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anatomii a kineziologii kyčelního kloubu, dále problematiku koxartrózy jako nejčastějšího 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

Obsahuje dvě části, část obecnou a část speciální. Část obecná je psaná formou rešerše a 

zabývá se teoretickými informacemi o totální endoprotéze kyčelního kloubu. Obecná 

část tedy obsahuje informace o anatomii a kineziologii kyčelního kloubu, dále se zabývá 

koxartrózou jako nejběžnějším důvodem k operaci totální endoprotézy. Nakonec jsou 

zde shrnuty informace o totálních endoprotézách, a to jak jejich operační řešení, tak i 

následná rehabilitace. 

V části speciální je popsána kazuistika pacientky, která mi byla přidělena na 

souvislé odborné praxi ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Tato část obsahuje 

anamnézu, vstupní kineziologické vyšetření, popis jednotlivých terapeutických 

jednotek, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie porovnáním 

výsledků vstupního a výstupního vyšetření. 

Pro milióny lidí na světě je možnost náhrady poškozeného kyčelního kloubu 

endoprotézou jedinou cestou zpět do normálního života bez bolesti a bez výrazného 

omezení pohybových činností. V posledních letech dochází k výraznému rozvoji 

nových technologií, materiálů a přístupů v této operační metodě. Operační technika se 

stále zdokonaluje a je předmětem celosvětové vědecké diskuze. Fyzioterapeutickým 

cílem musí být vždy zvýšení kvality života pacienta s kloubní náhradou. U řady 

pacientů je toho dosaženo, pokud zvládnou chůzi o jedné francouzské holi, u 

aktivnějších jedinců se může jednat i o zařazení zpět do pracovního procesu, nebo 

návrat ke sportovní aktivitě. Nelze však opomenout, že při každém pohybu dochází 

k otěru kontaktních ploch implantátu a proto je šetřící režim nezbytný po celý zbytek 

života. (Sosna 2003; Pauch 2002) 
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2. Obecná část 

 Tato část slouží jako teoretický podklad pro část speciální. 

2.1 Anatomie kyčelního kloubu 

2.1.1 Kosti a kloubní plochy kyčelního kloubu 

V kyčelním kloubu artikuluje kost stehenní (os femoris) s kostí pánevní (os 

coxae). Jedná se o kloub kulovitý omezený s hlubokou jamkou, jejíž okraje omezují 

pohyb v kloubu. (Čihák 2001) 

Kost stehenní je největší a nejsilnější kostí lidského těla. Rozděluje se na čtyři 

hlavní části: hlavici, krček, tělo a kondyly. Hlavice kosti stehenní (caput femoris) 

opatřená chrupavkou má průměr asi 4,5 cm a její tvar odpovídá tvaru koule. Na vrcholu 

hlavice se nachází jamka (fovea capitis femoris), do níž se upíná nitrokloubní vaz 

ligamentum capitis femoris. Krček kosti stehenní (collum femoris) spojuje hlavici 

s diafýzou a je to místo častých fraktur na dolní končetině. Na horním konci těla kosti 

stehenní (corpus femoris) vybíhají trochanter major a minor, které jsou důležitými 

úponovými místy několika svalů provádějících pohyb v kyčelním kloubu. Distální 

konec femuru se rozšiřuje a vybíhá ve dva kloubní hrboly (condylus lateralis, condylus 

madialis). Na kondylech se nachází kloubní plochy pro spojení kosti stehenní s kostí 

holenní a čéškou. (Čihák 2001; Dylevský 2009) 

Kost pánevní je kloubně spojena s kostí křížovou na dorzální straně a ventrálně 

je spojena sponou stydkou s druhostrannou pánevní kostí; tím vzniká pánev. Pánevní 

kost vzniká srůstem tří kostí: kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti 

stydké (os pubis). Na srůstu všech tří kostí se tvoří jamka kyčelního kloubu 

(acetabulum). Pouze část acetabula tvoří kloubní plochu, je to poloměsíčitá facies 

lunata. Mírně prominující okraj acetabula je ještě zvýšen díky chrupavčitému lemu 

(labrum acetabuli), který doplňuje jamku a zvyšuje stabilitu kyčelního kloubu. Vkleslý 

střed jamky (fossa acetabuli) vyplňuje tukový polštář pulvinar acetabuli, který dokáže 

částečně absorbovat nárazy stehenní kosti na pánev. (Čihák 2001; Dylevský 2009) 
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2.1.2 Kloubní pouzdro a vazivový aparát 

Kloubní pouzdro udržuje spolu s vazy a svaly kolem kloubu kontakt kloubních 

ploch. Usměrňuje a omezuje pohyb v kloubu. V kloubním pouzdru se také nalézá řada 

nervových zakončení, která plní proprioceptivní funkci. Kloubní pouzdro kyčelního 

kloubu začíná na okraji acetabula a upíná se na krček kosti stehenní. (Kříž 2002; Véle 

2006) 

Pouzdro zesilují vazy v jeho blízkosti. Prvním vazem je  ligamentum 

iliofemorale na přední straně kloubu. Jedná se o nejsilnější vaz v těle vůbec. Lig. 

iliofemorale zabraňuje nadměrnému pohybu v kyčelním kloubu do extenze a záklonu 

trupu oproti kosti stehenní. Ligamentum pubofemorale začíná na horním rameni kosti 

stydké a připojuje se na spodní stranu kloubního pouzdra. Tento vaz omezuje nadměrný 

pohyb dolní končetiny do abdukce a zevní rotace v kyčelním kloubu. Ligamentum 

ischiofemorale najdeme na zadní straně kloubního pouzdra, omezuje pohyb v kloubu do 

addukce a vnitřní rotace. Posledním z vazů je ligamentum capitis femoris, jež vede 

z kloubní jamky přímo na hlavici kyčelního kloubu. (Čihák 2001; Schünke et al. 2010) 

2.1.3 Svaly provádějící pohyb v kyčelním kloubu. 

 Jedná se o svaly kyčelní a stehenní. Kyčelní svaly dělíme na přední a zadní 

skupinu. Přední skupina obsahuje sval m. iliopsoas složený za svalů m. iliacus a 

m. psoas major, v některých případech i m. psoas minor. Zadní skupina obsahuje 

mm. glutei neboli svaly hýžďové, do nichž zařazujeme m. gluteus maximus, m. gluteus 

medius, m. gluteus minimus a m. tensor fasciae latae. Dále obsahuje zadní skupina svaly 

pelvitrochanterické, do kterých řadíme m. piriformis, mm. gemelli, m.obturatorius 

internus a m. quadratus femoris. Svaly stehenní můžeme rozdělit do tří skupin na 

ventrální, mediální a dorzální. Do skupiny ventrální řadíme m. quadriceps femoris a m. 

sartorius. Mediální skupina jsou adduktory stehna a patří sem m. pectineus, m. adductor 

longus, m. gracilis, m. adductor brevis, m. adductor magnus a m. obturatorius externus. 

Poslední skupina svalů, dorsální, někdy označovaná jako hamstringy, obsahuje m. 

biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus. (Čihák 2001; Schünke et al. 

2010; Naňka, Elišková 2009) 
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2.1.3.1 Přehled svalů zúčastněných na základních pohybech v kyčelním kloubu 

Flexe v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. iliopsoas. 

Pomocné svaly – m. pectineus, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. gluteus 

minimus (přední část), m. adductor brevis, m. sartorius, m. gluteus medius (přední část), 

m. gracilis a m. adductor longus. 

Extenze v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. gluteus maximus, m. biceps femoris (caput longum), 

m. semitendinosus, m. semimenbranosus. 

Pomocné svaly – m.adductor magnus, m.gluteus medius (zadní část), m. gluteus 

minimus (zadní část). 

Addukce v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. adductor magnus, m. adductor longus, m.adductor brevis, m. gracilis, 

m. pectineus. 

Pomocné svaly – m. gluteus maximus (distální snopce), m. obturatorius externus, m. 

psoas major. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. gluteus medius, m. tensor fasciae latae, m. gluteus minimus. 

Pomocné svaly – m. piriformis. 

Zevní rotace v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus maximus, mm. gemelli, 

m. obturatorius externus, m. obturatorius internus. 

Pomocné svaly – m. adductor brevis, m. adductor longus, m. adductor magnus, 

m. gluteus medius (zadní část), m. pactineus, m. biceps femoris (caput longum). 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

Hlavní svaly – m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae. 
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Pomocné svaly – m. gluteus medius (přední část), m. semitendinosus, m. gracilis, m. 

semimembranosus. (Janda 2004) 

 2.2 Kineziologie kyčelního kloubu 

Tvar kyčelního kloubu umožňuje poměrně veliký rozsah ve třech rovinách. Je to 

rovina sagitální, v níž je prováděna flexe a extenze. Pohyby abdukce a addukce se 

provádějí v rovině frontální a rotace spadají do roviny horizontální. Ukončení rozsahu 

pohybu je dáno především anatomickou stavbou kloubu. (Neumann 2010) 

Pohyb do flexe je možný s nataženým nebo ohnutým kolenem. Při natažení 

kolene je rozsah pohybu 90°, při ohnutém koleni může být rozsah až 150°, což může být 

ovlivněno měkkými tkáněmi břicha a stehna. Extenze je opačný pohyb ve stejném 

rozsahu. Při pohybu za osu těla (zanožení) hovoříme o hyperextenzi, která by neměla 

přesáhnout 25°. Laterální pohyb abdukce (unožení), omezuje elasticita adduktorů a 

tento pohyb dosahuje 45°. Addukce je pohyb opačný ve stejném rozsahu, pokud pohyb 

pokračuje do překřížení dolní končetiny přes osu těla, hovoříme o hyperaddukci. Vnitřní 

rotace dosahuje rozsahu 35°- 40°, zevní rotace má rozsah 45° - 50°. Rozdíl mezi oběma 

pohyby by měl dosahovat 90°. (Véle 2006) 

Rozsah pohybu v kloubu může být omezen z několika příčin. Jedná se o 

strukturální poruchy v kloubu, kdy dochází k patologickým změnám na chrupavčitých a 

kostěných strukturách. Další příčinou může být retrakce kloubního pouzdra a 

vazivových struktur jako důsledek dlouhodobé imobilizace a inaktivity segmentu. 

Omezení může nastat také při patologických změnách na svalech, a to oslabení či 

zkrácení, a v neposlední řadě se také může jednat o funkční poruchu kloubu a tedy 

kloubní blokádu. (Kolář 2009) 

Kyčelní kloub hraje důležitou roli v účasti na lokomoci. Při chůzi jedna 

končetina plní fázi opornou, zatímco druhá se švihem pohybuje vpřed. Hlavní pohyby 

dolních končetin zahrnují především flexi a extenzi, ale pohyb se přes pánev přenáší na 

osový orgán, kde dochází k torzním pohybům. Chůze má tři stádia: fázi švihovou, 

opornou a dvojí opory. Při švihové fázi v kyčelním kloubu dochází k flexi a mírné zevní 

rotaci. Při počátku pohybu se vyskytuje addukce, která přechází v abdukci. Při oporné 

fázi dochází k extenzi kyčelního kloubu po celou dobu kontaktu s podložkou. Zevní 

rotace v průběhu pohybu přechází v rotaci vnitřní, a působí tak proti addukci stehna a 



9 

 

poklesu pánve ke druhé straně. Fáze dvojí opory je přechodem mezi fází švihovou a 

opornou, kdy dochází k poklesu těžiště na nejnižší úroveň. Tato fáze se nevyskytuje při 

běhu. (Véle 2006) 

2.3 Artróza 

Artróza je nejrozšířenějším kloubním onemocněním, zejména u pacientů nad 45 

let. Jedná se o postupnou degeneraci kloubních tkání, které jsou nejkvalitnější okolo 

dvaceti let života, a poté se kvalita pouze zhoršuje. Jedná se o prosté stárnutí materiálu, 

které se projevuje především na hyalinní chrupavce. Sekundárně mohou být poškozeny 

také měkké tkáně. Kombinace všech faktorů pak může způsobovat klinické příznaky, 

jako je deformace kloubní kresby, omezení kloubní pohyblivosti a bolest. (Frühaufová, 

Rylichová 2001; Kříž 2002; Trnavský 1997) 

Mezi rizikové faktory patří věk, pohlaví (vyskytuje se častěji u žen), genetické 

predispozice, poruchy biomechaniky, úraz, obezita a například i etnické a geografické 

vlivy. (Dungl 2005) 

2.3.1 Léčba artrózy 

 Léčbu artrózy můžeme rozdělit na léčbu konzervativní nefarmakologickou, 

konzervativní farmakologickou a léčbu chirurgickou. Konzervativní léčba postupuje od 

nefarmakologické léčby k farmakologické a její intenzita záleží především na tom, jestli 

je pacient ve fázi klidové, kompenzované, nebo ve fázi bolestivé dekompenzace. Základ 

léčebného programu by mělo tvořit užívání nefarmakologických prostředků, které jsou 

takřka neomezené. Užívání analgeticko-protizánětlivé léčby je indikováno, pokud 

bolestivost pacientovi zhoršuje kvalitu života a snižuje funkční kapacitu. Trvalá 

neúčinnost konzervativních léčebných postupů vede k úvaze o použití léčby 

chirurgické. (Trnavský 2002) 

2.3.1.1 Léčba konzervativní nefarmakologická 

 První možností, jak ulevit pacientovi, může být poučení nemocného. Poučení 

většinou provádí ošetřující lékař a zahrnuje vysvětlení onemocnění, prognózu, možnosti 

léčby, úpravu životosprávy a pohybového režimu a další faktory. Do poučení můžeme 
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zařadit i doporučení k užívání kompenzační pomůcky při chůzi a v neposlední řadě i 

indikaci k operaci. (Trnavský 2002; Olejárová 2009) 

 Hlavní součástí konzervativní nefarmakologické léčby je pohybová terapie a 

fyzikální léčba. Pohybová terapie je zaměřena především na udržení rozsahu pohybu 

v kloubu a zamezení vzniku kontraktur, posílení příslušných svalových skupin, 

zvyšování celkové tělesné kondice. Vhodné může být cvičení v odlehčení, například 

pomocí vodního prostředí, nebo jízda na kole. Pohybová léčba není vhodná v období 

dekompenzované artrózy, kdy je vyžadován především klidový režim. (Trnavský 2002; 

Horčička 2004) 

 Do prostředků fyzikální léčby řadíme použití některých forem elektroterapie, 

která je velmi hojně využívána, přestože často chybí doklady o její účinnosti. To platí 

především o krátkovlnné diatremii a ultrazvuku. Naproti tomu bylo objektivizováno 

analgetické působení transkutánní elektrické stimulace nervů, které je vhodné aplikovat 

po dobu 2 – 4 týdnů. Další možností je využití laseru nebo magnetoterapie. Ke 

krátkodobé analgezii může přispět i použití termoterapie a kryoterapie. Prohřátí kloubu 

se dosahuje vlhkými nebo suchými zábaly, termosáčky, parafínovými zábaly, teplými 

koupelemi a aplikací bahna nebo rašeliny z přírodních zdrojů. Teplo se aplikuje 

k uvolnění svalových spazmů a zvyšuje elasticitu kolagenu. Použití chladu se 

doporučuje po námaze, jako prevence svalové bolesti. (Trnavský 2002; Olejárová 2009) 

2.3.1.2 Léčba konzervativní farmakologická 

Farmakologickou léčbu používanou u artrózy můžeme rozdělit na 

symptomaticky působící léky s krátkým a dlouhodobým účinkem, strukturu 

modifikující léčbu a experimentální léčbu. Symptomaticky působící léky zahrnují čistá 

analgetika, která slouží k utlumení bolesti. Používá se především paracetamol nebo 

kyselina acetyl salicylová. U silnějších bolestí lze využít i tramadol, přestože se užívání 

opioidů nedoporučuje, především kvůli množství nežádoucích účinků a možnému 

návyku. Nesteroidní antirevmatika jsou účinnějším symptomatologickým lékem, 

protože mají ještě protizánětlivou složku, musí se však u nich počítat s nežádoucími 

účinky především na gastrointestinální systém. Některé mohou také působit negativně 

na chondrocyty. (Lüllmann 2004; Marek 2010) 
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Pomalu působící léky působí s určitým časovým odstupem na rozdíl od rychle 

symptomatologicky působících analgetik a nesteroidních antirevmatik. Jejich efekt však 

přetrvává i po vysazení. Řadíme sem pomalu působící symptomatologické léky 

(SYSADOA). Symptomaticky působí například vysokomolekulární látka kyselina 

hyaluronová, která je součástí synoviální tekutiny. Aplikuje se do kloubní dutiny, ve 

které zůstává 4 – 5 dní. Aplikuje se v sériích 3 – 5 injekcí intraartikulárně, přičemž 

dochází k útlumu bolesti a ztuhlosti, který přetrvává i několik měsíců po skončení série. 

Dále se mohou užívat některé látky perorálně, například glukosaminsulfát, 

chondroitinsulfát a diacerein. (Marek 2010) 

Léky modifikující strukturu by měly kromě symptomatického ovlivnění 

zastavovat i rentgenovou progresi. Tento efekt však nebyl dosud u žádného léku 

bezpečně prokázán. Potencionálními kandidáty na toto označení jsou všechny léky ze 

skupiny symptomatických prostředků s dlouhodobým efektem. Jejich aplikace je 

součástí komplexní léčby a jsou podávány v počátečních stádiích artrózy. Aplikace je 

pravidelná, dlouhodobá a indikovány jsou především u nosných kloubů. (Marek 2010) 

2.3.1.3 Chirurgická léčba 

 Na kolenním kloubu se využívá artroskopických zákroků, kdy se ošetřují defekty 

na chrupavce, odstraňují se volná nitrokloubní tělíska, navrtává se subchondrální kost, 

což vede ke snížení nitrokloubního tlaku a snížení bolestivosti. Na kyčelním kloubu je 

tato metoda používána velice zřídka. Další metodou používanou převážně na kolenním 

kloubu je osteotomie, která ale byla prováděna i na kyčelním kloubu. (Trnavský 2002) 

 Nejčastější chirurgickou léčbou je použití aloplastiky, neboli náhrady kloubu, 

těm bude věnována kapitola 2.4.  

2.3.2 Koxartróza 

 Jedná se o nejčastější onemocnění kyčelního kloubu ve vyšším věku. Bolest 

bývá prvním subjektivním pocitem artrózy a bývá mechanického typu, a souvisí tedy se 

zátěží a únavou. Bolest se zhoršuje chůzí po nerovném terénu a ze schodů. U pokročilé 

koxartrózy se vyskytují i klidové a noční bolesti. Může dojít k vyzařování bolesti do 

stehna nebo kolene, případně může být bolest pociťována pouze v kolenním kloubu. 

Subjektivně nemusejí mít nemocní obtíže pouze na straně postižené kyčle, ale mohou 
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trpět bolestmi v kříži. Bolesti jsou kolísavé a bývají doprovázeny omezením rozsahu 

pohybu v kloubu. Omezení je podle kloubního vzorce dle Cyriaxe, nejprve bývá 

omezena vnitřní rotace a extenze, později abdukce, addukce a flexe. Při chůzi je patrné 

omezení extenze. (Trnavský 1997; Kříž 2002; Rychlíková 2002) 

 Podle americké revmatologické společnosti je diagnostikována koxartróza, 

pokud pacient plní jedno z následujících kritérií: 

- spojení bolesti v kyčli s omezením vnitřní rotace na méně než 15°, ranní ztuhlost 

kyčle trvající méně než 1h a věk nad 50 let. 

- spojení bolesti kyčle, omezení vnitřní rotace pod 15° a sedimentace erytrocytů 

pod 45mm/h, nebo omezení flexe pod 115°. 

- kombinace bolesti v kyčli s rentgenologickým nálezem, na kterém jsou patrny 

osteofyty nebo zúžení kloubní štěrbiny. (Trnavský 1997) 

2.3.2.1. Stádia koxartrózy 

 Míra poškození kloubu se hodnotí podle rentgenového snímku pacienta. Bolest 

ani omezení pohybu není jediným ukazatelem stupně poškození. Na RTG snímku se 

zjišťuje šířka kloubní štěrbiny, přítomnost osteofytů a změny kloubní struktury. 

(Dungl 2005) 

Dle závažnosti nálezu na RTG snímku lze rozdělit koxartrózu na 4 stádia podle 

Kellgrena-Lawrence (1957): 

I. stadium: zúžení kloubní štěrbiny mediálně a počátek tvorby osteofytů okolo 

hlavice. 

II. stadium: určité snížení kloubní štěrbiny inferomediálně, jsou vytvořeny zřetelné 

osteofyty a subchondrální skleróza. 

III.  stadium: kloubní štěrbina je výrazně zúžena, jsou přítomny osteofyty, 

sklerocystické změny, detritové cysty hlavice i acetabula, deformace tvaru 

hlavice i acetabula. 

IV.  stadium: vymizení kloubní štěrbiny se sklerózou a cystami, pokročilá deformace 

hlavice i acetabula. (Dungl 2005) 
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2.4 Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

 Totální endoprotéza kyčelního kloubu je jednou z nejčastěji prováděných 

ortopedických operaci u nás a ještě se očekává zvyšování její frekvence vzhledem ke 

stárnutí populace a pokroku v ortopedii. Operativně se vymění kloubní jamka na pánvi a 

hlavice na stehenní kosti za umělé komponenty. (Beznoska 2007; Wei et al. 2013) 

Důvodem k provedení náhrady kyčelního kloubu nemusí být jen koxartróza, 

přestože se jedná o nejčastější indikaci. Mezi další důvody patří poškození kyčelního 

kloubu úrazem, zlomenina krčku stehenní kosti, poúrazová destrukce kloubu, destrukce 

kloubu v důsledku revmatického onemocnění, destrukce hlavice stehenní kosti 

zapříčiněná jiným onemocněním, nebo nádorové onemocnění horního konce stehenní 

kosti. (Sosna 2003) 

Protože se jedná o velmi často prováděnou operaci, je spousta problémů, se 

kterými se musejí lékaři vypořádat. Jednou z velice častých komplikací je obezita 

pacienta, která zvyšuje procento možnosti infekce, tromboembolických potíží, dislokace 

a úmrtí časně po operaci. Další komplikací jsou neurologické obtíže, které mohou 

způsobovat snížený nebo zvýšený tonus svalů. V obou těchto případech hrozí zvýšené 

riziko dislokace endoprotézy, a proto se využívá implantátů, které toto riziko redukují. 

Další skupinou obtíží jsou biomechanické anomálie jako například coxa vara, ankylóza 

kyčelního kloubu, nestejná délka dolních končetin, dysplázie kyčelního kloubu a mnoho 

dalších. (Boisgard et al. 2013) 

2.4.1 Typy endoprotéz kyčelního kloubu 

 Typy endoprotéz rozlišujeme podle typu ukotvení do kosti na cementované, kdy 

jsou obě komponenty uchyceny kostním cementem, necementované, kdy jsou obě 

komponenty fixovány do kosti bez cementové mezivrstvy, a endoprotézy hybridní, kde 

je každá z komponent fixována jinou technikou. (Dungl 2005) 

Necementované endoprotézy mají tu výhodu, že jakmile dojde k upevnění 

v kosti, tento stav se již nezhoršuje, na rozdíl od cementovaných endoprotéz, kdy je 

fixace nejpevnější ihned po operaci a s časem se snižuje. Také nedochází k tak 

dramatickému úbytku kostní hmoty. Jisté studie také prokázaly nižší výskyt 
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tromboembolické nemoci u pacientů s implantovanou necementovanou endoprotézou. 

(Abdulkarim et al. 2013) 

2.4.1.1 Cementované endoprotézy 

 Cementované dříky mají oblý tvar, aby nedocházelo k tlakovým trhlinám 

cementu. Tyto dříky jsou používány nejčastěji a mají vynikající okamžitou stabilitu. 

Jejich nevýhodou může být vyšší riziko kardiopulmonálních komplikací, toxické 

působení cementového monomeru a také skutečnost, že vzniká nové rozhraní, na kterém 

může postupem času dojít k uvolňování, nejen tedy na rozhraní cement-kost, ale také 

cement-dřík. Jamka bývá vyrobena z polyethylenu a hlavice z keramiky nebo slitiny 

chromu, kobaltu a molybdenu. Dřík bývá vyroben z antikorozní oceli a je vždy leštěný, 

aby nedocházelo k uvolňování cementu. (Dungl 2005; Sosna 2001) 

2.4.1.2 Necementované endoprotézy 

 Necementované dříky lze dále rozdělit na anatomické a rovné. Anatomické se 

tvarem co nejvíce podobají tvaru dřeňové dutiny proximálního femuru a primární 

stability se u nich dosahuje co nejpřesnějším vyplněním předem vyrašplované dřeňové 

dutiny. Můžeme se u této skupiny setkat i s výjimečně vyráběnými dříky na míru 

zpracovanými podle předchozího CT obrazu. Povrchová úprava je zásadně neleštěná, 

k dosažení maximální možné sekundární stability pomocí osteointegrace. Nově 

vytvářené kostní lamely splývají s vrstvou hydroxyapatitového nástřiku. Hlavice bývá 

vytvořena z korundové nebo zirkoniové keramiky, dřík je nejčastěji vyroben ze slitiny 

titanu s vanadem 4% a hliníkem 6%, (Dungl 2005; Sosna 2001) 

2.4.2. Operační přístupy při operacích TEP dle Čecha (2004) 

 V následujících kapitolách bude stručný popis nejčastěji užívaných operačních 

přístupů při implantaci nebo revizi totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

2.4.2.1 Anterolaterální přístup Watson-Jonesův 

 Tento přístup v modifikované podobě se používá již od roku 1969 a jedná se o 

nejčastěji používaný přístup při primoimplantacích. Lze jej ovšem uplatnit i při 

jednoduchých výměnách acetabulární komponenty. Pacient je v poloze vleže na zádech, 

kožní řez je 12 – 15 cm dlouhý vedený podélně v ose femuru v oblasti velkého 

trochanteru. Tento přístup umožňuje snadnou dosažitelnost všech struktur, které 
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potřebuje operatér při implantaci totální náhrady. Pokud jsou dodrženy všechny 

operační zásady, je tento přístup považován za bezpečný z hlediska poškození 

přilehlých struktur. Tento přístup dovoluje zahájení časné rehabilitace a vertikalizace 

v prvních dnech po operaci a je ideální pro implantaci anatomických femorálních 

komponent. (Čech 2004) 

2.4.2.2 Transgluteální přístup 

 Bauerův transgluteální přístup řadíme také mezi přístupy anterolaterální. Tento 

přístup je velmi podobný předchozímu, ale má jisté výhody. Umožňuje lepší přehled při 

opracování acetabula, proto se využívá při implantaci acetabulárních komponent na 

postdysplastickém terénu. Také umožňuje lepší orientaci při implantaci femorálních 

komponent, proto byl doporučen jako nejvhodnější pro implantaci rovného dříku. 

Tomuto postupu je i velmi podobný transgluteální přístup Čechův a Sosnův, který 

umožňuje lepší orientaci zejména při revizních operacích. (Čech 2004) 

2.4.2.3 Transfemorální přístup 

 Tento přístup umožňuje reimplantaci femorálních komponent při výrazných 

kostních ztrátách proximálního femuru, a také dokonalé odstranění veškerého cementu, 

nekrotických tkání i polyetylenového granulomu při zachování maxima kostní hmoty 

proximálního femuru. (Čech 2004) 

2.4.2.4 Laterální přístup Weberův 

Laterální přístup s odtětím velkého trochanteru je hojně využíván při 

implantacích totální endoprotézy ve Velké Británii a USA, provádí se vleže na zádech 

nebo na zdravém boku. Tento postup je indikován převážně u primoimplantací, při 

revizních operacích se využívá výjimečně. (Čech 2004) 

2.4.3 Miniinvazivní přístup 

 Jedná se o přístup, který patří k nejnovějším trendům v operačním řešení 

implantace TEP. Typický je jeden krátký řez 5-8 cm dlouhý. Svaly kryjící kyčelní kloub 

se pouze rozhrnou, což ve výsledku znamená menší přehled operačního pole pro 

operatéra, ale také výrazné snížení obtíží pacienta po operaci. U tohoto přístupu je 

minimální poškození měkkých tkání, snížení bolestivosti, otoku, menší krevní ztráty 

v průběhu operace, nižší riziko infekce, tromboembolické nemoci a plicních 
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komplikací. Očekává se, že tato metoda v nejbližší době vytěsní klasické postupy pro 

implantaci TEP. (Stehlík 2005) 

2.4.4 Komplikace TEP 

 Mimo peroperačních komplikací daných lokalitou, rozsahem a náročností 

výkonu, existuje ještě celá řada komplikací celkových i místních. Nejzávažnější 

komplikací je smrt pacienta v souvislosti s operačním výkonem. Nejčastěji pacienty 

udávanou komplikací je bolest, dále dochází poměrně často k luxacím, periprotetickým 

zlomeninám, či uvolnění endoprotézy, což může být způsobeno infekcí, nesnášenlivostí 

cizorodého materiálu, chybou operatéra ve výběru materiálu či techniky, neukázněností 

pacienta a dalšími důvody. Luxace se u pacientů objevují v rozmezí 1-10% u 

primárních implantací a až 20% u reimplantací. Zadní luxace bývá nejčastější bez 

ohledu na operační přístup, a to u 70-90% všech luxací. Asi k 70% všech luxací dochází 

během prvního měsíce po operaci a může být zapříčiněna nedostatečnou stabilitou 

endoprotézy z důvodu technické chyby nebo rizikového chování pacienta. (Dungl 2005; 

Wetters et al. 2013) 

2.5 Komplexní rehabilitace po implantaci TEP kyčelního kloubu 

 Podle charakteru využívaných prostředků lze rehabilitaci rozdělit do oblastí 

léčebné, sociální a pracovní rehabilitace. Z našeho pohledu je největší pozornost 

věnována léčebné rehabilitaci, ale další složky rehabilitace nesmíme oddělit ani omezit. 

Léčebnou rehabilitaci pacienta po totální náhradě kyčelního kloubu můžeme rozdělit na 

tři úseky. Předoperační edukace, časná léčebná rehabilitace po operačním výkonu a 

následná léčebná rehabilitace. (Pauch 2002, Kolář 2009) 

2.5.1 Předoperační edukace a rehabilitace 

 Předoperační rehabilitace by měla být důležitou složkou celkové péče o pacienta 

s koxartrózou indikovaného k operaci. Bohužel však poměrně často dochází 

k naprostému zanedbání této součásti léčby a pacienti podstupují operaci bez jakékoli 

předchozí tělesné přípravy. Odborně poučený a na operační zákrok rehabilitací 

připravený pacient snáší operaci i následnou hospitalizaci lépe a má větší šanci na 

úspěšný dlouhodobý výsledek. Cílem předoperační rehabilitace a edukace pacienta je 
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především jeho příprava k operačnímu výkonu. U pacientů přicházejících na implantaci 

TEP kyčelního kloubu většinou nacházíme zkrácené adduktory, flexory a zevní rotátory 

kyčelního kloubu se současně výrazně oslabenými extenzory a abduktory kyčelního 

kloubu. Mezi předoperační rehabilitaci tedy patří odstranění, nebo spíše zmírnění těchto 

svalových dysbalancí. Využívá se protahování zkrácených svalů, techniky 

postizometrické relaxace, posilování oslabených svalů analyticky nebo například 

metodou PNF. Mezi další cíle předoperační rehabilitace patří udržení a případné 

zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti. Toho dosahujeme zejména aktivním cvičením a 

cvičením s dopomocí, může být využito i cvičení v odlehčení, například ve vodním 

prostředí. V předoperační přípravě můžeme pacienta i naučit správným stereotypům, 

které bude využívat po operaci. Pacient se naučí třídobou chůzi o podpažních berlích 

nebo francouzských holích, vstávání a přesuny na lůžku, a je zainstruován o 

kontraindikovaných pohybech po operaci. Do předoperační přípravy také řadíme nácvik 

správného stereotypu dýchání, celkové kondiční cvičení, redukci hmotnosti u obézních 

pacientů a psychologickou přípravu na operační výkon. (Pauch 2002; Kříž 2002; 

Koutný 2001; Karpaš 2004) 

2.5.2 Časná léčebná rehabilitace 

 Časná rehabilitace zahrnuje péči o pacienta po dobu hospitalizace, což trvá 

obvykle 7-14 dnů. Zaměřujeme se především na prevenci komplikací spojených 

s operačním výkonem a hospitalizací, dále se snažíme co nejdříve obnovit soběstačnost 

a mobilitu pacienta. Nejprve se s pacientem provádí prevence tromboembolické nemoci 

a respirační fyzioterapie k podpoře perfuze a difuze v oblasti celých plic a uvolňování 

hlenů. K vertikalizaci se přistupuje většinou druhý až třetí pooperační den a povolenou 

míru zátěže operované DK určuje výhradně operatér. Dále se provádí polohování jako 

prevence dekubitů, aktivní cvičení horních končetin v rámci celkového kondičního 

cvičení i jako jejich příprava na nosnou funkci během vertikalizace do stoje a chůze. 

Cvičíme s neoperovanou dolní končetinou, která bude více namáhána při stoji a 

sebeobslužných činnostech. Velká část rehabilitace v prvních dnech po operaci je 

limitována bolestí pacienta, kterou musíme respektovat. Kromě farmakoterapie bolesti 

je vhodné využití ledových sáčků přikládaných na místo rány k utlumení bolesti a 

snížení otoku. (Kolář 2009; Přikryl 2009; Pauch 2002; Kříž 2002; Koutný 2001) 
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 Na operované dolní končetině se zaměřujeme na rozsah pasivní pohyblivosti, 

především do flexe až 90°, abdukce a je možné i cvičení vnitřní rotace, pokud pacient 

dobře chápe rozdíl od rotace vnější. Na oslabené a funkčně utlumené svaly se dá dobře 

využít facilitačních metod, které se častěji používají u neurologických reedukačních 

postupů. Facilitace mechanickou stimulací, například poplácáním svalu, může usnadnit 

jeho aktivaci, čehož lze hojně využít při reedukaci stereotypu extenze v kyčelním 

kloubu. (Pauch 2002) 

2.5.2.1 Schéma LTV po dobu hospitalizace 

 0. den (den operace) – Pacient má klidový režim, u veškerých pohybů 

respektujeme bolest pacienta. Provádí se polohování na zádech a zdravém boku 

s klínem mezi kolenními a hlezenními klouby. Podle možností pacienta je vhodné začít 

cvičit respirační fyzioterapii, tromboembolickou prevenci a aktivní cvičení 

neoperovanou dolní končetinou. 

 1. pooperační den – Provádí se respirační fyzioterapie a tromboembolická 

prevence. Pacient může cvičit izometrickou kontrakci m. quadriceps femoris a mm. 

glutei. Dále pacient cvičí neoperovanou dolní končetinou a horními končetinami. 

 2. - 3. pooperační den – Totéž jako předchozí den, můžeme přidat aktivní 

dopomocný pohyb operovanou končetinou do flexe (max. 90°) a abdukce. Po vyjmutí 

drénů je možný sed se svěšenými dolními končetinami z lůžka. Pokud lékař indikuje, je 

možná vertikalizace do stoje a nácvik třídobé chůze s odlehčením operované dolní 

končetiny. Je nezbytné pacienta dobře instruovat ohledně vstávání z lůžka a 

připomenout antiluxační zásady. 

 4. – 5. pooperační den – Pacient nacvičuje přetáčení na zdravý bok a v této 

poloze posilujeme gluteální svalstvo a procvičujeme kolenní kloub. 

 6. – 7. pooperační den – Přidáváme přetáčení na břicho a cvičení v této poloze. 

 8. pooperační den až do propuštění – Pacient se učí chůzi po schodech, dále 

opakujeme veškeré předchozí cvičení pro pacientovu autoterapii. Pacient musí být 

zainstruován v péči o jizvu. Před propuštěním pacienta poučíme o domácím režimu a 

můžeme doporučit určité pomůcky, jako je navlékač ponožek, madla na WC a u vany, 

nástavec na WC a další. (Pauch 2002; Koutný 2001; Hromádková 2002) 
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2.5.3 Následná rehabilitační léčba 

 Toto období zahrnuje rehabilitaci po ukončení hospitalizace v nemocnici. 

Pacient může cvičit sám v domácím prostředí, docházet na ambulantní fyzioterapii, 

nebo je indikována následná péče v rehabilitačním či lázeňském zařízení. Lázeňská péče 

je vhodná po třech až šesti měsících od operace a je většinou na 3 – 4 týdny. V lázeňské 

léčbě se využívá silného vztlaku mineralizovaných vod, který velmi efektivně 

napomáhá při hydrokinezioterapii. Fyzikální léčba napomáhá při urychlení hojení a 

snížení bolesti. V následné péči je tedy nezbytné zaměření se na pokračování 

v předchozí rehabilitaci, odstraňování svalových dysbalancí, posílení svalů a zvýšení 

celkové kondice, zlepšení koordinačních a balančních schopností a odstranění dalších 

funkčních potíží, které pacient udává, nebo které zjistíme předchozím kineziologickým 

rozborem. (Pauch 2002; Kolář 2009; Jandová 2009) 

2.5.4 Sociální a pracovní rehabilitace 

 V rámci sociální rehabilitace absolvuje pacient s dlouhodobým či trvalým 

zdravotním postižením nácvik potřebných dovedností, které ho směřují k samostatnosti 

a soběstačnosti v maximální možné míře s ohledem na zdravotní postižení, a to za 

účelem co nejvyšší úrovně jeho sociálního začlenění. Sociální rehabilitace zahrnuje 

psychosociální podporu, která podporuje širší vztahy pacienta a zajištění sociální 

podpory při řešení finanční a existenční situace. Poradenství je uplatněno v žádostech o 

invalidní důchod, zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a propuštění do 

následné péče, případně zajištění domova pro seniory či pečovatelské služby. Edukace 

pomáhá pacientovi porozumět psycho-sociálním důsledkům nemoci a informovat 

rodinné příslušníky. Posledním aspektem sociální rehabilitace je komunikace, jako 

terapeutický rozhovor či asistence při rozhovoru pacienta s odborníky. (Kuzníková 

2011; Kolář 2009) 

 Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou činnost zaměřenou na volbu 

povolání, vhodnou rekvalifikaci a rozvoj kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu 

práce. Dále zjišťuje úroveň pracovního potenciálu, snaží se zprostředkovat případně 

změnit pacientovo zaměstnání a připravuje pacienta na zařazení do pracovního procesu. 

U pacientů po TEP kyčelního kloubu nemusí být návrat do zaměstnání možný, pokud se 

jedná o fyzicky náročné zaměstnání s dlouhodobým zatížením dolních končetin. 
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V takovém případě je pro pacienta vhodné změnit pracovní zařazení, nebo využít 

některou z forem pracovní rehabilitace prostřednictvím úřadu práce. Pokud se jedná o 

lehčí práci, je pacient schopen návratu do zaměstnání pět až šest měsíců od operace. 

(Kolář 2009) 

2.5.5 Návrat do normálního života 

 Podle rozhodnutí operatéra je pacientovi dovoleno plné zatížení operované dolní 

končetiny po dvou až pěti měsících. Pacient může berle odkládat, a pokud se cítí jistě a 

stabilně, není potřeba je již používat. Pohyby se zvýšeným rizikem luxace jsou 

povoleny od tří měsíců po operaci, kdy by již nemělo být riziko veliké. Individuálně je 

třeba zhodnotit možnost návratu do pracovního procesu, zejména podle schopností 

pacienta a náročnosti práce. Pro pacienty může být zásadní i otázka možnosti 

sexuálního života s totální endoprotézou kyčelního kloubu.  Je možné být aktivní 

v sexuálním životě i s TEP, pouze to vyžaduje určitou ohleduplnost ze strany partnera. 

Důležité u žen je dodržování antiluxačních zásad, zejména zákazu zevní rotace, jako 

vhodné se jeví polohy vleže na boku s klínem mezi koleny a partnerem za zády, či po 

uplynutí šesti týdnů od operace vkleče. Sportovní aktivity jsou vhodné především 

rekreačního charakteru; pacient by se měl vyhnout kontaktním sportům, sjezdovému 

lyžování, prudkých běhů a skoků, jízdě na koni a dalším aktivitám, u kterých hrozí 

riziko pádu. Naopak vhodnou aktivitou je plavání, turistika, či jízda na kole. (Sosna 

2003; Karpaš 2004) 
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3. Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky, kterou jsem zpracovala v průběhu 

souvislé odborné praxe. Praxi jsem absolvovala v termínu 21. 1. 2013 – 15. 2. 2013 ve 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na klinice rehabilitačního lékařství. 

Pacientka, kterou jsem si pro práci vybrala, byla na kliniku přeložena z ortopedie 

po implantaci totální endoprotézy pravého kyčelního kloubu. Pacientka byla na klinice 

hospitalizována po dobu čtrnácti dnů, během kterých jsem ji vyšetřila a jednou denně 

prováděla terapii. Terapeutická jednotka trvala 45 minut a podle potřeb pacientky 

většinou zahrnovala péči o jizvu a okolní měkké tkáně, protažení zkrácených svalů, 

posílení oslabených svalů, uvolnění svalového napětí v oblasti třísla pomocí horké role, 

postizometrické relaxace a agisticko-extcentrické kontrakce, cvičení za účelem zlepšení 

celkové kondice pacientky, mobilizace periferních kloubů dolních končetin, nácvik 

správného stereotypu chůze a opakování antiluxačních zásad. 

Projekt bakalářské práce byl schválen etickou komisí FTVS UK (příloha 1) a 

pacientka podepsala informovaný souhlas, jehož základní podoba je demonstrována 

v příloze 2.  

3.2 Anamnéza 

Pacient: L. B., žena 

Rok narození: 1929 

Diagnóza: Z 96.6 – Přítomnost ortopedických kloubních implantátů, st. p. implantaci 

TEP pravého kyčelního kloubu pro pokročilou koxartrózu 

Vedlejší diagnóza: M 16.1 – koxartróza I. vlevo, I 10 – arteriální hypertenze, E 78 – 

dyslipidemie, E 79 – hyperurikemie, D 50.9 – anémie normocytární hypochromní, 

Z 98.8 – st. p. operaci katarakty bilaterálně 

RA: otec – zemřel v 62, CMP 

 matka – zemřela v 70 letech, karcinom mammy s metastázemi do kostí 
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OA: Dřívější onemocnění – běžná dětská onemocnění, v dětství časté záněty středního 

ucha, TBC v dětství; úrazy – faktura ATC 2009, řešeno sádrovou fixací; operace - 

ambulantní operace katarakty bilaterálně 2007 

 Nynější onemocnění – Pacientka trpěla asi dva roky trvající koxalgií vpravo. 

Bolesti se postupně zhoršovaly od bolestí pozátěžových až k bolestem klidovým i 

nočním. Největší bolest pacientka pociťovala při chůzi do kopce, bolesti ji budily i v 

noci. Až do operace chodila bez pomůcek. Pacientka byla tedy indikována k operaci 

TEP kyčelního kloubu pro koxartrózu dle RTG III. – IV. st. Operace byla provedena 

bočním přístupem 16. 1. 2013 na ortopedickém oddělení Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady. Na ortopedickém oddělení byla pacientka zainstruována o antiluxačních 

zásadách a byla poučena o správném stereotypu třídobé chůze o dvou podpažních 

berlích. Dále byla prováděna tromboembolická prevence, kondiční cvičení, respirační 

fyzioterapie a postupná vertikalizace. 25. 1. 2013 byla pacientka přeložena na kliniku 

rehabilitačního lékařství FNKV za účelem další rehabilitace. Po operaci vidí pacientka 

jako největší problém bolest v oblasti třísla a boku operované dolní končetiny. Někdy 

bolest zasahuje i do ventrální části stehna, bolest je ostrá v kombinaci s velkým pocitem 

tahu a napětí. Na noc dostává analgetika, ale přesto bolest cítí i v noci. Občas také 

pociťuje řezavou bolest v oblasti jizvy. Žádné jiné obtíže pacientka neuvádí. 

GA: 3 porody přirozenou cestou, děti zdravé, menzes 14 – 49 let, pravidelně, bez 

bolesti. 

AA: Neguje. 

FA: Chronická medikace: Lusopress 20 mg, tbl. 1-0-0, Prenesa 4mg 1-0-0, Milurit 100 

1-0-0, Lipohexal 250 mg retard 1-0-0 

 Akutní medikace: Atralgin 1-1-1, Xarelto 1 ve 20
 00

, Ranital 150 mg 1-0-1, 

Aktiferrin 1-0-1, Kalium chloratum 2-2-2, Hypnogen 1 tbl. na noc, Nitrofurantoin 

100 1-1-1 

PA: Ve starobním důchodu od 57 let, dříve telefonní manipulantka. 

SA: Žije s manželem (85) v bytě v Praze Vršovicích ve třetím patře s výtahem. U 

vchodu do domu 3 schody. Má vanu vybavenou madly pro bezpečné přesuny. Děti 

chodí často na návštěvy. Nikdy nesportovala. 
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Abusus: nekuřačka, alkohol příležitostně maximálně 2 dcl vína, kávu pije tureckou 2x 

denně, ostatní návykové látky neguje. 

Předchozí rehabilitace: Neguje. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

- proveden 28. 1. 2013 – 12. den po operaci 

3.3.1 Status praesens 

 Výška: 165 cm, Váha: 72 kg, BMI: 26, 4 = nadváha, TK: 125/80 mmHg, 

Tep: 76/min. 

Subj.: Pacientka se cítí trochu unavená a pociťuje stres z nemocničního prostředí, 

protože nikdy nebyla hospitalizována. Pociťuje velkou bolest v oblasti pravého třísla, a 

to také považuje za největší současné komplikace. Úlevová poloha je vleže na zádech 

s podloženými dolními končetinami do zkrácení flexorů kyčelního kloubu. Jinak žádné 

obtíže nemá. 

Obj.: Pacientka spolupracující, orientovaná, soběstačná. Samostatně provozuje 

transfery na lůžku (leh – sed), samostatně vstává z lůžka do stoje. Při transferech 

nedodržuje základní antiluxační zásady ani po opakované instruktáži. O stoj a chůzi 

s pomocí 2 podpažních berlí se pokouší sama, nezvládá však dostatečné odlehčení 

operované dolní končetiny ani po opakovaném napomínání. Před operací nepoužívala 

žádné pomůcky k chůzi, nyní 2 PB, dále používá brýle na čtení. 

3.3.2 Aspekce 

3.3.2.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření nemohlo být provedeno standardně, protože pacientka stojí s oporou 

dvou podpažních berlí a odlehčuje pravou DK, vzhledem k prevenci tromboembolické 

nemoci měla pacientka při veškeré vertikalizaci bandáže na obou dolních končetinách 

do výšky kolen. 

Zezadu: úzká baze, není znatelné odlehčení pravé DK, levý kotník ve varózním 

postavení, podkolenní rýhy symetrické, subgluteální rýhy ve stejné výšce, na pravé 

dolní končetině mírná hypotrofie svalů lýtka, stehna i hýždí, pánev rotovaná doleva 
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dopředu, šikmá pánev doprava dolů asi o 2 cm, zalomení se známkami přetížení v C-Th 

přechodu, pravý ramenní pletenec výš (dolní úhel pravé lopatky výš asi o 1,5 cm).  

Z boku: váha spočívá převážně na přední části a levé vnější hraně chodidla, koleno i 

kyčel PDK v semiflexi, anteverze pánve, od pánve celý trup nakloněn dopředu s oporou 

o podpažní berle, bederní páteř bez lordózy spíše kyfotická, celý trup v kyfotickém 

postavení, zalomení v oblasti C – Th přechodu do krční lordózy s velkým předsunem 

hlavy, ramena v elevaci a protrakci. 

Zepředu: úzká baze, náznak kladívkových prstů bilaterálně, hallux valgus 

bilaterálně, obojí plochonoží bilaterálně, varózní postavení levého kotníku, pravá dolní 

končetina více v semiflexi a zevní rotaci, kolena směřují dovnitř, otok stehna 

přesahující až pod koleno, pánev v anteflexi a trup v předklonu, břišní stěna prominuje a 

deviuje doprava. 

3.3.2.2 Vyšetření chůze 

Chůze třídobá o dvou podpažních berlích, můžeme pozorovat nedostatečné 

odlehčování operované dolní končetiny, nohu pokládá na celé chodidlo a neprovádí ani 

odval plosky, chůze velice rychlá s nedostatečnou soustředěností na správný stereotyp 

chůze s odlehčením, přetrvává flexe v koleni pravé DK, flexe i extenze v kyčli PDK 

nahrazena rotací pánve (zejména u extenze), flekční držení přetrvává v kyčlích i trupu, 

PDK nedosahuje při pokládání nohy mezi berle, zkrácen krok levou dolní končetinou, 

výrazná elevace ramen, předsunuté držení hlavy. 

3.3.3 Antropometrie dle Haladové (Haladová, Nechvátalová 2010) 

Délky a obvody měřeny krejčovským metrem vleže na zádech. 

Délky PDK LDK 

Délka DK – funkční 84 cm 84 cm 

Délka DK – anatomická neměřeno 81 cm 

Délka DK – umbilikální 86 cm 86 cm 

Délka stehna neměřeno 43 cm 

Délka bérce 38 cm 38 cm 

Délka nohy 23 cm 23 cm 

Tab. č. 1 Antropometrie DK – délky – vstupní kineziologický rozbor 
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Obvody PDK LDK 

Obvod stehna 48 cm 45, 5 cm 

Obvod kolena 40 cm 38, 5 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 34, 5 cm 34 cm 

Obvod lýtka 33 cm 34 cm 

Obvod přes kotníky 26 cm 24 cm 

Obvod přes nárt a patu 30 cm 30 cm 

Obvod přes hlavičky metatarsů 24 cm 24 cm 

 Tab. č. 2 Antropometrie DK – obvody – vstupní kineziologický rozbor 

3.3.4 Goniometrie dle Jandy (Janda, Pavlů 1993) 

Měřeno kovovým dvouramenným goniometrem. 

 Pravá dolní končetina Levá dolní končetina 

 Aktivní p. Pasivní p. Aktivní p. Pasivní p. 

Kyčelní kloub S 0-20-55 S 0-20-90 S 0-5-110 S 0-0-115 

 F 0-0-N F 5-0-N F 10-0-10 F 10-0-10 

 R N-0-5 R N-0-5 R 30-0-10 R 40-0-15 

Kolenní kloub S 0-15-125 S 10-15-130 S 0-10-130 S 5-10-130 

Hlezenní kloub S 5-0-20 S 10-0-20 S 10-0-30 S 10-0-40 

 R 10-0-20 R 10-0-25 R 10-0-20 R 10-0-25 

Tab. č. 3 Goniometrie DK – vstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: Addukce a zevní rotace neměřena na operované dolní končetině. (N = neměřeno) 

Rozsah pohybu horních končetin byl vyšetřen pouze orientačně a nebylo nalezeno 

žádné omezení. 
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3.3.5 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda 2004) 

Vyšetření bylo provedeno v upravených polohách u vybraných svalových skupin. 

Prováděný pohyb Zúčastněné svaly PDK LDK 

Flexe kyčelního kloubu 

(s flektovaným kolenním 

kloubem) 

m. psoas major  

2- 

 

4 m. iliacus 

Extenze kyčelního 

kloubu 

m. gluteus maximus  

 

2 - 3 

 

 

2 – 3 

m. biceps femoris – 

caput longum 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

Abdukce kyčelního 

kloubu 

m. gluteus medius  

1 - 2 

 

3- m. gluteus minimus 

m. tensor fasciae latae 

Addukce kyčelního 

kloubu 

m. adductor magnus  

2 

 

4 m. adductor longus 

m. adductor brevis 

m. gracilis 

Flexe kolenního kloubu m. biceps femoris  

3 - 4 

 

4 m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

Extenze kolenního 

kloubu 

m. quadriceps femris 3 4 

Plantární flexe m. gastrocnemius  

4 

 

4 m. soleus 

Supinace s dorzální flexí m. tibialis anterior 4 4 

Supinace s plantární 

flexí 

m. tibialis posterior 4 4 

Plantární pronace m. peroneus brevis  

4 

 

4 m. peroneus longus 

Flexe prstů mm. lumbricales   
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m. flexor hallucis brevis 4 4 

Extenze prstů m. extensor digitorum 

longus 

 

 

4 

 

 

4 
m. extensor digitorum 

longus et brevis 

Tab. č. 4 Svalová síla DK – vstupní kineziologický rozbor 

Svalová síla horních končetin byla vyšetřena pouze orientačně a nebylo nalezeno 

žádné omezení. 

3.3.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda 2004) 

Vyšetřeno pouze orientačně v upravených polohách 

Sval Vpravo Vlevo 

m. triceps surae 2 1 

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 2 1 

„hamstringy“ N 1 

adduktory kyčelního kloubu 2 2 

m. pectoralis major – sternální část dolní 1 1 

m. pectoralis major – sternální část střední a horní 1 1 

m. pectoralis major – klavikulární část a 

m. pectoralis minor 

0 0 

m. trapezius – horní část 2 1 

m. levator scapulae 1 0 

Tab. č. 5 Zkrácené svaly – vstupní kineziologický rozbor 

pozn.: N = nevyšetřeno 

3.3.7 Vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy (Haladová, 

Nechvátalová 2010) 

Extenze v kyčelním kloubu – pacientka pohyb neprovede kvůli bolesti v oblasti 

třísla, byla pozorována minimální aktivita m. gluteus maximus, jako první se zapojovaly 
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homolaterální a později kontralaterální paravertebrální svaly. Provedení bylo obdobné 

bilaterálně. 

Abdukce v kyčelním kloubu – pacientka neměla dostatečnou svalovou sílu pro 

provedení testu, při testu abdukce kyčelního kloubu s vyloučením gravitace vleže na 

zádech nebyla schopna provést čistou abdukci, vždy byla přítomna i flekční složka 

pohybu při vyšetření na obou dolních končetinách. Na pravé dolní končetině byla 

flekční složka pohybu výraznější. 

3.3.8 Vyšetření kloubní vůle dle Holubářové (Holubářová 2012) 

Všechna skloubení na periferní části dolních končetin byla vyšetřena ve všech 

možných směrech. Bylo zjištěno výrazné omezení kloubní vůle všech periferních 

skloubení bilaterálně, více však vpravo. 

Kloubní vůle hlezenního kloubu byla omezena pouze vpravo. 

Vyšetření kloubní vůle hlavičky fibuly a pately bylo na levé dolní končetině bez 

omezení, na pravé dolní končetině pružení hlavičky fibuly omezeno všemi směry, 

posunlivost pately omezena laterálně, kaudální posun omezen a vyvolává bolestivost 

v oblasti třísla. 

3.3.9 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit 2003) 

Operační rána: 17 cm, stehy in situ, asi v polovině délky operační rány mediálně 

od ní strup po drenu. 

Kůže: bez hematomu, beze změn teploty, mírně snížená posunlivost a 

protažitelnost všemi směry na ventrální a laterální straně stehna pravé dolní končetiny, 

směrem k operační ráně se protažitelnost a posunlivost kůže snižuje. 

Podkoží: vyšetřeno diagnostickým hmatem, kranio-letrálně se vyskytují 

zatvrdliny a celkově působí podkoží staženým dojmem. 

Fascie: Snížená posunlivost a protažitelnost stehenní fascie pravé dolní 

končetiny laterolaterálním směrem. 

Svaly: Adduktory kyčelního kloubu bilaterálně výrazně hypertonické po celé 

délce, vpravo palpačně bolestivé. Zvýšené napětí a palpační bolestivost v oblasti flexorů 
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pravého kyčelního kloubu. Hýžďové svaly spíše hypotonické bilaterálně, nebyla 

zjištěna palpační bolestivost m. piriformis. Svaly zadní strany stehen a svaly bérce 

normotonické. Svaly plosky nohy hypotonické. 

3.3.10 Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití  

- povrchové, taktilní – normostezie 

- hluboké – polohocit, pohybocit – bez patologického nálezu 

Reflexy 

- r. patelární – dobře výbavný na pravé i levé DK 

- r. Achillovy šlachy – dobře výbavný na pravé i levé DK 

- r. medioplantární – dobře výbavný na pravé i levé DK 

Pyramidové jevy 

- iritační, extenční – Babinski, Chaddock, Oppenheim – bilaterálně bez 

patologického nálezu 

- iritační, flekční – Žukovskyj-Kornylov – bilaterálně bez patologického nálezu 

- zánikové – Mingazzini – bez patologického nálezu 

3.3.11 Zhodnocení ADL (Kolář 2009) 

 Pro zhodnocení soběstačnosti pacientky jsem použila modifikovaný test 

Barthelové. Hodnocení jde dle bodů u jednotlivých činností tak, jak uvádí Kolář. 

Osobní hygiena – 5b., sám se vykoupe – 5b., jídlo – 10b., toaleta – 10b., chůze 

po schodech – 0b., oblékání – 8b., kontrola stolice 10b., kontrola měchýře – 10b., chůze 

– 15b., Přesun na lůžku – 15b. 

Celkový součet – 88/100 b. – mírně nesoběstačný. 

3.3.12 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Pacientka 12. den po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Ve stoji o 

dvou podpažních berlích pozorujeme náznak kladívkových prstů, bilaterálně hallux 
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valgus, obojí plochonoží, varózní postavení levého hlezna, viditelnou hypotrofii 

svalstva PDK, koleno i kyčel PDK v semiflexi a zevně rotovanou. V oblasti pravého 

stehna je otok sahající pod koleno, pánev v anteverzi sešikmená doprava, trup 

v předklonu s vyhlazenou bederní lordózou se zalomením v oblasti C – Th přechodu. 

Ramena jsou v protrakci a elevaci, hlava je v předsunu a záklonu. 

Chůze o dvou podpažních berlích je třídobá, rychlá a nesoustředěná bez 

dostatečného odlehčení operované dolní končetiny. Pacientka je stabilní a v chůzi 

samostatná. Přetrvává flexe v koleni PDK, pohyby v kyčelním kloubu nahrazeny 

převážně rotací pánve, hlavně u extenze. 

Délka dolních končetin symetrická, obvod pravého stehna je o 2,5 cm větší 

z důvodu otoku zasahujícího až pod koleno. Obvod pravého kotníku větší o 2 cm. 

Omezeny aktivní i pasivní rozsahy pohybu dolních končetin, nejvíce vázne 

extenze a abdukce operované dolní končetiny. Snížená svalová síla obou dolních 

končetin, více vpravo. 

Svaly dolních končetin vykazovaly veliké zkrácení, více na pravé straně. 

Největší zkrácení bylo zjištěno u m. iliopsoas a u adduktorů kyčelního kloubu. 

Kloubní vůle byla při vyšetření snížena bilaterálně na periferních kloubech. Na 

PDK byla ještě omezená kloubní vůle talokrurálního skloubení, hlavičky fibuly a pately. 

Reflexní změny na měkkých tkáních byly nalezeny nejvíce v oblasti okolo 

operační rány. Flexory a adduktory kyčelního kloubu byly ve výrazném hypertonu 

bilaterálně, vpravo s palpační bolestivostí. Gluteální svaly a svaly plosky nohy 

bilaterálně hypotonické. 

Neurologické vyšetření neodhalilo žádnou patologii. 

Podle vyšetření ADL modifikovaného testu Barthelové byla pacientka 

zhodnocena jako mírně nesoběstačná, což má důvod v zisku 0 bodů za chůzi po 

schodech, kterou pacientka ještě nezkoušela. 

Cílem terapie po dobu hospitalizace bude především zvýšení pasivního i 

aktivního rozsahu pohybu dolních končetin, zvětšení svalové síly dolních končetin, 

odstranění hypertonu v oblasti pravého třísla a zvětšení kloubní vůle v oblasti dolních 
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končetin. Po ukončení hospitalizace by mělo být hlavní udržení stavu po rehabilitaci 

díky dobře prováděné autoterapii a zvyšování celkové kondice pacientky. 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán terapie 

3.4.1 Krátkodobý plán 

- Kontrola autoterapie tromboembolické prevence a respirační fyzioterapie, kterou 

by měla pacientka zvládat sama z ortopedického oddělení. 

- Korekce stereotypu chůze o dvou podpažních berlích. 

- Snížení hypertonu a odstranění bolestivosti m. iliopsoas a adduktorů kyčelního 

kloubu a odstranění dalších reflexních změn. 

- Protažení zkrácených svalů. 

- Zvýšení svalové síly dolních končetin. 

- Zvýšení rozsahu pohybu v kloubech dolních končetin. 

- Mobilizace periferních kloubů DK, talokrurálního skloubení, hlavičky fibuly a 

pately pravé dolní končetiny. 

- Kondiční cvičení. 

- Po vyjmutí stehů péče o jizvu. 

- Nácvik chůze po schodech. 

- Nácvik autoterapie a edukace péče o jizvu. 

- Naučení a zafixování pooperačních zásad. 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

- Pokračování v protahování a posilování oslabených svalů – odstranění svalových 

dysbalancí. 

- Celkové zvýšení tělesné zdatnosti. 

- Péče o jizvu. 

- Senzomotorická stimulace proprioreceptorů dolních končetin. 
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- Doporučení vhodné zátěže pro snížení tělesné hmotnosti a udržení kondice. 

- Udržení, zvětšení rozsahu pohybu v kloubech. 

- Kontrola autoterapie. 

3.4.3 Plán terapie 

 Pacientka bude docházet dvakrát denně na individuální LTV, dopoledne bude 

terapeutická jednotka pod mým vedením, odpoledne probíhá terapie pod vedením 

fyzioterapeuta Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V obou případech trvá 

terapeutická jednotka 45 minut. Pacientka nemá indikovány žádné další procedury. 

3.5 Průběh rehabilitace 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 (28. 1. 2013) 

Vstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.3.) 

 

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 (29. 1. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí poměrně dobře, působí optimistiky. Pociťuje 

silnou bolest v třísle, úlevová poloha je vleže na zádech s podloženými dolními 

končetinami pod koleny. V této poloze při zkrácení flexorů kyčelního kloubu tráví 

pacientka většinu dne a tříslo ji nebolí. Dnes vyjmuty stehy, jizva se stroupky mírně 

zarudlá. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna a zmenšení otoku. 

- Odstranění blokád na periferních kloubech obou končetin, pravé patele a 

hlavičce fibuly. 

- Korekce autoterapie prevence TEN a respirační fyzioterapie. 

- Kontrola dodržování antiluxačních zásad při pohybech na lůžku a vstávání a 

lehání, v případě nedostatečnosti korekce provedení pohybu. 
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- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 

- Posílení oslabených svalů. 

- Zlepšení kondice pacientky. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu (pouze v místech, kde nejsou velké strupy) a 

její okolí. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, hlavičky fibuly a pately. 

- Ukázka pacientky, jak provádí autoterapii a přesuny na lůžku. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu metodou PIR. 

- Izometrické a izotonické posilování svalů dolních končetin proti gravitaci a 

odporu kladenému terapeutem. 

- Kondiční cvičení se zapojením svalů horních končetin a trupu. 

Provedení terapie: 

- Provedení technik měkkých tkání na jizvu a její okolí zahrnující tlakovou masáž, 

protahování jizvy a další měkké techniky. 

- Mobilizace periferních kloubů obou dolních končetin ve všech možných 

směrech, mobilizace talokrurálního skloubení pravé dolní končetiny dorzálním 

směrem, mobilizace pately posunem laterálním, mediálním a kaudálním, 

mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně. 

- Pacientka sama bez instruktáže provedla cvičení za účelem tromboembolické 

prevence a respirační fyzioterapii. 

- Pacientka byla upozorněna na špatné vstávání z lůžka a následné ulehání, kdy u 

ní dochází k addukci operované dolní končetiny. Pacientka provádí vstávání přes 

polohu na boku s kvádrem mezi koleny a kotníky, ale pohyb vždy provádí velice 

rychle a neakceptuje připomínky fyzioterapeuta. Při provedení pod dohledem 

s velkým důrazem na správnost provedla přesun správně, ale následně již opět 

velice rychle vstala a došlo k addukci operované dolní končetiny. 
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- Postizometrická relaxace flexorů kyčelního kloubu vleže na zádech. Při uvolnění 

působení gravitace. Po několika opakováních velmi lehké protažení flexorů 

kyčelního kloubu. 

- Izometrické posilování hýžďových svalů, abduktorů a adduktorů kyčelního 

kloubu vleže na zádech. 

- Izotonické posilování flexorů a extenzorů kyčelního a kolenního kloubu vleže na 

břiše a zádech. 

- Celkové kondiční cvičení vleže na zádech zahrnující pohyby horních končetin 

ve všech kloubech, posilování svalů pánevního dna a posilování břišního 

svalstva.  

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka spolupracuje a po cvičení se cítí dobře a 

trochu unavená. I přes opakovanou instruktáž pacientka nedodržuje antiluxační zásady 

při přesunech na lůžko, a ve stoji a chůzi nedostatečně odlehčuje operovanou dolní 

končetinu. Po uvolnění a mírném protažení flexorů pravé dolní končetiny se zvětšil 

rozsah v kyčelním kloubu do extenze o 5 - 10°, pacientka byla poučena, aby se 

pokoušela nesetrvávat celý den v úlevové poloze ve zkrácení flexorů kyčelního kloubu 

a raději se snažila nechat působit gravitační sílu. Pacientka sama dobře zvládá cvičení 

tromboembolické prevence a respirační fyzioterapii. 

 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 (30. 1. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí dobře, tříslo bolí trochu méně než předchozí 

den. Stehno stále mírně oteklé, jizva se stroupky. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna a zmenšení otoku. 

- Odstranění blokád na periferních kloubech obou končetin, pravé patele a 

hlavičce fibuly. 

- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 
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- Protažení zkrácených svalů. 

- Posílení oslabených svalů. 

- Zlepšení kondice pacientky. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, hlavičky fibuly a pately. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu metodou PIR. 

- Protažení zkrácených svalů metodou PIR s následným protažením. 

- Izometrické a izotonické posilování svalů dolních končetin proti gravitaci a 

odporu kladenému terapeutem. 

- Kondiční cvičení se zapojením svalů horních končetin a trupu. 

Provedení terapie: 

- Provedení technik měkkých tkání na jizvu zahrnující tlakovou masáž, 

protahování jizvy a „esíčka“. 

- Mobilizace periferních kloubů obou dolních končetin ve všech možných 

směrech, mobilizace talokrurálního skloubení pravé dolní končetiny dorzálním 

směrem, mobilizace pately posunem laterálním, mediálním a kaudálním, 

mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně. 

- Uvolňující masáž v oblasti adduktorů a flexorů pravého kyčelního kloubu. 

- Postizometrická relaxace flexorů kyčelního kloubu vleže na zádech. Při uvolnění 

působení gravitace a snaha pacientky soustředit se na dýchání a maximální 

uvolnění. Po několika opakováních lehké protažení flexorů kyčelního kloubu. 

- Protažení zkrácených svalů: vleže na břiše PIR s protažením flexorů kolenního 

kloubu a m. triceps surae bilaterálně, vleže na zádech protažení adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně. 

- Izometrické posilování hýžďových svalů, abduktorů a adduktorů kyčelního 

kloubu vleže na zádech. 
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- Izotonické posilování flexorů a extenzorů kyčelního a kolenního kloubu vleže na 

břiše a zádech. 

- Celkové kondiční cvičení vleže na zádech zahrnující pohyby horních končetin 

ve všech kloubech, posilování svalů pánevního dna a posilování břišního 

svalstva. 

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka se snaží spolupracovat, ale vše provádí 

velice rychle a nedbá opakovaných upozornění na důležitost provedení všech cvičení 

s maximálním soustředěním a ve správných polohách. Po uvolnění a protažení flexorů 

kyčelního kloubu došlo k zvětšení rozsahu pohybu do extenze asi o 5°, ke stejnému 

pokroku došlo i předchozí terapeutickou jednotku, ale po dobu mimo cvičení se rozsah 

pohybu opět zmenšil, pravděpodobně kvůli úlevové poloze ve zkrácení flexorů 

kyčelního kloubu, kterou pacientka zaujímá na lůžku. 

 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 (31. 1. 2013) 

Status praesens: Pacientka pociťuje bolest v třísle větší než předchozí den, jinak 

ji nic netrápí, působí optimisticky. Jizva s malými strupy, směrem kraniálním se její 

pohyblivost a posunlivost snižuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna. 

- Odstranění blokád na periferních kloubech obou končetin, pravé patele a 

hlavičce fibuly. 

- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 

- Protažení zkrácených svalů. 

- Posílení oslabených svalů. 

- Nácvik chůze po schodech a korekce stereotypu chůze o dvou podpažních 

berlích. 

- Zlepšení kondice pacientky. 
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Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu (pouze v místech, kde nejsou velké strupy) a 

její okolí. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, hlavičky fibuly a pately. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu metodou PIR. 

- Protažení zkrácených svalů metodou PIR s následným protažením. 

- Izometrické a izotonické posilování svalů dolních končetin proti gravitaci a 

odporu kladenému terapeutem. 

- Nácvik chůze po schodech a korekce stereotypu chůze o dvou podpažních 

berlích. 

- Kondiční cvičení se zapojením svalů horních končetin a trupu. 

Provedení terapie: 

- Provedení technik měkkých tkání na jizvu zahrnující tlakovou masáž, 

protahování jizvy a „esíčka“. 

- Mobilizace periferních kloubů obou dolních končetin ve všech možných 

směrech, mobilizace talokrurálního skloubení pravé dolní končetiny dorzálním 

směrem, mobilizace pately posunem laterálním, mediálním a kaudálním, 

mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně. 

- Uvolňující masáž v oblasti adduktorů a flexorů pravého kyčelního kloubu. 

- Postizometrická relaxace flexorů kyčelního kloubu vleže na zádech. Při uvolnění 

působení gravitace a snaha pacientky soustředit se na dýchání a maximální 

uvolnění. Po několika opakováních lehké protažení flexorů kyčelního kloubu. 

- Protažení zkrácených svalů: vleže na břiše PIR s protažením flexorů kolenního 

kloubu a m. triceps surae bilaterálně, vleže na zádech protažení adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně, protažení levého m. iliopsoas vleže na zádech se 

svěšenou LDK z lehátka. 

- Izometrické posilování hýžďových svalů, abduktorů a adduktorů kyčelního 

kloubu vleže na zádech. Izotonické posilování vsedě extenzorů kolenního 
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kloubu proti gravitaci a flexorů kolenního kloubu proti odporu kladenému 

terapeutem. 

- Celkové kondiční cvičení s použitím overballu zahrnující pohyby horních 

končetin ve všech kloubech prováděné vsedě, posilování svalů pánevního dna a 

posilování břišního svalstva vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami. 

- Nácvik chůze po schodech, pacientka zvládla vyjít jedno patro nahoru a dolů, 

správný stereotyp chůze po schodech o dvou podpažních berlích chápe, ale není 

patrné odlehčení operované dolní končetiny, stejně jako při chůzi. Korekce 

chůze pacientky, především flekčního držení kyčelních kloubů a trupu.  

Závěr terapeutické jednotky: Při mobilizaci (trakci) IP kloubu palce na pravé noze 

pociťovala pacientka bolest v pravém třísle, stejně tak i při kaudálním posunu pately. Po 

uvolnění flexorů bylo patrno zvětšení rozsahu pohybu do extenze v kyčelním kloubu, 

bohužel na začátku terapie byly flexory ve stejném postavení jako předchozí 

terapeutickou jednotku a tedy opět došlo ke zkrácení mezi dvěma jednotkami. Pacientka 

zvládla chůzi po schodech, ale když vyšla schody nahoru, nebyla schopna uvědomit si 

změnu rytmu a první krok opakovaně vyšla operovanou dolní končetinou a až poté 

následoval krok neoperovanou končetinou a berlemi. 

 

3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 (1. 2. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí unavená a nepřeje si cvičit. Po domluvě 

pacientka souhlasila s odlehčenou cvičební jednotkou. Otok stehna se zmenšil o 2 cm, 

došlo opět ke zkrácení flexorů kyčelního kloubu oproti stavu po ukončení předchozí 

cvičební jednotky, ale již méně, kloub je tedy v postavení 10° flexe. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna. 

- Zvětšení kloubní vůle na periferních kloubech dolních končetin. 

- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 

- Protažení zkrácených svalů. 
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Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu a celé pravé stehno. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu pomocí horké role a AEK. 

- Protažení zkrácených svalů metodou PIR s následným protažením. 

Provedení terapie: 

- Aplikace technik měkkých tkání na jizvu a její okolí zahrnující tlakovou masáž, 

protahování jizvy a „esíčka“. 

- Techniky měkkých tkání na kůži, podkoží a fascie provedeny na oblast celého 

pravého stehna. 

- Mobilizace kloubů akra dolních končetin ve všech směrech. 

- Pod dohledem supervizora aplikace horké role na svaly v hypertonu – adduktory 

a flexory pravého kyčelního kloubu a m. tensor fasciae latae. 

- Metoda agisticko-excentrické kontrakce pro uvolnění adduktorů pravého 

kyčelního kloubu vleže na zádech. 

- Protažení zkrácených svalů dolních končetin metodou PIR s protažením. Vleže 

na zádech m. triceps surae bilaterálně, „hamstringy“ LDK, adduktory kyčelního 

kloubu bilaterálně, m. iliopsoas LDK s nohou spuštěnou z lehátka, m.pactoralis 

major a m. trapezius bilaterálně. Vleže na břiše protažení m. rectus femoris. 

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka uvítala cvičební jednotku zaměřenou 

převážně na uvolnění. Velice si pochvalovala aplikaci horké role. Po uvolnění bylo 

patrné palpačně snížení hypertonu a zvětšení pasivního rozsahu pohybu do extenze 

v kyčelním kloubu, pasivně tedy lze dosáhnout nulového postavení v kyčelním kloubu. 

V klidové poloze zůstává kyčelní kloub v postavení 10° flexe. Pacientka si říká sestrám 

o nahřívací sáčky a přikládá si je na hypertonické svaly, také byla poučena, aby se 

pokoušela občas ležet v poloze na břiše. 
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3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 (4. 2. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí dobře, o víkendu si odpočinula a těší se na 

cvičební jednotku. Otok ustoupil, jizva se hojí dobře, je lehce zarudlá místy se stroupky. 

V klidu je PDK v postavení asi v 10° flexi, s možností pasivního dotažení na 0°. 

- Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna. 

- Odstranění blokád na periferních kloubech obou končetin, pravé patele a 

hlavičce fibuly. 

- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 

- Posílení oslabených svalů. 

- Kontrola stereotypu chůze a chůze po schodech. 

 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu, její okolí a oblast celého pravého stehna. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, hlavičky fibuly a pately. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu pomocí horké role a následné PIR. 

- Izometrické a izotonické posilování svalů dolních končetin proti gravitaci a 

odporu kladenému terapeutem. 

- Kontrola a případná korekce stereotypu chůze o dvou podpažních berlích a 

chůze po schodech. 

Provedení terapie: 

- Aplikace technik měkkých tkání na jizvu a její okolí zahrnující tlakovou masáž, 

protahování jizvy a „esíčka“. Techniky měkkých tkání na kůži, podkoží a fascie 

provedeny na oblast celého pravého stehna. 

- Mobilizace periferních kloubů obou dolních končetin ve všech možných 

směrech, mobilizace talokrurálního skloubení pravé dolní končetiny dorzálním 
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směrem, mobilizace pately posunem laterálním, mediálním a kaudálním, 

mobilizace hlavičky fibuly ventro-dorzálně. 

- Pod dohledem supervizora aplikace horké role na svaly v hypertonu – adduktory 

a flexory pravého kyčelního kloubu a m. tensor fasciae latae. Poté provedení 

PIR na flexory a adduktory pravého kyčelního kloubu vleže na zádech. 

- Izometrické posilování hýžďových svalů, abduktorů a adduktorů kyčelního 

kloubu vleže na zádech. Izotonické posilování vsedě extenzorů kolenního 

kloubu proti gravitaci a flexorů kolenního kloubu proti odporu kladenému 

terapeutem. 

- Kontrola a korekce chůze a chůze po schodech. Pacientka již nemá tak veliké 

flekční držení trupu, ale přetrvává došlap a nadměrné zatížení pravé dolní 

končetiny. Při chůzi do schodů musí být výrazně upozorněna, aby po posledním 

schodu zvládla změnu a umístila nejprve berle a až poté následoval krok. Bez 

upozornění vykračuje operovanou dolní končetinou a tím ji nadměrně zatíží. 

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka spolupracovala a se cvičební jednotkou byla 

spokojena. Pacientka je stále hodně zbrklá a nezvládá se soustředit na důsledné 

provedení cvičení a chůzi po schodech. 

 

3.5.7 Terpeutická jednotka č. 7 (5. 2. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí dobře, pociťuje menší bolest a napětí v pravém 

třísle. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Péče o jizvu a její okolí. 

- Uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého stehna. 

- Odstranění blokád na periferních kloubech obou končetin, pravé patele a 

hlavičce fibuly. 

- Ovlivnění hypertonu svalů pravého stehna. 

- Protažení zkrácených svalů. 
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- Posílení oslabených svalů. 

- Zlepšení kondice pacientky. 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na jizvu, její okolí a oblast celého pravého stehna. 

- Mobilizace periferních kloubů dolních končetin, hlavičky fibuly a pately. 

- Ovlivnění svalů v hypertonu pomocí horké role a následné PIR. 

- Protažení zkrácených svalů metodou PIR s následným protažením. 

- Izometrické a izotonické posilování svalů dolních končetin proti gravitaci a 

odporu kladenému terapeutem. 

- Kondiční cvičení se zapojením svalů horních končetin a trupu. 

Provedení terapie: 

- Techniky měkkých tkání viz terapie 4. 2. 2013 

- Mobilizace viz terapie 4. 2. 2013 

- Ovlivnění hypertonu viz terapie 4. 2. 2013 

- Protažení zkrácených svalů viz terapie 1. 2. 2013 

- Posilování oslabených svalů dolních končetin a kondiční cvičení viz 

terapie 31. 1. 2013 

Závěr terapeutické jednotky: Terapeutická jednotka proběhla podle plánu, pacientka 

se snažila spolupracovat. Pacientka zvládla přesun z lehátka a na lehátko přes bok 

s klínem mezi koleny a kotníky bez účasti „zakázaných“ pohybů, což hodnotím velmi 

pozitivně. 

 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 (6. 2. 2013) 

Status praesens: Pacientka se cítí dobře a hodně se už těší domů. Stále si stěžuje 

na bolest v pravém třísle. Jizva je s malými stroupky, kyčelní kloub vleže na zádech 

dosahuje nulového postavení. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zopakování a naučení autoterapie  

- instruktáž péče o jizvu 

- korekce stereotypu chůze a chůze do schodů 

- korekce přesunů na lůžku a zopakování antiluxačních zásad 

Provedení terapie: Pacientka si zopakovala cvičení tromboembolické prevence a 

respirační fyzioterapie. Dále byla zopakována cvičební jednotka na posílení svalů 

dolních končetin a celkové kondiční cvičení. Pacientka byla zainstruována pro 

protahování zkrácených svalů m. rectus femoris bilat., adduktory kyčelního kloubu 

bilat. a flexory pravého kolenního kloubu pomocí thera-bandu, m. iliopsoas PDK 

pomocí gravitace svěšením z lehátka. Pacientka byla naučena zásadám péče o jizvu a 

její okolí. Pacientce byly zopakovány antiluxační zásady, ale nepůsobila dojmem, že by 

si uvědomovala spojení pohybu s konkrétní situací, a to ani po upozornění. Pacientka 

byla opět upozorněna na důležitost odlehčování operované dolní končetiny. 

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka dobře zvládá autoterapii tromboembolické 

prevence a respirační fyzioterapie. Cviky na posílení oslabených svalů dolních končetin 

a protažení zkrácených svalů si psala na papír a vzhledem k tomu, že byly opakovány 

na většině cvičebních jednotek, by je měla zvládnout. Péči o jizvu pacientka chápe a je 

schopna ji naučit člena rodiny, který by se o jizvu mohl starat. Jako největší problém 

spatřuji, že pacientka si neosvojila antiluxační zásady a není schopna je dodržovat. 

Přesto, že se naučila vstávat z lůžka bez umístění operované dolní končetiny do 

špatného postavení, je schopna ji do něj kdykoli během dne umístit. Pacientka při chůzi 

neodlehčuje operovanou dolní končetinu a nemá problém ji plně zatížit v kroku i přes 

veškerá upozornění terapeuta. Na schodech působí pacientka stabilně, ale vzhledem 

k velké rychlosti chůze zůstává značné riziko pádu. 

 

3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 (7. 2. 2013) 

Výstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.6.) 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

- proveden 7. 2. 2013 – 22. den po operaci 

3.6.1 Status praesens 

 Výška: 165 cm, Váha: 70 kg, BMI: 25, 71 = nadváha, TK: 120/80 mmHg, Tep: 

75/min 

Subj.: Pacientka se cítí dobře a těší se domů. Vleže na zádech si stěžuje na tah až 

mírnou bolest v pravém třísle, jinak nemá žádné další obtíže. 

3.6.2 Aspekce 

3.6.2.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření nemohlo být provedeno standardně, protože pacientka stojí s oporou 

dvou podpažních berlí, vzhledem k prevenci tromboembolické nemoci měla pacientka 

při veškeré vertikalizaci bandáže na obou dolních končetinách do výšky kolen. 

Zezadu: úzká baze, není znatelné odlehčení pravé DK, levý kotník ve varózním 

postavení, podkolenní rýhy symetrické, subgluteální rýhy ve stejné výšce, na pravé 

dolní končetině mírná hypotrofie svalů lýtka, stehna i hýždí, pánev rotovaná doleva 

dopředu, šikmá pánev doprava dolů asi o 2 cm, zalomení se známkami přetížení v C-Th 

přechodu, pravý ramenní pletenec výš (dolní úhel pravé lopatky výš asi o 1 cm). 

Z boku: váha spočívá na celé ploše chodidla, anteverze pánve, bederní páteř bez 

fyziologického lordotického zakřivení, od Th-L přechodu výrazná kyfotizace páteře se 

zalomením v oblasti C-Th přechodu do krční lordózy s velkým předsunem hlavy, 

ramena v elevaci a protrakci. 

Zepředu: úzká baze, náznak kladívkových prstů bilaterálně, hallux valgus 

bilaterálně, obojí plochonoží bilaterálně, varózní postavení levého kotníku, pravá dolní 

končetina více v zevní rotaci, kolena směřují dovnitř, pánev v anteflexi a trup v mírném 

předklonu, břišní stěna prominuje a deviuje doprava. 

3.6.2.2 Vyšetření chůze 

Chůze třídobá o dvou podpažních berlích, můžeme pozorovat nedostatečné 

odlehčování operované dolní končetiny, nohu pokládá na celé chodidlo a neprovádí 
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odval plosky, odraz z hlaviček metatarzů, chůze velice rychlá s nedostatečnou 

soustředěností na správný stereotyp chůze s odlehčením. Pacientce zůstala 

nedostatečnost v extenzi PDK, která je stále nahrazována rotací pánve, flexi v pravém 

kyčelním kloubu již do chůze zahrnuje. PDK pokládá mezi berle, symetrická délka 

kroku a rytmus chůze. Výrazná elevace ramen, kyfotické držení páteře, předsunuté 

držení hlavy. 

3.6.3 Antropometrie dle Haladové (Haladová, Nechvátalová 2010) 

Délky a obvody měřeny krejčovským metrem vleže na zádech. 

Délky PDK LDK 

Délka DK – funkční 84 cm 84 cm 

Délka DK – anatomická neměřeno 81 cm 

Délka DK – umbilikální 86 cm 86 cm 

Délka stehna neměřeno 43 cm 

Délka bérce 38 cm 38 cm 

Délka nohy 23 cm 23 cm 

Tab. č. 6 Antropometrie DK – délky – výstupní kineziologický rozbor 

Obvody PDK LDK 

Obvod stehna 45 cm 45, 5 cm 

Obvod kolena 39 cm 39 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 cm 34 cm 

Obvod lýtka 33 cm 35 cm 

Obvod přes kotníky 25 cm 24 cm 

Obvod přes nárt a patu 30 cm 30 cm 

Obvod přes hlavičky metatarsů 24 cm 24 cm 

 Tab. č. 7 Antropometrie DK – obvody – výstupní kineziologický rozbor 

3.6.4 Goniometrie dle Jandy (Janda, Pavlů 1993) 

Měřeno kovovým dvouramenným goniometrem. 
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 Pravá dolní končetina Levá dolní končetina 

 Aktivní p. Pasivní p. Aktivní p. Pasivní p. 

Kyčelní kloub S 0-5-80 S 5-0-90 S 0-0-110 S 5-0-115 

 F 10-0-N F 10-0-N F 10-0-10 F 15-0-10 

 R N-0-5 R N-0-5 R 30-0-10 R 40-0-15 

Kolenní kloub S 0-5-130 S 0-5-130 S 0-0-130 S 0-0-130 

Hlezenní kloub S 5-0-20 S 10-0-20 S 10-0-30 S 10-0-40 

 R 10-0-20 R 10-0-25 R 10-0-20 R 10-0-25 

Tab. č. 8 Goniometrie DK – výstupní kineziologický rozbor 

Pozn.: Addukce a zevní rotace neměřena na operované dolní končetině. (N = neměřeno) 

Rozsah pohybu horních končetin byl vyšetřen pouze orientačně a nebylo nalezeno 

žádné omezení. 

3.6.5 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda 2004) 

Vyšetření bylo provedeno v upravených polohách u vybraných svalových 

skupin. 

Prováděný pohyb Zúčastněné svaly PDK LDK 

Flexe kyčelního kloubu 

(s flektovaným kolenním 

kloubem) 

m. psoas major  

3 

 

4 m. iliacus 

Extenze kyčelního 

kloubu 

m. gluteus maximus  

 

3 

 

 

4 

m. biceps femoris – 

caput longum 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

Abdukce kyčelního 

kloubu 

m. gluteus medius  

2 - 3 

 

3 m. gluteus minimus 

m. tensor fasciae latae 

Addukce kyčelního 

kloubu 

m. adductor magnus  

3 

 

4 m. adductor longus 

m. adductor brevis 
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m. gracilis 

Flexe kolenního kloubu m. biceps femoris  

4 

 

4 m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

Extenze kolenního 

kloubu 

m. quadriceps femris 4 4 

Plantární flexe m. gastrocnemius  

4 

 

4 m. soleus 

Supinace s dorzální flexí m. tibialis anterior 4 4 

Supinace s plantární 

flexí 

m. tibialis posterior 4 4 

Plantární pronace m. peroneus brevis  

4 

 

4 m. peroneus longus 

Flexe prstů mm. lumbricales  

4 

 

4 m. flexor hallucis brevis 

Extenze prstů m. extensor digitorum 

longus 

 

 

4 

 

 

4 
m. extensor digitorum 

longus et brevis 

Tab. č. 9 Svalová síla DK – výstupní kineziologický rozbor 

Svalová síla horních končetin byla vyšetřena pouze orientačně a nebylo nalezeno 

žádné omezení. 

3.6.6.Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda 2004) 

Vyšetřeno pouze orientačně v upravených polohách. 

Sval Vpravo Vlevo 

m. triceps surae 1 0 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

„hamstringy“ N 0 

adduktory kyčelního kloubu 2 2 
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m. pectoralis major – sternální část dolní 0 0 

m. pectoralis major – sternální část střední a horní 0 0 

m. pectoralis major – klavikulární část a 

m. pectoralis minor 

0 0 

m. trapezius – horní část 2 1 

m. levator scapulae 1 0 

Tab. č. 10 Zkrácené svaly – výstupní kineziologický rozbor 

pozn.: N = nevyšetřeno 

3.6.7 Vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy (Haladová, 

Nechvátalová 2010) 

Extenze v kyčelním kloubu – pacientka pohyb nesvede, při pokusu o zapojení 

svalů bez pohybu dolní končetiny pozorujeme zapojení gluteálních svalů a následné 

zapojení svalů paravertebrálních, provedení je obdobné bilaterálně. 

Abdukce v kyčelním kloubu – při abdukci PDK vleže na boku pacientka provedla 

pouze velmi malý pohyb, který měl velmi výraznou flekční složku, prosté abdukce 

pacientka schopna nebyla. 

3.6.8 Vyšetření kloubní vůle dle Holubářové (Holubářová 2012) 

Kloubní vůle periferních kloubů dolních končetin zůstává lehce snížena 

bilaterálně, ale oproti stavu před začátkem terapie pozoruje výrazné zlepšení. 

Kloubní vůle hlezenních kloubů bez patologického nálezu, pruží bilaterálně. 

Pružení hlavičky fibuly bez patologického nálezu bilaterálně, posunlivost pately 

všemi směry bilaterálně, kaudální posun pravé pately bez vyvolání bolesti. 

3.6.9 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit 2003) 

Jizva: 17 cm, bez strupů, asi v polovině délky jizvy mediálně od ní strup po 

drenu. Jizva dobře posunlivá v kaudální části, směrem kraniálním se posunlivost lehce 

snižuje. 

Kůže: bez hematomu, beze změn teploty, posunlivá a protažitelná, směrem 

k jizvě se protažitelnost a posunlivost kůže snižuje. 
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Podkoží: vyšetřeno diagnostickým hmatem, směrem k jizvě podkoží působí 

lehce staženě. 

Fascie: Posunlivé a protažitelné. 

Svaly: Adduktory a flexory kyčelního kloubu ve zvýšeném napětí, vpravo 

palpační bolestivost, ne však tak výražně jako před začátkem terapie. Hýžďové svaly 

spíše hypotonické bilaterálně, nebyla zjištěna palpační bolestivost m. piriformis. Svaly 

zadní strany stehen a svaly bérce normotonické. Svaly plosky nohy hypotonické. 

3.6.10 Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití  

- povrchové, taktilní – normostezie 

- hluboké – polohocit, pohybocit – bez patologického nálezu 

Reflexy 

- r. patelární – dobře výbavný na pravé i levé DK 

- r. Achillovy šlachy – dobře výbavný na pravé i levé DK 

- r. medioplantární – dobře výbavný na pravé i levé DK 

Pyramidové jevy 

- iritační, extenční – Babinski, Chaddock, Oppenheim – bilaterálně bez 

patologického nálezu 

- iritační, flekční – Žukovskyj-Kornylov – bilaterálně bez patologického nálezu 

- zánikové – Mingazzini – bez patologického nálezu 

3.6.11 Zhodnocení ADL (Kolář 2009) 

 Pro zhodnocení soběstačnosti pacientky jsem použila modifikovaný test 

Barthelové. Hodnocení jde dle bodů u jednotlivých činností tak, jak uvádí Kolář. 

Osobní hygiena – 5b., sám se vykoupe – 5b., jídlo – 10b., toaleta – 10b., chůze 

po schodech – 10b., oblékání – 10b., kontrola stolice 10b., kontrola měchýře – 10b., 

chůze – 15b., Přesun na lůžku – 15b. 
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Celkový součet – 100/100 b. – soběstačný. 

3.6.11 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Pacientka 22. den po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Ve stoji o 

dvou podpažních berlích pozorujeme náznak kladívkových prstů, bilaterálně hallux 

valgus, obojí plochonoží, varózní postavení levého hlezna, mírnou hypotrofii svalstva 

PDK. Operovaná dolní končetina je v zevní rotaci asi 30°, bez otoku. Pánev v anteverzi 

sešikmená doprava, trup v lehkém předklonu s vyhlazenou bederní lordózou se 

zalomením v oblasti C – Th přechodu. Ramena jsou v protrakci a elevaci, hlava je v 

předsunu a záklonu. 

Chůze třídobá o dvou podpažních berlích bez známek odlehčení PDK. Chůze 

rychlá, nesoustředěná. Délka kroku je symetrická, pacientka již není v takovém 

předklonu. Došlapuje na celá chodidla, odraz z hlaviček metatarzů. Extenze PDK 

nahrazena rotací pánve. 

Délka dolních končetin je symetrická, došlo k ustoupení otoku. Obvod pravého 

stehna je o 0,5 cm menší, než levého stehna. Omezen aktivní i pasivní rozsah pohybu do 

extenze a abdukce obou dolních končetin, ale oproti stavu před zahájením terapie došlo 

k výraznému zlepšení. Svalová síla dolních končetin symetrická, lehce vázne abdukce 

pravé dolní končetiny. 

Výrazné zkrácení přetrvává u adduktorů kyčelního kloubu bilaterálně, většina 

zkrácených svalů byla protažena, nebo bylo zkrácení alespoň zmenšeno. 

Kloubní vůle snížena na periferních kloubech dolních končetin bilaterálně, 

ostatní skloubení dolních končetin bez patologického nálezu. 

Reflexní změny na měkkých tkáních byly nalezeny nejvíce v oblasti okolo jizvy. 

Flexory a adduktory kyčelního kloubu zůstávají v hypertonu bilaterálně, vpravo 

s palpační bolestivostí. Gluteální svaly a svaly plosky nohy bilaterálně hypotonické. 

Neurologické vyšetření neprokázalo žádnou patologii. 

Ve vyšetření ADL podle modifikovaného testu Barthelové dosáhla pacientka 

plného počtu bodů a je tedy plně soběstačná. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Parametr Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Obvod stehna PDK 48 cm 45 cm 

Obvod kolena PDK 40 cm 39 cm 

Obvod přes tuberositas tibiae PDK 34, 5 cm 34 cm 

Aktivní flexe kyč. kl. PDK 55° 80° 

Výchozí poloha kyč. kl. v sagitální 

rovině PDK 

20° 5° 

Aktivní abdukce kyč. kl. PDK 0° 10° 

Pasivní abdukce kyč. kl. PDK 5° 10° 

Svalová síla flexe kyč. kl. PDK 2- 3 

Svalová síla extenze kyč. kl. PDK 2-3 3 

Svalová síla abdukce kyč. kl. PDK 1-2 2-3 

Svalová síla addukce kyč. kl. PDK 2 3 

Svalová síla flexe kol. kl. PDK 3-4 4 

Svalová síla extenze kol. kl. PDK 3 4 

Zkrácení m. triceps surae PDK 2 1 

Zkrácení m. triceps surae LDK 1 0 

Zkrácení m. iliopsoas PDK 2 1 

Zkrácení m. iliopsoas LDK 2 1 

Zkrácení m. rectus femoris PDK 2 1 

Zkácení „hamstringů“ LDK 1 1 

Tab. č. 11 Zhodnocení terapie 

Ve stoji byla pacientka hodně předkloněná s vahou na přední části chodidel, po 

terapii došlo k přesunu váhy na celá chodidla a pacientka stála rovně s kyfotizací pouze 

v oblasti hrudní páteře. V chůzi byl také zkorigován předklon a pacientka používá ke 

kroku flexi PDK místo rotace pánve před zahájením terapie. 

V průběhu terapie došlo k odstranění otoku PDK, zvětšení rozsahu pohybu 

dolních končetin, zvětšení svalové síly a protažení zkrácených svalů – viz tabulka č. 11. 
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Kloubní vůle periferních kloubů dolních končetin zůstala snížena, ale oproti 

takřka nulové kloubní vůli před zahájením terapie bylo pozorováno výrazné zlepšení. 

Byla provedena úspěšná mobilizace talokrurálního skloubení, hlavičky fibuly a pately 

pravé dolní končetiny, jež jsou bez patologického nálezu. Byly zmírněny reflexní 

změny na kůži, podkoží fascii a svalech, většina jich stále přetrvává v mírnější formě. 

Bylo dosaženo plné soběstačnosti pacientky. 

3.8 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

U pacientky je nadále důležité odstraňování svalových dysbalancí a udržování a 

zvětšování rozsahu pohybu v kloubech. Pacientka by neměla setrvávat příliš dlouho 

v poloze ve zkrácení flexorů kyčelního kloubu, aby nedošlo k opětovnému zkrácení. Pro 

další uvolňování hypertonu bych doporučila nahřívání přetížených svalů. Je nutné dbát 

na správnou péči o jizvu. Pacientce můžeme doporučit velmi lehkou sportovní aktivitu, 

jako je například jízda na rotopedu nebo plavání (všechny plavecké styly krom 

prsových nohou). Pacientka by měla zvážit pokračování terapie v lázeňské péči. 



53 

 

4. Závěr 

 Problematika koxartrózy a totálních endoprotéz kyčelního kloubu je velice 

aktuální a lze očekávat ještě navýšení procenta populace žijícího s totální endoprotézou 

kyčelního kloubu vzhledem ke globálnímu stárnutí populace. Pro fyzioterapeuta 

působícího v praxi je nutností být dobře seznámen s teoretickou stránkou věci, neboť se 

s pacienty po totálních endoprotézách bude setkávat takřka denně. V obecné části jsem 

tedy rozpracovala problematiku koxartrózy a totálních endoprotéz včetně rehabilitace 

po stránce teoretické. V části speciální jsem nastínila možný fyzioterapeutický plán 

péče o pacienta s implantovanou totální endoprotézou, tento plán je však vždy zcela 

individuální a je nezbytné s každým pacientem pracovat přesně podle jeho osobních 

potíží a potřeb. 
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6.1 Souhlas etické komise 
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6.2 Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

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

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

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

získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data 

v této studii nebudou uvedena.  

 Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

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

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

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

které mi řádně odpověděl. 

  Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

  Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………………………………… 

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

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

Vlastnoruční podpis pacienta:…..……………………………….….. 
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PA  pracovní anamnéza 

PB  podpažní berle 

PDK  pravá dolní končetina 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

r.  reflex 



VI 

 

RA  rodinná anamnéza 

RTG  rentgen 

SA  sociální anamnéza 

st. p.  stav po 

st.  stupeň 

subj.  subjektivně 

tab.  tabulka 

TBC  tuberkulóza 

tbl.  tableta 

TEN  tromboembolická nemoc 

TEP  totální endoprotéza 

TK  krevní tlak 



VII 

 

6.5 RTG snímky pacientky před a po operaci 

 

RTG 1 – předoperační snímek 

 

RTG 2 – předoperační snímek 



VIII 

 

 

RTG 3 – pooperační snímky 

 


