi bez opory. Malý rozdíl můžeme vidět ve skutečnosti, že respondenti 

v roce 2007 používali 1 hůl, popřípadě obě, ve větší míře než v současnosti, což se dá 

vysvětlit plným dokončením rekonvalescence s uplynutím delší doby od operace. 
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Otázka č. 6: Jakou vzdálenost ujdete? 

   

 NTEP Resurfacing 

neomezeně 9 8 

více než 1 km 5 9 

pouze doma 0 0 

postel, křeslo 0 0 

 

Tabulka č. 6 – Schopnost ujít určitou vzdálenost 2010 

 

Z této otázky vychází lepší výsledek pro NTEP. Neomezeně chodí přibližně 2/3 

respondentů po NTEP oproti resurfacingu, kde je schopných chodit neomezeně méně než 

1/2 respondentů. Jeden respondent po resurfacingu neudal chůzi neomezeně kvůli artróze 

kolenního kloubu. Dalo by se to přičíst přibývajícímu věku, zhoršování zdravotního stavu a 

snižování kondice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 – Srovnání schopnosti ujít určitou vzdálenost 

 

Při srovnání výsledků výzkumu z roku 2010 s výzkumem provedeným v roce 2007 

vyplývá, že počet pacientů schopných neomezené chůze procentuálně vzrostl, a to jak u 

respondentů po operaci resurfacingu (47% oproti 39%), tak i mezi respondenty po NTEP 
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(64% oproti 41%). Dále se mezi respondenty výzkumu 2010 nenacházejí pacienti s chůzí 

omezenou na méně než 1 km. Zde je možné spatřovat souvislost s výsledky otázky č. 5 a 

možností plné rekonvalescence s uplynutím delší doby od operace. 

  

Otázka č. 7: Můžete sedět? 

 

Když si uvědomíme, kde všude sedíme, může se zdát, že prosedíme podstatnou část 

svého života - sedíme v práci, v divadle, v kině, v restauracích, při cestování autobusem, 

vlakem, letadlem, při různých činnostech, u jídla a pití, při čtení, psaní, sledování televize a 

jiných. Abychom se mohli soustředit, je též potřeba pohodlně sedět.  

Při operaci kyčelního kloubu dochází k částečnému narušení kožního krytu, svalstva, 

žilního a tepenního  zásobení, receptorů na bolest a tlak ve svalech a narušení kostní tkáně.  

Po operaci se rána a její okolí hojí a regeneruje. Takto narušená a pohmožděná tkáň 

reaguje na otok, který zůstává individuálně dlouhou dobu v oblasti operační rány. Sed je 

proto limitovaný popsanými okolnostmi. 

        NTEP Resurfacing 

pohodlně 1 hodinu 11 15 

pohodně 1/2 hodiny 3 1 

neschopnost sedět 0 1 

 

Tabulka č. 7 – Sezení 2010 

 

V otázce sezení vychází výsledek šetření 2010 lépe pro resurfacing než pro NTEP. U 

respondentů po resurfacingu zaškrtnul jeden respondent neschopnost sedět. Popisuje v 

dotazníku bolesti (viz otázka č. 4), tuhost a sníženou hybnost. Jako příčinu sezení 

s obtížemi udal jeden respondent hernii se sekvestrem v lumbální oblasti. 
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Graf č. 7 – Srovnání schopnosti sedět 

 

Po resurfacingu z výzkumu 2010 sedí pohodlně 1 hodinu 88% pacientů, což je o 9% 

lepší výsledek ve srovnání s NTEP. Při srovnání s výzkumem z roku 2007 se jedná o 

výsledek opačný, neboť v roce 2007 sedělo pohodlně 1 hodinu 83% pacientů po 

resurfacingu, přičemž po NTEP 95%, tedy o 7% horší výsledek resurfacingu v porovnání 

s NTEP. 

 

Otázka č. 8: Jste schopni si nazout ponožky? 

 

Nazouvání ponožek vyžaduje určitou zručnost a patří k soběstačnosti člověka. 

Ukazuje ale hlavně schopnosti pokrčit dolní končetinu v kyčelním kloubu o více než 90o. 

Pacienti po operaci TEP kyčle musejí dodržovat do 3 měsíců flexi do 90o v operovaném 

kyčelním kloubu. Jsou však pomůcky, jak si usnadnit nazouvání pomocí ručníků nebo 

háčků. Pro naučení je potřeba trpělivost na získání určité zručnosti na nazutí ponožek.  

   

  NTEP resurfacing 

Snadno 13 12 

s obtížemi 0 5 

není možné samostatně 1 0 

 

Tabulka č. 8 – Nazouvání ponožek 2010 

 

Po operaci resurfacingu jsou schopni nazout ponožky všichni respondenti. Z toho 

třetina má obtíže při nazouvání. Po NTEP to nezvládá jeden pacient ve věku 63 let, kde 

operace byla provedena v roce 2007. Z dotazníku není jasná příčina nezdaru nazutí 
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ponožek samostatně. U pacienta se neobjevují bolesti, chodí o jedné holi, nesportuje a 

rozsah pohybu je v rozmezí 60-90o. Byla by vhodná konzultace k vyšetření příčiny 

problému. 

Hodnocení nazutí ponožek s rozsahem pohybu do flexe (viz otázka č. 14) - Po 

resurfacingu je 11 osob s rozsahem nad 90o, ale všichni pacienti po resurfacingu jsou 

schopni si nazout ponožky. Po NTEP má rozsah nad  90o 8 osob a nazouvání ponožek 

zvládá celkem 13 respondentů. Z tohoto úhlu pohledu by bylo zajímavé posoudit způsob 

nazouvání ponožek. Dále také předpokládáme, že nazutí ponožek zvládli pomocí 

pomůcky. 

 

Graf č. 8 – Srovnání schopnosti nazout si samostatně ponožky 

 

V porovnání s výzkumem 2007 jsou výsledky respondentů výzkumu v roce 2010 

lepší, neboť většina pacientů uvádí, že ponožky si obouvá snadno. Nejlepších výsledků 

procentuálně dosahují pacienti z výzkumu 2010 po NTEP, kde si 93% obouvá ponožky 

snadno, nicméně zbylých 7% (1 pacient) si sám nazout ponožky nedokáže, což je 

procentuálně opět nejvyšší hodnota. Tuto otázku lze vyhodnotit tak, že všichni respondenti 

po resurfacingu sice zvládli nazutí ponožek, nicméně větší počet respondentů z NTEP  

zvládlo tento úkon snadněji než u resurfacingu. 
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Otázka č. 9: Zvládáte chůzi po schodech? 

 
   

Zvládání chůze po schodech NTEP Resurfacing 

bez použití zábradlí 12 14 

s použitím zábradlí 2 3 

nějakým způsobem 0 0 

neschopnost chůze po schodech 0 0 

 

Tabulka č. 9 – Chůze po schodech 2010 

Pacienti po resurfacingu i po NTEP jsou schopní chůze po schodech. 1 pacientka po 

resurfacingu uvedla bolest kolene a z toho důvodu používá pro vlastní bezpečnost zábradlí. 

 

Otázka ve výzkumu 2007 nebyla zadána, výsledky tedy nelze srovnávat.      

 

 

 

Graf č. 9 – Chůze po schodech 2010 

 

Otázka č. 10: Po operaci již opět sportujete? 

   

  NTEP Resurfacing 

Ano 11 12 

Ne 3 5 

 

Tabulka č. 10 – Návrat ke sportu po operaci 2010 
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Po operaci se vrátilo ke sportu po NTEP 79% respondentů a po resurfacingu 71%, 

tedy procentuálně méně než u NTEP.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 – Srovnání schopnosti návratu ke sportu po operaci 

 

V porovnání s výsledky výzkumu z roku 2007 v otázce sportování po operaci je vidět 

velký rozdíl již na první pohled. Poměr sportujících respondentů v roce 2010 je obrácený 

oproti 2007, a to ve prospěch výzkumu 2010. Ke sportu se vrací více respondenti po NTEP 

než po resurfacingu. U resurfacingu jsem původně předpokládala počet respondentů 

navracejících se ke sportování větší nebo minimálně stejný. Opačný výsledek současnosti 

oproti výzkumu z roku 2007 je možné vysvětlit vlivem krátké doby po operaci. Výsledky 

současného výzkumu by však touto skutečností již ovlivněny být neměly.  
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Otázka č. 11: Jaký druh sportu děláte nyní po operaci? 

 

Po operaci se doporučuje nejčastěji chůze, plavání, rotoped a cyklistika po rovném 

terénu, které byly také nejvíce zastoupené u respondentů po resurfacingu a NTEP. 

K nejčastějším odpovědím na otázku sportu před operací jsou při současném výzkumu 

uvedeny míčové hry, cyklistika a tenis. Respondenti z výzkumu 2007 uvedli nejčastěji 

sezónní sporty, např. lyžování a běžky. Nejvíce zastoupená byla cyklistika a míčové hry 

(fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal) u pacientů po resurfacingu a u NTEP míčové hry a 

tenis, stolní tenis. 

 

     

   NTEP Resurfacing  

 delší chůze 1 hod. 6 9  

 Turistika 3 5  

 Rotoped 4 10  

 Cyklistika 7 10  

 Plavání 7 9  

 lyžování sjezd 1 2  

 lyžování běžecké 3 3  

 Golf 1 1  

 Jiné 5 3  

 Žádné 3 3  

     

Tabulka č. 11 – Druh sportu po operaci 2010 

 

Po resurfacingu se věnují respondenti nejvíce rotopedu a cyklistice a o něco méně 

chůzi a plavání. Při sportu po NTEP je na předním místě cyklistika s plaváním a poté 

chůze. Pod pojmem jiné jsme u resurfacingu zaznamenali fotbal, hokej a tenis. U NTEP 

uvedli respondenti mimo jiné také práci jako lesník a sporty jako tenis, stolní tenis, fotbal, 

hokej, nohejbal, volejbal, squash. 
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V porovnání s výzkumem po operaci v roce 2007 byla menší rozmanitost sportů po 

resurfacingu naproti NTEP i sportovnímu vyžití z výzkumu v současnosti. K tomu je 

možné přiřadit v té době ještě opatrnost z důvodu nové operační metody.  

V menším množství je zastoupená turistika, jen sporadicky lyžování. K jiným sportům 

u respondentů po NTEP jsme zařadili: tenis, fotbal, hokej a plážový volejbal. 

K nejčastějším odpovědím sportu před operací patří míčové hry, cyklistika a tenis. 

 

Otázka č. 12: Sportujete ve stejné míře jako před operací? 

 

  NTEP resurfacing 

Ano 7 4 

Ne 7 13 

  

Tabulka č. 12 – Sportování jako před operací 2010 

 

  

 

 

 

 

 

Graf č. 12 – Srovnání návratu ke sportu po operaci ve stejné míře jako před operací  

 

Ke sportování ve stejné míře jako před operací se vrátila čtvrtina dotazovaných po 

resurfacingu. Avšak při porovnání s výsledky sportování po operaci se vrátilo ke sportu po 
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resurfacingu 12 osob, z nichž pouze 4 osoby ve stejné míře jako před operací. Po NTEP se 

vrátilo ke sportu 11 respondentů, což jsou 3/4 z dotazovaných a 7 z nich se vrátilo ke 

sportování ve stejné míře jako před operací. Při srovnání obou metod vycházejí překvapivě 

lépe výsledky u respondentů s NTEP oproti resurfacingu.  

V případě srovnání s výsledky výzkumu z roku 2007 je patrný výrazně menší 

procentuální podíl respondentů, kteří se vrátili ke sportování ve stejné míře jako před 

operací. Tato skutečnost by se dala vysvětlit zvyšujícím se věkem dotazovaného souboru 

pacientů. 

 

Otázka č. 13: Objevují se nějaké potíže v oblasti operovaného kyčle po pohybové      

                 aktivitě? 

 

Bolest po pohybové aktivitě může mít různou příčinu: přetížení, svalová 

nerovnováha, zánět v kloubu anebo selhání náhrady. 

 

 
  NTEP resurfacing 

Ano 4 7 

Ne 10 10 

 

Tabulka č. 13 – Potíže v oblasti operovaného kyčle 2010 

 

Po pohybové aktivitě se objevuje bolest u obou zkoumaných skupin. Procentuálně se 

bolest projevuje u 41% respondentů po resurfacingu a u 29% respondentů po NTEP. K 

potížím po pohybu u operovaných s NTEP byly k výše uvedeným ještě doplněny bolesti 

při změně počasí a bolesti různé intenzity. Z uvedených odpovědí měly potíže různý 

charakter jako například kulhání, tlak v operovaném kloubu, bolest v operované kyčli nebo 

svalové potíže a únava různé intenzity.  
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Graf č. 13 – Srovnání potíží v oblasti operovaného kyčle po pohybové aktivitě  

 

Z grafického srovnání vychází, že u respondentů při výzkumu 2010 klesla bolestivost 

operovaného kyčle ve srovnání s výzkumem 2007, a to zejména u operace resurfacingu 

(bez bolestí 59% respondentů 2010 oproti 44% respondentů 2007). 

 

Otázka č. 14 : Rozsah pohybu nyní 

 

 
  NTEP resurfacing 

0o - 60o 0 0 

60o - 90o 6 6 

90o - 120o 8 11 

 

Tabulka č. 14 – Rozsah pohybu v současnosti 2010 

 

Pro lepší představu byla v této otázce nakreslena postavička s ukázkou dosažení 

daného rozsahu pohybu v kyčelním kloubu. Rozsah pohybu v kyčelním kloubu po operaci 

je závislý na období po operaci. V období po 5 letech by měl být rozsah větší než 90 

stupňů. 
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Při porovnání rozsahu pohybu s obdobím po operaci resurfacingu by mělo být 

dosaženo rozsahu přes 90 stupňů do flexe u všech respondentů. Ve skutečnosti mělo 11 

respondentů rozsah vyšší než 90 stupňů, ale 6 zůstávalo pod touto hranicí. Při hodnocení 

rozsahu po NTEP bylo z respondentů pouze 8 schopných ohnout kyčelní kloub přes 90 

stupňů a 6 respondentů to nezvládlo vůbec. 

 

 

 

 

Graf č. 14 – Srovnání rozsahu pohybu operovaného kyčle  

 

S ohledem na delší dobu od operace vycházejí příznivěji výsledky výzkumu 2010 

oproti výzkumu 2007. Rozsah flexe v kyčelním kloubu vychází lépe u pacientů 

resurfacingu, kde ohyb přes 90 stupňů zvládlo 65% pacientů (2010), u pacientů NTEP 57% 

(2010). Při výzkumu 2007 uvedlo sníženou flexi (méně než 60 stupňů) dokonce 5% 

pacientů, a to pro obě operační techniky. 

 

4.2 DISKUZE 

 

[H1] Předpokládáme, že respondenti po operaci resurfacingem budou více sportovat a 

obsáhnou více druhů sportů než respondenti po NTEP. Vycházíme ze skutečnosti, že při 
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resurfacingu dochází pouze k povrchové úpravě kyčelního kloubu a vlastní kost zůstává. 

Tím je zákrok šetrnější a může dojít k rychlejší rekonvalescenci a možnosti zatěžovat 

kyčelní kloub. 

 

ad H1 

Pro vyhodnocení sportování po operaci resurfacingu a NTEP jsme použili odpovědi 

na otázku číslo 10 a 11. I když procentuální výsledky výzkumu hovoří mírně ve prospěch 

NTEP, daly by se však také interpretovat jako srovnatelné, neboť rozdíl mezi 79% a 71% 

je malý, hlavně s ohledem na velikost souboru respondentů. Dalšími důvody, které mohly 

ovlivnit výsledky výzkumu, mohly být např. stoupající věk souboru respondentů, postupné 

zhoršování zdravotního stavu, případně také možnost ztráty zájmu o sportovní aktivity 

v souvislosti s přibývajícím věkem. Nezájem o sport v současnosti může být i povaha 

vybraných pacientů, kteří mohli podstoupit operaci z důvodu úlevy od bolesti a ne kvůli 

pohybové aktivitě. Všechny zmíněné důvody mohly významně ovlivnit výsledek 

výzkumu, neboť soubor dotázaných nebyl tak velký, aby bylo možné tyto vlivy zanedbat. 

Zajímavé je zde srovnání s výsledky předchozího výzkumu provedeného v roce 

2007. Výsledky současného výzkumu ukazují velký procentuální nárůst návratu 

respondentů ke sportovní a pohybové aktivitě. Výsledky výzkumu z roku 2007 mohla 

ovlivnit relativně krátká doba uplynulá od operace kyčelního kloubu a tím neukončená 

rekonvalescence, která se pak mohla promítnout do velkého množství respondentů 

neprovozujících pohybovou a sportovní aktivitu.  

Z otázky číslo 11 se dovídáme o druzích sportů, které provozují pacienti po operaci 

kyčelního kloubu. Po resurfacingu se respondenti věnují hlavně doporučeným sportům, 

jako je rotoped, cyklistika, chůze a plávání. U respondentů pro NTEP je nejvíce zastoupena 

cyklistika, plavání a chůze, nicméně respondenti uvádějí i rizikové sporty jako je fotbal, 

hokej, nohejbal a volejbal, případně squash. Nebezpečnost těchto sportů spočívá v riziku 

luxace kyčelního kloubu a dále pak v nadměrném zatěžování endoprotézy, které způsobuje 

větší míru opotřebení implantátu.  Tyto skutečnosti pak mohou vést ke komplikacím nebo i 

k nutnosti výměny kloubní náhrady. 

Doplňkem pro ucelené vyhodnocení hypotézy sportování po operaci kyčle je otázka 

číslo 12, kde zjišťujeme, nakolik se respondenti vrátili k pohybové a sportovní aktivitě ve 

srovnání s dobou před operací. Výsledky resurfacingu (24%) vycházejí hůře ve srovnání s 

NTEP (50%) a u obou operačních technik jsou zhruba poloviční oproti výzkumu v roce 
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2007. Tato skutečnost by se dala vysvětlit také přibývajícím věkem dotazovaného souboru 

respondentů.  

Předpoklad rychlejšího návratu ke sportování u souboru pacientů po operaci 

resurfacingu ve srovnání s pacienty po NTEP se nepotvrdil, i přes teoretické 

předpokládané výhody oproti NTEP. 

 

[H2] Bolest je příznakem koxartrózy, před operací i v pooperačním období. Bolest se 

může projevit i po pohybově aktivitě a může mít různou příčinu: přetížení, svalová 

nerovnováha, zánět v kloubu nebo selhání náhrady. U pacientů s resurfacingem musí být 

chrupavka jeho kyčelního kloubu v obecně lepším stavu než je podmínkou pro NTEP, 

Proto předpokládáme, že u většiny respondentů po operaci resurfacingu bude bolest po 

pohybové aktivitě zanedbatelná oproti respondentům po NTEP.  

 

ad H2 

Výsledek pro vyhodnocení hypotézy vychází z odpovědí na otázku č. 4, 6, 7, 9 a 13. 

Bolestivost operovaného kyčle řeší otázka číslo 4. U respondentů resurfacingu převažuje 

těch, kteří neuvádějí žádnou bolest (65%). Naproti tomu u pacientů NTEP stejný počet 

respondentů uvádí lehké bolesti (50%), jako těch, kteří jsou bez bolesti vůbec (50%). 

Paradoxem ve vyhodnocení bolesti po operaci jsou 2 pacienti po resurfacingu, kteří stále 

ještě uvádějí velké bolesti v operované kyčli (12%). S ohledem na delší dobu uplynulou od 

operace je nutné konstatovat, že tento stav indikuje komplikace a pacienti by měli tuto 

skutečnost řešit s operujícím lékařem. 

Bolest v klidovém stavu má spojitost s možností sedět pohodlně po delší dobu. Tuto 

skutečnost řeší otázka č. 7. Výsledky zde přibližně odpovídají odpovědím na předchozí 

otázku č. 4, neboť až na 1 pacienta jsou všichni schopni sedět déle než ½ hodiny. Takto se 

podařilo verifikovat přímé odpovědi na otázku ohledně bolesti v klidu (otázka č. 4).  

Bolest po pohybové aktivitě se projevuje u obou zkoumaných skupin. U resurfacingu 

si na bolest stěžuje více respondentů, než u operací NTEP. Respondenti uváděli potíže 

svalového charakteru, tlak a bolest v operované kyčli nebo únava různé intenzity. 

Následkem těchto potíží je pak kulhání při chůzi, na kterou se dotazují otázky č. 6 a 9. Po 

rovině jsou všichni pacienti schopni ujít více než 1 km a z tohoto hlediska jsou výsledky 

srovnatelné jak pro resurfacing, tak i NTEP. Stejným způsobem je možné vyhodnotit i 

otázku č. 9 dotazující se na chůzi po schodech. Všichni respondenti jsou schopni zvládnout 
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schody, většina dokonce bez použití zábradlí. Chůze po schodech ukazuje nejen na 

bolestivost v operovaném kloubu, ale také i na akceptování implantátu do té míry, že mu 

pacient důvěřuje i z hlediska psychiky.   

Skutečnost, že bolest nijak významně neomezuje pacienta po operaci resurfacingu se 

podařilo prokázat. Nicméně výsledky jsou srovnatelné i u operací NTEP. 

 

 [H3] Porovnáním rozsahu pohybu v kyčelním kloubu do flexe u pacientů po 

resurfacingu a NTEP předpokládáme, že budou mít větší rozsah pohybu respondenti 

po resurfacingu, a to z důvodu, že mají větší kloubní hlavici, která jim zabezpečuje větší 

stabilitu, a tím zmenšuje riziko luxace, než u pacientů po NTEP. 

 

ad H3 

Rozsah pohybu v kyčelním kloubu po operaci závisí na době, která od zákroku 

uběhla. Do 3 měsíců je povolen rozsah maximálně 90 stupňů. Dále je rozsah flexe 

v kyčelním kloubu individuální, nicméně po 5 letech od operace by již flexi nad 90 stupňů 

měl zvládnout každý pacient. Neschopnost ohybu v kyčli nad 90 stupňů pak již může 

indikovat problém. Výsledek pro vyhodnocení hypotézy vychází z odpovědí na otázku č. 8 

a 14. Pro vyhodnocení hypotézy ohledně rozsahu pohybu jsme použili otázku č. 14. Pro 

lepší pochopení otázky byla na dotazník anketního šetření vykreslena postavička, 

znázorňující flexi kyčelního kloubu a demonstrující tak dotazovaný úhel. Zjistili jsme, že 

respondenti po resurfacingu zvládají ve větší míře flexi nad 90 stupňů než respondenti po 

NTEP. Hypotéza se tak potvrdila. 

Nazouvání ponožek vyžaduje určitou zručnost a patří k soběstačnosti člověka. 

Ukazuje ale hlavně schopnosti pokrčit dolní končetinu v kyčelním kloubu o více než 90o. 

Během prvních 3 měsíců si tak pacienti musí pomoci použitím nazouváků nebo háčků.  

V odpovědích na otázku č. 8 panuje u pacientů po NTEP určitý rozpor oproti otázce č. 14, 

neboť téměř polovina respondentů uvedla sníženou flexi, nicméně téměř všichni 

respondenti uvedli schopnost snadného nazutí ponožek. Mezi pacienty resurfacingu se 

poměr těch, kteří ohýbají nohu v kyčli o více než 90 stupňů i si snadno nazouvají ponožky, 

přibližně shoduje. Rozpor ve výsledcích otázky číslo 8 a 14 je možné vysvětlit určitou 

ješitností pacientů, kteří nechtějí přiznat snížení soběstačnosti v podobě neschopnosti si 

nazout ponožky. 
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Do studie byli vybráni pacienti operovaní od října 2005 do listopadu 2006. Na tomto 

souboru pacientů byl proveden první výzkum v roce 2007 a poté druhý v roce 2010. 

Z tohoto důvodu mohou být výsledky výzkumu již ovlivněny pokročilejším věkem 

dotazovaných respondentů.  

Dále by bylo jistě vhodnější provést výzkum přímým dotazováním se pacientů po 

NTEP i resurfacingu. Tak by se omezil vliv možného nepochopení otázky na celkový 

výsledek anketního šetření. Tento postup by byl ale nadměrně náročný s ohledem nejen na 

počet oslovovaných respondentů ale i na různorodost jejich místa bydliště. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo porovnat pohybovou aktivitu a sport pacientů operovaných 

novou metodou resurfacingu a standardní metodou NTEP. V práci je popsána problematika 

resurfacingu i totálních endoprotéz, včetně pohybové aktivity, kterou tyto operace 

umožňují. Dále jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu v této problematice. 

 

Hlavní cíl výzkumu, potvrdit skutečnost, že pacienti po resurfacingu prokazují lepší 

výsledky z hlediska navrácení se k původní pohybové aktivitě, se přesvědčivě prokázat 

nepodařilo. Příčiny je možné hledat převážně ve výběru dotazovaných pacientů. Výsledky 

výzkumu byly nejspíš ovlivněny velikostí souboru respondentů, jejich přibývajícím věkem 

a v případě výzkumu prováděného v roce 2007 i v krátké době od uplynutí operace, 

případně v potížích objevujících se po operaci při zátěži, které mohou oddalovat anebo 

bránit návratu ke sportovní aktivitě. 

  

Nicméně bez ohledu na výsledky výzkumu zůstává resurfacing jako moderní metoda 

v oblasti totální endoprotézy kyčelního kloubu, jako možnost pro pacienty mladší, 

vyznávající aktivní způsob života. Stejně jako klasická totální endoprotéza nabízí 

pacientům úlevu od artrotických bolestí, řešení poúrazových stavů, případně i vrozených 

luxací kyčle. Všem těmto pacientům tak přináší možnost návratu nejen do normálního 

života, ale i k pohybu a sportu, který je pro zdravý životní styl velmi důležitý, ať už 

z fyzického, či psychického hlediska. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZNÍK ANKETNÍHO ŠET ŘENÍ 

 

Otázky prosím vyplnit nebo podtrhnout některou z předepsaných odpovědí. 

Nechcete-li zodpovědět některou otázku, prosím přeskočte ji. 

 

1. Věk 
 

2. Kdy jste byl/a na operaci kyčle 
 

3. Absolvoval/a jste typ operace: standardní TEP kyčle / resurfacing kyčelního kloubu 
 

4.  Objevují se bolesti po operaci: 

a) žádné, zanedbatelné          
b) lehké, občasné, neomezující aktivitu   
c) omezující aktivitu, lze tlumit analgetiky 
d) výrazně omezující denní aktivitu 
e) bolesti v klidu 

 

5. V současné době chodíte:  

a/ bez opory      b/ 1 hůl pro delší chůzi     c/ 1 hůl pro kratší chůzi      
d/ obě hole   e/ doposud neschopnost chůze 

 

6. Jakou vzdálenost ujdete: 

a/ neomezeně  b/ více než 1 km  c/ pouze doma 
 d/postel,křeslo 

 

7. Můžete sedět 

a/ pohodlně 1 hod.       b/ pohodlně ½ hod            c/ neschopnost sedět pohodlně  

 

8. Jste schopná/ý si nazout ponožky  

      a/ snadno    b/ s obtíží        c/ není možné samostatně 

 

9. Zvládáte chůzi po schodech 

      a/bez použití zábradlí              b/s použitím zábradlí              c/nějakým způsobem 
      d/neschopnost chůze po schodech 
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10. Po operaci již opět sportujete?                                               Ano / Ne  
 

11. Jaký druh sportu děláte:  

a/ delší chůze cca 1 hod. 

b/ turistika, 

c/ rotoped, 

d/ cyklistika, 

e/ plavání, 

f/ lyžování sjezd, 

g/ lyžování běžecké,  

f/ golf, 

h/ jiné 

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

 

 

12. Sportujete ve stejné míře jako před operací?                          Ano / Ne 
 

13. Objevují se nějaké potíže v oblasti operovaného kyčle po pohybové aktivitě? 
 

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

 

14. Rozsah pohybu nyní: 
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PŘÍLOHA Č. 2 – KAZUISTIKA PACIENTA PO OPERACI 

RESURFACINGU 

 

1. Narozen: 19. 3. 1959 

2. Váha: 97 kg 

3. Výška: 197 cm 

4. Zaměstnání: konzultant IT 

5. Osobní anamnéza: Vrozená dysplazie obou kyčlí po porodu koncem pánevním, 

operace pravého lokte v 18 a 21 letech – resekce hlavice radia – následek přetížení 

z tenisu. 

Nemoci: spalničky, příušnice, plané neštovice, přechozený zápal plic, časté angíny 

v dětství. 

6. Rodinná anamnéza: Otec zemřel v 80 letech na mozkovou příhodu, matka v 77 

letech po dlouhém onkologickém onemocnění, jinak zdrávi. 

7. Farmakologická anamnéza:  Diclofenac nepravidelně od 1997, Trittico třetinka na 

spaní od 2006. 

8. Abussus: Káva denně 3 šálky, alkohol příležitostně, nekuřák. 

9. Sociální anamnéza: Bydlí sám. 

10. Nynější obraz: Nyní po operaci ASR kyčelních kloubů … ( vpravo 25.9.2006, 

vlevo 4.11.2009) , výhřez ploténky L5/S1 v září 2009, sekvestr vstřebán po 6 

měsících, zůstaly parestezie vnější části pravého chodidla. 

11. Diagnóza: Těsně před operací (2006) pravá kyčel 3. - 4. stupeň koxartrózy, 2. - 3. 

stupeň vlevo, poté se zhoršila i levá kyčel, operace 2009. 

12. Sportování: 

Dětství: tenis od 1968 závodně do r. 2002, pak rekreačně dodnes. 

Mládí: tenis, fotbal, cyklistika, basketbal (závodně 10 let), sjezdové lyžování. 

Dospělost: tenis, fotbal, basketbal, běh na lyžích, sjezdové lyžování, plavání, 

cyklistika – sportovní aktivity cca 7 hodin týdně až do r. 2003, pak méně vzhledem 

k větším obtížím s kyčlemi 

V současné době tenis 2x týdně, cyklistika 2x týdně, v zimě běžky i sjezdové 

lyžování, občas plavání, denně rhb cvičení zaměřené na bederní páteř. Za 
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nejideálnější sport pacient v současné době považuje běžecké lyžování (klasicky), 

které může provozovat naplno, bez jakýchkoliv omezení a obav. 

13. Operace pravé dolní končetiny:  25. 9. 2009 doc. Trč, Ortopedická klinika II. LF 

FN Motol 

RHB po operaci: 

Včasná: v nemocnici – od 2. dne, nácvik chůze o berlích od 3. dne, schody 

6. den. 

Následná: Rehabilitační oddělení Na Homolce, cca 12 fyzioterapeutických 

lekcí, pak samostatně doma, do práce 12. den po operaci, bez 

problémů, upravené vyšší sezení, řízení auta od 20. dne po operaci, 

chůze o 2 francouzských holích 4 týdny, pak další 3 týdny s jednou 

holí.  

Sportování: Rotoped od 3. týdne cca 10 minut denně, postupně až 30 minut 

s minimálním odporem, na tenisovém kurtě poprvé po 3 měsících, 

velmi opatrný pohyb, s větším pohybem až po 7 měsících, 

výhradně antukový povrch, kontrolovaný pohyb, bez pokusů o 

prudší pohyb, to platí dodnes. Běžky poprvé po 5 měsících, opatrně 

ve stopě po rovině, sjezdové lyžování po 14 měsících. Subjektivně 

velmi dobrý pocit bez psychického bloku. 

14. Operace levé dolní končetiny: 4. 11. 2009 doc. Trč, Ortopedická klinika II. LF FN 

Motol 

RHB po operaci: 

Včasná: v nemocnici – od 2. dne, nácvik chůze o berlích od 3. dne, schody 

6. den. 

Následná: 8. den přesun na lůžko klinika Malvazinky, zde 16 dní, denně 1x 

cvičení v bazénu, 1x individuální cvičení s fyzioterapeutkou, laser 

na jizvu. Do práce se vrátil ihned po návratu z Malvazinek, tj. 24 

dní po operaci. 

Sportování:  rotoped od 14. dne bez zátěže, ve 4. týdnu s velmi mírnou 

zátěží 15 minut denně, běžky 3 měsíce po operaci, jen po rovině, 

tenis po 6 měsících, jen antuka. Cyklistika po 7 měsících, cca 1 

hodina 2x týdně. Sjezdové lyžování po 14 měsících po operaci. 
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15. Srovnání s prvním pooperačním obdobím: naprosto totožný průběh, bolesti v kyčli 

zmizely okamžitě po zhojení oper.rány, chůze bez holí po 7 týdnech zcela bez 

bolesti a problémů, sport opatrně a bez problémů – rotoped, běžky, tenis po 6 

měsících. 

Rozsah pohybů se okamžitě po operaci zlepšil, možnost při sezení předklonit 

dopředu, unožování (před operací prakticky vůbec nešlo) s velkým rozsahem, 

přitažení kolena na hrudník cca do 90 stupňů, dnes pravá cca 110 stupňů, levá 100 

stupňů – není snaha zvětšit rozsah.  

Po cca 8 týdnech od operace v obou kloubech pocit dostatečné sílu a flexibility, bez 

bolesti, podstatný rozdíl oproti stavu před operací. 

16. Vyhlídky na další sportování: pozitivní, omezení brněním pravého chodidla. 

Provozování sportovních aktivit bez nárazů, dopadů, či rizika nekontrolovaného 

pohybu či pádu. S výjimkou sjezdového lyžování… cca 2x 4 dny za zimu, 

opatrnost s ohledem na maximální bezpečnost, dobré sněhové podmínky a opatrnou 

jízdu. 

17. Bolest před operací: u pravé kyčle 2 roky před operací začaly i noční bolesti, pálivá 

nepříjemná bolest, chůze jen se sebezapřením, kulhání a bolest při chůzi trvalá. 

Po operaci pravé kyčle – bolest zmizela s odezněním pooperačního stavu, dodnes 

pocit mírné bolesti při aktivním zvedání kolena – ne přímo v kloubu. 

Po operaci levé kyčle – stejné, bolest zmizela s odezněním pooperačního stavu, 

perfektní stav bez jakékoliv bolesti. 

Bolest po pohybové aktivitě /sportu – po žádné sportovní aktivitě není pocit bolesti 

v oblasti operovaných kloubů. 

18. Soběstačnost: dojít si někam, schody, sedět pohodlně, oblékat se - ponožky, mytí - 

vana – občasné obtíže mají původ v bederní páteři a občasném zhoršení jejího 

stavu, ale rozhodně to neohrožuje soběstačnost. 


