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ABSTRAKT 

Název: 

Kasuistika fyzioterapeutické péče o o pacienta s diagnózou Coxarthrosis l. sin 

 

Souhrn: 

Tématem bakalářské práce je kasuistika pacientky s diagnózou koxartróza, která vznikla 

následkem dysplazie kyčelního kloubu. V obecné teoretické části je popsána anatomie a 

fyziologie kyčelního kloubu včetně popisu totální endoprotézy kyčelního kloubu, jejíž 

implantace je vyzkoušenou metodou chirurgického řešení nemocí a vad kyčelního kloubu. 

Následuje charakteristika onemocnění koxartrózy, která zahrnuje patogenezi, klinický obraz, 

diagnostiku a možnosti léčebných postupů. V teoretické části je dále zmíněna vrozená 

vývojová vada dysplazie kyčelního kloubu, která je popsána z hlediska etiologie, klinického 

vyšetření, dělení vrozená dysplazie kyčelní a z léčebného postupu. Ve speciální části je 

zpracována kazuistika pacientky s diagnózou koxartrózy, která vznikla následkem dysplazie 

kyčelního kloubu, řešenou totální endoprotézou kyčelního kloubu. Po chirurgickém řešení 

následuje pravidelná fyzioterapie. Na závěr je zhodnocen efekt vybrané fyzioterapie. 

Klíčová slova: artróza, dysplazie, totální endoprotéza, kyčelní kloub, rehabilitace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Title: 

Case interpretation of physiotherapeutic care of the patient with diagnosis Coxarthrosis l. sin 

 

Summary: 

The topic of the bachelor thesis is case interpretation of the patient with diagnosis 

coxarthrosis, which arose as a consequence of hip dysplasia. The general theoretic part 

describes anatomy and physiology of the hip joint including the decription of total 

endoprosthesis hip implant, which is proven method of surgical solution of diseases and 

defects of hip joint. Characteristics of the coxarthrosis disease follows, it includes 

pathogenesis, clinical picture, diagnostics and possibilities of therapeutic processes. The 

theoretic part also mentiones congenital development defect of hip dysplasia, which is 

described in terms of etiology, clinical examination, division of congenital hip dysplasia and 

therapeutic process. The special part consists of case interpretation of the patient with 

diagnosis coxarthrosis, which arose as a consequence of hip dysplasia. It was was treated by 

total endoprosthesis of the hip joint. After the surgical solution regular physiotherapeutic care 

follows. In conclusion the chosen physiotherapy effect is evaluated.  

 

Key words: arthrosis, dysplasia, total endoprosthesis, hip joint, rehabilitation 
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1.  ÚVOD 

Výskyt degenerativních onemocnění velkých kloubů v české i světové populaci 

v posledních letech narůstá. Důvodů tohoto stavu je celá řada. Od zatěžování kloubů a celého 

pohybového aparátu nevhodnou nebo nedostatečnou pohybovou aktivitou často spojenou 

s nadváhou či obezitou, až po prodlužování střední délky života a stárnutí evropské populace. 

Tyto faktory přispěly rovněž k volbě tématu předkládané bakalářské práce, ve které prezentuji 

kasuistiku pacientky s diagnózou koxartrózy, která vznikla následkem vrozené dysplazie 

kyčelního kloubu.  

Koxartróza patří mezi degenerativní onemocnění kyčelního kloubu vznikající 

opotřebením kloubní chrupavky. Celoživotním zatěžováním kloubů dochází k poškození, 

zhoršení pohyblivosti a celkové degeneraci. Koxartróza se vyskytuje spíše ve vyšším věku. 

Vzhledem k tomu, že jsem se během své praxe opakovaně setkávala s pacienty s uvedenou 

diagnózou  a zaujaly mne možnosti využití fyzioterapeutických postupů a jejich efekt, vybrala 

jsem pro kazuistiku  pacientku se stejnou diagnózou. 

V úvodu teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny základní poznatky anatomie a 

fyziologie kyčelního kloubu. Dále popisuji totální endoprotézy, jejichž implantace je 

dlouhodobou vyzkoušenou metodou chirurgického řešení nemocí a vad kyčelního kloubu. 

V teoretické části práce je dále charakterizována koxartróza jako onemocnění a to uvedením 

klinického obrazu, diagnostiky a možností léčby, včetně indikací k totální endoprotéze. 

Součástí bakalářské práce je také popis operačního řešení koxartrózy a následné 

fyzioterapeutické péče.  

Cílem předkládané práce je porovnat vybrané parametry ze vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru a tím zhodnotit efekt terapie. Kazuistika pacientky je součástí 

speciální části bakalářské práce a vznikla během čtyřtýdenní  praxe v Ústřední vojenské 

nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze na lůžkovém oddělení rehabilitační a 

fyzikální medicíny. Praxe proběhla v době od 7.1. do 1.2 2013 pod odborným vedením  

fyzioterapeuta Mgr. Davida Novotného. 

Záměrem předkládané práce není detailně popsat a vysvětlit řešenou problematiku, ale 

na základě příkladu z konkrétního zdravotnického zařízení a prezentací kazuistiky pacientky, 

zdůraznit pozitivní přínos správně realizované fyzioterapeutické péče.  
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Anatomie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub (articulatio coxae) je nazýván jako jednoduchý kulový kloub omezený 

(enarthrosis). Stavbu kyčelního kloubu tvoří centrální část kosti pánevní (pelvis) nazývaná 

aceetabulum a proximální konec kosti stehenní (femur) zakončený hlavicí femuru 

(Bartoníček, 2004).   

2.1.1  Stavba kloubu 

Skelet kyčelního kloubu tvoří centrální část kosti pánevní zvaná acetabulum a 

proximální konec kosti stehenní (femur). Kloubní jamkou je acetabulum. Má tvar duté 

polokoule o poloměru zhruba 2,5 cm a nachází se v místech, kde se stýkají těla tří pánevních 

kostí – os ilium, os ischii, os pubis. Ventrokaudálně je okraj jamky přerušen hlubokým 

zářezem, incisura acetabuli. Vlastní kloubní plocha, fascie lunata, která je pokryta kloubní 

chrupavkou, nevyplňuje celou jamku, ale má tvar podkovy. Fascie lunata je nejširší 

v kraniální části asi 2,5 cm, směrem k oběma svým pólům se zužuje. Jamka je prohloubena 

vazivovým prstencem (labrum acetabulare), který zvětšuje kapacitu kloubní jamky natolik, že 

acetabulum obklápí více než polovinu hlavice stehenní kosti (Dylevský, 2009). Ve svém 

středu je acetabulum prohloubeno o 3 až 5 mm v nepravidelnou centrální jamku, fossa 

acetabuli. Acetabulum je orientováno zevně dolů a dopředu. Rovina acetabula svírá u 

dospělých s transversální rovinou úhel 40-45° (inklinace acetabula), s rovinou frontální 

zhruba 35° (anteverze acetabula). 

Proximální konec femuru z popisného hlediska dělíme na trochanterický masiv, krček 

(collum femoris), hlavici (caput femoris). Trochanterický masiv je tvořen velkým a malým 

trochanterem. Ventrálně je spojuje linea intertrochanterica, dorzálně výrazná crista 

intertrochanterica. Na mediální ploše velkého trochanteru se nachází vyhloubení, fossa 

trochanterica. Trochanter major vybíhá kraniálně a jeho apex se stačí mediálně a dorsálně. 

V oblasti trochanter major se upíná řada svalů. Malý trochanter směřuje mediálně a nepatrně 

dorzálně. Upíná se zde jediný sval, m. iliopsoas (Bartoníček, 2004). Krček stehenní kosti je 

uložen intraartikulárně (uvnitř pouzdra kyčelního kloubu). Tělo femuru začíná pod trochanter 

minor a přechází do distálního konce kosti. Distální konec femuru je rozšířený v příčném i 



  - 12 -  

předozadním směru. Vybíhá ve dva kloubní hrboly (condylus medialis et lateralis), které jsou 

vzadu odděleny mezihrbolovou jámou (fossa intercondylaris). Na přední straně jsou spojeny 

vyhloubenou kloubní plochou pro kontakt femuru s čéškou. Vyvýšenina na bocích obou 

kondylů tvoří vnitřní a zevní nadkloubní hrbol (epicondylus medialis et lateralis) (Dylevský, 

2009). 

Kloubní plocha zabírá asi 2/3 povrchu koule. Poloměr hlavice bývá různý, kolem 2,5 

cm. Na mediální ploše bývá hlavice prohloubena v malou, trojhrannou jamku, fovea capitis 

femoris, pro úpon lig. capitis femoris. Tloušťka kloubní chrupavky se pohybuje od 1 do 3 

mm. Největší tloušťky chrupavka obvykle dosahuje v anterolaterální části hlavice 

(Bartoníček, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Skelet kyčelního kloubu (Netter, 2003) 
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2.1.2  Kloubní pouzdro a ligamenta 

Kloubní pouzdro kyčelního kloubu je velmi silné a začíná na okrajích acetabula, takže 

labrum acetabulare je uvnitř kloubu a mezi lemem a pouzdrem zůstává cirkulární výchlipka 

kloubní dutiny. Na kost stehenní se pouzdro vpředu upíná na čáru spojující oba chocholíky; 

vzadu jde asi doprostřed délky krčku. S pouzdrem prakticky srůstají zesilující vazy, které  

pouzdro dále  zesilují - především na  přední ploše, kde dosahuje tloušťky téměř 10mm. Slabé 

je naopak na spodní ploše krčku a v místech, kde na pouzdro naléhá šlacha m. iliopsoas. 

Synoviální výstelka pokrývá nejen vazivovou vrstvu pouzdra jak je to v kloubech běžné, ale i 

část krčku. Tzn., že synoviální membránou je potažena celá přední plocha krčku a 2/3  jeho 

zadní plochy. Membrána vytváří uvnitř kloubu četné záhyby a řasy. 

Kloubní pouzdro zesilují čtyři vazy: 

Ligamentum iliofemorale je na přední straně kloubu. Rozbíhá se od spina iliaca 

anterior inferior ve dvou pruzích na oba konce linea intertrochanterica. Svou pevností 

ukončuje existenci v kloubu a zabraňuje zaklonění trupu vůči stehenní kosti. Je to nejsilnější 

vaz v těle vůbec. 

Ligamentum pubofemorale jde od horního ramene kosti stydké na přední a spodní 

stranu pouzdra. Připojuje se k dalším vazům. Omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. 

Ligamentum ischiofemorale je na zadní straně kloubu. Začíná nad tuber ischiadicum 

a jde přes zadní horní plochu pouzdra. Pokračuje do dalšího vazivového systému. Omezuje 

addukci a vnitřní rotaci v kloubu. 

Zona orbicularis je pokračování lig. pubofemorale a lig. ischiofemorale, ve stěně 

pouzdra vytváří vazivový prstenec, podchycující caput femoris. 

Ligamentum capitis femoris je štíhlý vaz jdoucí uvnitř kloubu od lig. transverzum 

acetabuli a od pulvinar acetabuli do fovea capitis femoris (Čihák, 2010). 
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Obrázek č. 2 Kloubní vazy a burzy (Netter,2003) 

 

2.1.3  Svaly kyčelního kloub 

Kyčelní kloub je zcela obklopen svaly. Funkce těchto svalů může být vyvozena na 

základě jejich drah. Uvažujeme o anatomii kyčelního kloubu pro chirurgické účely, kde je 

velmi důležité rozlišit rozdíl mezi povrchovými a hlubokými svaly. Povrchové svaly na 

vrcholu kyčelního kloubu obsahují m. sartorius na přední straně, na laterální straně je m. 

tensor fascie latae, který je vložen do iliotibiálního traktu, do kterého vede dorsálně m. 

gluteus maximus (Pfeil, 2009). 

Svaly kyčelního kloubu můžeme z funkčního hlediska rozdělit na flexory, extenzory, 

abduktory, adduktory, zevní a vnitřní rotátory (Kapandji, 2005). Každý z těchto svalů 

nevykonává pouze svůj pohyb, ale podílí se i na ostatních pohybech. 

Flexory:  m. iliopsoas  - dva svaly – m. psoas major a m. iliacus, m. tensor fascie 

latae, m. rectus femoris, m. sartorius. 

Extenzory: m .gluteus maximus, hamstringy – m. biceps femoris (caput longum), m. 

semimembranosus, m. semitendinousus. 

Adduktory: m. pectineus, m. adduktor brevis,m. adduktor longus, m. adduktor 

magnus, m. gracilis. 

Abduktory: m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fascie latae. 

Zevní rotátory: Patří sem: m. obturatorius externus, m. obturatorius internus, m. 

gemellus superior, m. gemellus inferior, m. quadratus femoris, m. piriformis. 
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Vnitřní rotátory: Vnitřní rotace je složena z aktivity příslušných vláken hamstringů, 

abduktorů a adduktorů. Hlavní podíl mají m. gluteus minimus, m. tensor fascie latae, 

pomocný je m. gluteus medius (Byrne, Mulhall, Baker, 2010).  

 

Obrázek č. 3. Svaly kyčelního kloubu (Netter, 2003) 

2.1.4  Pohyby  kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub není z funkčního hlediska jen zařízení pro pohyb dolní končetiny vůči 

pánvi. Oba kyčelní klouby nesou trup a balančními pohyby přispívají k udržení rovnováhy 

trupu, která je vázaná na sklon pánve. Vlastní pohyby kyčelního kloubu jsou otáčivé pohyby 

hlavice v jamce, které jsou krčkem femuru, postaveným v úhlu 125° vůči corpus femoris, 

převáděny v úhlovité pohyby těla femuru (Čihák, 2010). 

Pohyby, které jsou možné ze základního postavení:  

§ Flexe přibližně do 120° - rozsah pohybu se může zvětšit za současné abdukce 

(Čihák, 2010), při extendovaném koleně do 90° a při flektovaném koleně až 150° i 

více podle omezení tkáněmi břicha a stehna (Véle, 2006). 

§ Extenze nepatrý pohyb do 13°, ukončí ji napětí lig. iliofemorale (Čihák, 2010), 

hyperextenze a max. dosažení 25-30° (Véle, 2006). 

§ Abdukce rozsah 40° - pohyb se zvětší za současné flexe (Čihák, 2010), dosahuje 

45° (Véle, 2006). 
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§ Addukce pohyb proveden ze základního postavení, tedy hyperaddukce do 10 ° 

(Čihák, 2010),  

§ Vnitřní rotace rozsah pohybu do 35°, zvýšení rozsahu pohybu za současné flexe 

(Čihák, 2010), vleže na zádech, na břiše cca 35 – 40° (Véle, 2006). 

§ Zevní rotace rozsah do 15° (Čihák, 2010), 40 – 50° (Véle, 2006). 

 

2.1.5  Nervstvo kyčelního kloubu 

Na inervaci kyčelního kloubu  se podílejí dva mohutné svazky a to plexus lumbalis a 

plexus sacralis (Janda, 2004). 

Senzitivní inervace kyčelního kloubu 

§ Nervus iliohypogastricus (Th12 - L1): r. cutaneus lateralis inervuje kůži nad 

kyčelním kloubem a r. cutaneus anterior inervuje kůži nad tříselným vazem a ve 

stydké krajině. 

§ Nervus ilioinguinalis (L1): senzitivní inervace krajiny tříselného kanálu a 

genitálu. 

§ Nervus genitofemoralis (L1 – L2):  inervuje kůži přední plochy stehna těsně pod 

tříselným vazem. 

§ Nervus cutaneus femoris lateralis (L2 – L3): senzitivní inervace zevní strany 

stehna. 

Motorická inervace kyčelního kloubu 

§ Nervus femoralis (L1 – L4): nejsilnější nerv lumbální pleteně. Motorická 

inervace m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, m. sartorius, m. pectineus. Vysílá 

senzitivní větve rami cutanei anteriores, který inervují přední plochu stehna. 

Větvičky z n. femoralis senzitivně inervují kyčelní kloub. 

§ Nervus obturatirius (L2 – L4): smišený nerv, většina vláken pro motorickou 

inervaci adduktorů: m. pectineus, m. adduktor brevis, m. adduktor longus, m. 
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gracilis, m. obturator externus, m. adduktor magnus. Senzitivní inervace kůže 

vnitřní plochy stehna. 

§ Nervus gluteus superior (L4 – S1): Motorická inervace m. gluteus medius, m. 

gluteus minimus, m. tensor fascie latae. 

§ Nervu gluteus inferior (L5 – S2): Motoricky inervuje m. gluteus maximus. Dále 

inervace kyčelního kloubu. 

§ Nervus cutaneus femoris posterior (S1 – S3): Vydává nervi clunium inferiores 

inervují kůžu dolní části hýžďové krajiny. Rami perineales inervace kůže hráze, 

rami cutanei inervace kůže zadní strany stehna. 

§ Nervus ischiadicus (L4 – S3): nejdelší a nejsilnější nerv celého těla. Částečná 

inervace m. adduktor magnus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. bicep 

femoris (Petrovický, 1996). 

 

2.1.6  Cévní zásobení kyčelního kloubu 

Tepny kyčelního kloubu vycházejí z perartikulární cévní sítě. Žíly odcházejí 

z kyčelního kloubu do pletení kolem pouzdra a odtud podél přívodních tepen. Cévy vytvářejí 

kolem úponů cévní okruhy: 

Cévní okruh obklápí oblast acetabula: vstupují do ní větve z a. glutea superior et inferior, a. 

obturatoria, a. circumflexa femoris medialis, a. pudenda interna a dále menší větve z a. iliaca 

externa, a. femoralis, a. profunda femoris. 

Cévní okruh kolem baze krčku: vstupují do ní větve z aa. circumflexae femoris, medialis et 

lateralis, aa. gluteae, superior et inferior, z hlubokého řečitě stehna.  

Z a. obturatoria jde malá větévka skrze incisura acetabuli do fossa acetabuli. Z obou částí 

kloubní sítě vznikají povrchové a hluboké tepny. 

Povrchová tepny: jdou po povrchu pouzdra, jejich větvičky procházejí pouzdrem, vyživují 

fibrósní vrstvu a končí ve vrstvě synoviální. 
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Hluboké tepny: procházejí pouzdrem při jeho úponu a probíhají pod synovií a po povrchu 

kostí až ke kloubním plochám, u nichž končí a kolem nichž vytvářejí cévní okruh – circulus 

vasculosus subsynovialis Hunteri (Čihák, 2010).      

 

2.2  Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

Totální endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu je osvědčenou a dlouhodobě 

vyzkoušenou metodou chirurgického léčení nemocí a vad kyčelního kloubu. Totální 

endoprotéza  je implantát nahrazující obě artikulující části. V případě kyčelního kloubu jak 

jamku, tak i jeho  hlavici (Petty, 1991).  

Možnost náhrady poškozeného kyčelního kloubu endoprotézou znamená pro  miliony 

lidí na  celém světě často jedinou cestu zpět do normálního života bez bolesti a bez výrazného 

pohybového omezení. Zejména v posledních letech dochází k bouřlivému rozvoji této 

operační metody. Vnikají nové typy endoprotéz, vyráběné novými špičkovými technologiemi. 

Operační technika se neustále zdokonaluje a je předmětem pravidelné vědecké diskuze. 

Rozšiřuje se škála kloubních postižení, které lze náhradou kloubu vyřešit. Snižuje se věková 

hranice, kdy je náhrada prováděna – tento fakt umožňuje prodlužující životnost používaných 

endoprotéz. Se vzrůstajícím počtem pacientů s kloubní náhradou však logicky narůstá tak 

počet pacientů, kterým je třeba endoprotézu vyměnit (Jahoda, Pokorný, Sosna, 2003). 

 

2.2.1 Historie 

Totální endoprotéza kyčelního kloubu je v současné době nejvíce prováděna 

v ortopedické praxi ve Spojených státech. Od svého zavedení v této zemi v roce 1969, se 

ukázala úspěšnou při odstraňování bolesti a obnovení funkce kyčelních kloubů, na kterých se 

podílí onemocnění zvané osteoartóza. První totální endoprotéza kyčelního kloubu byla 

provedena v roce 1938 v Londýně Philipem Wilesem. Tato procedura byla dále rozvíjena 

v 50. letech 19. století průkopníky jako McKee a Farrar. Tato časná práce položila základy 

pro inovativní studie Sira Johna Charnley, na konci 60. let, který přiblížil problém umělého 

kyčelního kloubu designu pomocí biomechanických principů lidské funkce kyčelního kloubu 

(Siopack, Jergesen, 1995). 
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2.2.2  Klasifikace endoprotéz 

          Pro náhradu kyčelního kloubu může být použita tzv. endoprotéza cervikokapitální 

(CKP), kdy je nahrazena pouze hlavice stehenní kosti, nebo endoprotéza totální, která 

umožňuje nahradit endoprotézou jak hlavici, tak kloubní jamku (Sosna, Pokorný, Jahoda, 

2003). 

          Totální endoprotézy kyčle podle typu ukotvení komponent v kostním lůžku 

rozdělujeme na implantáty cementované, kdy jsou obě komponenty zakotveny kostním 

cementem, dále necementované, kde jsou komponenty fixovány do kosti bez cementované 

vrstvy, a případně endoprotézy hybridní, kde je každá z komponent fixována rozdílnou 

technikou (Sosna a kol., 2001).  

Cementované implantáty se skládají z polyetylénové kloubní jamky, která je do 

upraveného acetabula, zbavené destruované kloubní chrupavky a marginálních osteofytů, 

upevněna metylmetakrylátovým kostním cementem. Dřík endoprotézy je rovněž pomocí 

kostního cementu upevněn do proximální části stehenní kosti zbavené spongiózy a může být 

buď spojen s hlavicí, což je starší způsob, nebo zakončen kuželovým konusem, na který se 

hlavice nasazuje teprve podle vzniklé situace v souladu s požadavky na kloubní stabilitu a 

délku končetiny (Sosna a kol., 2001). Cementované náhrady jsou indikovány u pacientů ve 

věku nad 60 let (Chaloupka a kol., 2001). 

 

Obrázek č. 4 TEP – cementovaná náhrada (Oschner, 2003) 

Necementované implantáty je nutné implementovat do přesně zpracované dutiny 

kosti, který svým tvarem odpovídá tvaru protézy (Trč, 2008). Primární stability je tedy na 

rozdíl od cementovaných náhrad dosahováno „press – fit“ mechanismem – zaražením dříku 

do padnoucího lůžka. Fixace endoprotézy v kosti je dána osteogenezí v okolí endoprotézy 
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(Dungl, 2005). Necementované náhrady jsou používány spíše u mladších jedinců přibližně 

do 45-50 let věku (Chaloupka a kol., 2001). 

 

Obrázek č. 5 TEP – necementovaná náhrada (Bawari, Marya, 2010) 

Hybridní implantáty jsou indikovány ve věku 54-60 let, jamka je necementovaná a 

femorální komponenta je ve stehenní kosti zakotvena pomocí kostního cementu (Chaloupka 

a kol., 2001). 

Cementované endoprotézy mohou být zatěžovány od druhého pooperačního týdne, 

zatímco necementované endoprotézy je třeba zatěžovat později, až po transformaci kontaktu 

kosti s povrchem endoprotézy (Sosna a kol., 2001).  

Základem dlouhodobého výsledku implantace ke kvalitní fixaci endoprotézy do kosti, 

která prochází během životnosti cementované i necementované protézy vývojem, který 

můžeme rozdělit do tří stádií. Primární stabilita fixuje endoprotézu bezprostředně po operaci, 

trvá tři měsíce a je závislá zejména na operační technice. Poté následuje sekundární stabilita, 

probíhá několik prvních let po implantaci a představuje vrůstání kostních trámců do 

povrchové struktury necementovaného implantátu, u cementovaných endoprotéz se tento 

proces nazývá endostální a kortikální remodelace. K terciální stabilitě dochází za 5 až 10 let 

od implantace a představuje optimální osteointegraci endoprotézy (Dungl, 2005). 
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2.2.3  Komponenty endoprotéz 

2.2.3.1 Femorální komponenty 

Ze stavebního hlediska rozlišujeme modulární endoprotézy a monoblok, kde dřík 

s hlavičkou tvoří jeden celek a jsou tedy i z jednoho materiálu. Modulární endoprotézy se 

skládají z více oddělených komponent, lze se tedy optimálně přizpůsobit individualitě 

dřeňové dutiny femuru. Nevýhodou je nižší pevnost, použití různých materiálů a spoje 

jednotlivých komponent (Dungl, 2005). 

Cementované dříky jsou oblého tvaru a mají leštěný povrch, oboje z důvodu prevence 

trhlin cementu. Mají výbornou primární stabilitu, avšak nezanedbatelnou nevýhodou je 

hrozící riziko kardiopulmonálních komplikací a také toxicita cementového monomeru. Může 

dojí k uvolnění na rozhraní cement – kost i cement-dřík (Holzwarth, Cotogno, 2012). 

Necementované dříky u nich je povrch vyráběn zásadně v neleštěné variantě a to 

z důvodu fixace. Tyto dříky dělíme na anatomické a rovné. Anatomické mají tvar velmi 

blízký tvaru dřeňové dutiny proximálního femuru. Rovné dříky mají čtyřhranný průřez ( 

Dungl, 2005). 

Hlavice – průměr hlavice femorální komponenty hraje důležitou roli při určování 

dosažitelnosti rozsahu pohybu umělého kloubu a jeho odolnost vůči narušení. U hlavice je 

důležitá minimalizace drsnosti povrchu, která ovlivňuje tření a míru opotřebení, maximální 

vnější průměr, mechanická odolnost materiálu (Holzwarth, Cotogno, 2012). 

Obecně lze konstatovat, že u menší hlavice dochází k nižšímu otěru, avšak k větší 

tlakové deformaci, rozsah kloubního pohybu je menší a hrozí větší riziko luxace (Dungl,  

2005). 

 

2.2.3.2 Acetabulární komponenty 

          Jamky rovněž rozlišujeme monoblokové a modulární. 

Cementované jamky jsou vyráběny pouze v monoblokové variantě a z polyetylenu. 

Společně s cementovaným dříkem představují tzv. zlatý standard 

Necementované jamky jsou modulární (obsahují kovovou část a artikulační vložku). 

Mívají porózní povrch, jehož je dosaženo např. sintrováním nebo plazmatickým nástřikem 

oxidů titanu. Rozlišujeme exact – fitové jamky, které jsou vsazeny do přesně vyfrézovaného 
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kostního lůžka a press-fitové jamky, které jsou asi o 2 mm větší, než je při frézování průměr 

poslední použité frézy. Dalším typem je řezná jamka opatřená závity (Dungl, 2005; Sosna, 

2001). 

Artikulační vložky mohou pouze kopírovat vnější obvod kovové části jamky, nebo 

mohou tvořit v části obvodu přesah (offset) neboli stříšku, která zvětšuje rozsah krytí hlavice, 

a tudíž  i zvyšuje stabilitu endoprotézy " (Dungl, 2005) 
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2.2.4  Materiály 

Kloubní náhrady se většinou vyrábějí ze speciálních biologicky nedráždivých kovů 

(titan, slitiny kobaltu a chromu), často v kombinaci s keramikou nebo polyetylénem 

(vysokomolekulární polymer). Životnost endoprotézy ovlivňuje její kloubní povrch. Musí 

umožňovat minimální tření a otěr, a přitom musí dobře snášet několik milionů pohybů ročně 

při chůzi pacienta. Tzv. otěr vzniká pohybem po sobě klouzajících neboli artikulujících částí 

umělého kloubu. Otěrové částice mohou způsobit uvolnění protézy. Díky novým materiálům 

lze dosáhnout až 50% snížení vzniku otěrových částic (Beznoska, 2007). 

 

2.2.4.1 Kovy 

Na výrobu kloubních náhrad se používá nerezavějící ocel, kobaltové slitiny, titanové 

slitiny nebo slitiny zirkonu. Tyto kovy musí být biokompatibilní, nekarcinogenní, nesmí 

produkovat volné ionty kovu do oběhu a musí být pevné a ohebné. Kov používaný pro 

bezcementový styk s kostí má porézní povrch, který umožní vrůst kosti do kovu. Naopak 

cementovaný dřík je hladký (Halzwarth, Cotogno, 2012).  

 

2.2.4.2 Keramika 

Jde o práškový kysličník hlinitý, který se dobře integruje do skeletu. Z keramického 

materiálu se vyrábí hlavička nebo výplň jamky. Nanáší se také na necementovaný kovový 

dřík. Velké plus keramiky je nízké tření a tedy i menší počet uvolněných polyetylenových 

částic do krevního oběhu. Negativem je vysoká křehkost. V praxi se využívá kombinací 

keramika + polyetylén, keramika + keramika (Janíček, 2001).  

 

2.2.4.3 Polyetylén 

Na výplň umělých jamek, nebo na náhradu celého acetabula se používá nízkotlaký 

vysokomolekulární polyetylén. Jaký mají vliv polyetylenové částice vzniklé otěrem, které se 

shromažďují v implantovaném místě, ale i v celém lidském těle, se zkoumá. Schopnost 

vyvolat rakovinu prokázána nebyla. Povrch polyetylénu podléhá pod tlakem plastické 

deformaci. Jeho povrch je poškrábán a polyetylén stárne oxidativní degradací. Ta je 

způsobena sterilizací, expozicí při operaci, ale i v lidském těle. Dlouhé řetězce se trhají, 
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molekulární váha se snižuje a fyzikálně - mechanické vlastností polyetylénu se tím zhoršují. 

Stává se křehčí, snadněji se láme a dochází i ke zvýšenému otěru. Dochází k progredujícímu 

stárnutí polyetylénové jamky a k jejímu uvolnění. Z těchto důvodů se sterilizace 

polyetylenové jamky provádí gama zářením ve vakuu a uchovává se ve vakuovém balení 

(Janíček, 2001). 
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2.2.5  Indikace 

Počet onemocnění, který může být řešen pomocí kloubní náhrady, stále narůstá. Mezi 

nejčastější patří:  

§ degenerativní onemocnění kyčelního kloubu – koxartróza; 

§ poškození kyčelního kloubu úrazem, zlomenina krčku stehenní kosti, poúrazová 

destrukce kloubu; 

§ destrukce kloubu v důsledku revmatického onemocnění; 

§ destrukce hlavice stehenní kosti, zapříčiněná jiným onemocněním; 

§ nádorové onemocnění horního konce stehenní kosti (Jahoda, Pokorný, Sosna, 

2003).  

  

2.2.5.1 Koxartróza 

Definice koxartrózy:  Degenerativní osteoartróza kyčelního kloubu (coxartróza) je 

nejčastější onemocnění kyčelního kloubu u dospělých (Imhof, Nobauer, Trittig, 2009). 

Postihuje jeden nebo oba dva kyčelní klouby, může být primární i sekundární (Sosna a kol., 

2001).  

Definice osteoartrózy: Osteoartróza je běžné, nezánětlivé, degenerativní a progresivní 

onemocnění hyalinní chrupavky synoviálního kloubu, nejvíce viděno u starších pacientů 

(Atkinson, 1984).  

Patogeneze: 

          U primární koxartrózy se mohou uplatnit faktory dědičnosti a chronické přetížení. 

Sekundární koxartróza se většinou rozvíjí v důsledku kloubní inkongruence, vzniklé na 

podkladě dysplazie kyčelního kloubu nebo na podkladě traumatických změn. Výjimečně 

vzniká v důsledku kloubního zánětu – specifického či nespecifického (Sosna a kol., 2001). 

Makroskopické změny kloubů: 

Kloubní chrupavka ztrácí svou hladkost a lesk, stává se matnou, drsnou a nažloutlou 

(Janíček, 2001). Dochází k omezení vazebnosti pro vodu, chrupavka ztrácí pružnost a tak je 

méně odolná vůči mechanické zátěži. Následuje fragmentace chrupavky a mohou se objevit 

ulcerace s následným zánikem chrupavky a obnažením kosti (Trnavský, 2001). Tyto změny 

vedou k reakci v subchondrální kosti. Zmnožuje se a skleroticky zahušťuje. Takováto kost 
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není odolná k zátěži a dochází v ní k mikrofrakturám (Janíček, 2001). Lokální ischémie a 

mikrofraktury způsobí tvorbu subchondrálních cyst. Kolaps stěny cysty a poruchy kontinuity 

subchondrální kosti se podílejí na další deformaci kloubního povrchu. Jedná se o novotvorbu 

kosti v subchondrální oblasti v důsledku hojení mikrofraktur (Trnavský, 2001). Osteofyty, 

které takto vznikají na okraji kloubního povrchu, se tvoří s cílem rozšířit kloubní plochu a 

tím stabilizovat kloub (Janíček, 2001). Synoviální membrána se stává tlustší, klkatou a často 

hyperemickou. Při dekompenzaci artrózy se tvoří kloubní výpotek. U pokročilých stavů 

dochází k svraštění ztluštělého pouzdra, to následně omezí pohyb. Nakonec je degenerovaná 

měkká chrupavka mechanicky zcela obroušena až na subchondrální kost, která sklerotizuje 

(Janíček, 2001). 

Klinický obraz: 

           Z počátku se projevuje nenápadně namáhavou bolestí kyčle, později je bolest i při 

obvyklé zátěži chůzí a často jako tzv. startovací bolest na začátku pohybu. Později se přidává 

i bolest klidová, která ruší spánek. Postupně se zhoršuje rozsah pohybu kyčelního kloubu, a 

to především ve směru rotací, zejména vnitřní rotace. Objektivně při vyšetření kloubního 

pohybu nacházíme omezení rotací, bolestivost v krajních polohách kloubu, u pokročilejších 

stádií i omezení dalších složek pohybu. Kyčelní kloub má tendenci zaujímat postavení, ve 

kterém je kloubní pouzdro co nejvíce uvolněno – tedy mírnou flexi a zevní rotaci. V této 

pozici vzniká kontraktura, která na rozdíl od kontraktury akutního kloubního zánětu nebývá 

v abdukci, ale naopak spíše v addukci. Při chůzi je typická antalgická klaudikace, která se 

projevuje rychlým provedením kroku přes postižený kloub. Pokud koxartróza vzniká na 

podkladě vrozené kyčelní dysplazie, bývají přítomny ještě další příznaky, jako výraznější 

rozdíl délek končetiny, Trendelenburgův příznak, atypické postavení postižené končetiny a 

pánve (Sosna a kol., 2001). 

Diagnostika: 

Rozhodující je včasné rozeznání choroby a stanovení příslušné diagnózy. Hlavní je 

klinické vyšetření kloubu zkušeným lékařem. Poté přicházejí v úvahu přístrojová vyšetření – 

sonografie, magnetická resonanční tomografie, výpočetní tomografie a nejčastěji používané 

rentgenové vyšetření (Jessel, 2004). 

Rtg obraz: Na rentgenovém snímku se koxartróza zpočátku projevuje zúžením 

kloubní štěrbiny, způsobeném snížením chrupavky, později se na okrajích kloubních ploch 

(hlavice a jamky) vytvářejí osteofyty a subchondrální kost jeví známky sklerózy (Imhof, 
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Nobauer, Trittig, 2009). V dalších stadiích se objevují pseudocysty, které často korespondují 

v obou částech kloubu a tak vytvářejí někdy obraz „ kissing cysts“ . Přestavba subchondrální 

zóny, rozvoj pseudocyst vede k poškození trofiky, takže se občas objevují i nekrotické 

okrsky v hlavici. Dochází je kolapsu pseudocyst , oploštění a deformace hlavice. Další 

progrese vede artrózy vede k vymizení kloubní chrupavky rozvoji fibrózní, později i kostěné 

ankylózy (Sosna a kol., 2001). 

Léčba koxartrózy: 

Terapii lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. 

§ Konzervativní terapie: Spočívá v kombinaci nefarmakologických a 

farmakologických prostředků. Nefarmakologické prostředky – režimová opatření, 

redukce váhy, fyzioterapie, fyzikální léčba, chůze s oporou (Atkinson, 1984). 

armakologické prostředky  - analgetika, nesteroidní antirevmatika (NSA), 

symptomaticky pomalu působící léky (SYSADOA) – chondroprotektiva (Sosna a 

kol., 2001). 

§ Operační terapie v léčbě koxartrózy se uplatňují následující druhy operací. 

o Osteotomie -  principem osteotomie je změna vzájemného postavení a kontaktu 

kloubních povrchů. Méně postižené okrsky chrupavky jsou osteotomií přemístěny 

do tlaku více exponovaných zón a přebírají funkci zničené chrupavky. Nejčastěji 

se provádí osteotomie valgizační, osteotomie varizační, méně často osteotomie 

derotační (Shigematsu, Hotekebuchi, 2008). 

o Aloplastika – Patří dnes k nejčastějším ortopedickým operacím, kdy je 

destruovaná kloubní jamka i hlavice jsou nahrazeny endoprotézou. 

o Resekční plastika - princip spočívá v odstranění poškozené hlavice a v aplikaci 

skeletální trakce zhruba na dobu 8 týdnů. To je doba nezbytná pro vytvoření 

vazivového interpozita mezi proximálním koncem stehenní kosti a pánví. 

Nejčastěji se resekční plastika používá v případech, kde implantace protézy již 

není technicky možná a pacient má velmi silné bolesti, dále pak v případech, kde 

náhrada kyčle selhala a rovněž reimplantace je technicky nemožná. Tato metoda 

je dnes využívána výjimečně (Sosna a kol., 2001). 

o Angulační osteotomie - principem je změna postavení proximálního konce 

femuru, která vede ke změně zatížení postiženého kloubu. Má analgetický efekt, 

přináší zlepšení pozice končetiny, tím se zlepší mobilita pacienta. Touto 
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technikou lze řešit v krajním případě bolestivý stav kyčle, např. při těžké 

postdyplastické koxartróze. Jedná se o výjimečný výkon (Jessel, 2004). 

o Artrodéza - neboli ztužení kloubu v postavení 15° flexe a nulové až 5° abdukce a 

neutrální rotace. Artrodéza je dnes využívána zcela výjimečně. Na rozdíl od 

endoprotézy umožní plnou zátěž postižené kyčle a pacient může vykonávat těžké 

fyzické práce vstoje. Zhoršuje životní pohodlí při sezení, jízdě v autě atd. Je to 

řešení definitivní, které nemůže v budoucnu selhat nebo způsobit zhoršení stavu 

(Sosna, 2001). 

                

2.2.5.2  Dysplazie kyčelního kloubu 

              Je nejčastější vrozená vada u dětí. Častěji jsou postižené dívky než chlapci. Tato 

vada se vyskytuje asi u 5 % až 10 % populace. 

Etiologie: 

            V tomto případě zde hraje roli určitě dědičnost. Nejčastěji je dnes přijímán názor, že 

existují dvě etiologické skupiny. 

§ Dysplazie jamky kyčelního kloubu, tedy porucha morfogeneze 

§ Kloubní hypermobilita, která je též geneticky určena a projevuje se pod obrazem 

nestabilit kyčelního kloubu. Je dána nadprodukcí relaxinu vlivem 

choriongonadotropinů produkovaných fetálním trofoblastem. 

Jak uvádí Sosna (2001) je známým faktem, že častější výskyt VDK je u dětí, které se 

narodily koncem pánevním, a předpokládá se, že vztyčená pozice obou nožek dítěte v děloze 

je predisponujícím mechanickým faktorem pro vznik vrozené kyčelní dysplazie (Sosna a kol, 

2001). 

Klinické vyšetření: 

            Čím dříve je vada rozpoznána a čím dříve je započato s léčbou, tím jsou výsledky 

lepší. Vyšetřování dětských kyčelních kloubů probíhá ve třech etapách. První etapa 

vyšetřování probíhá v porodnicích. Nejvhodnější doba je 3. až 5. den po porodu. Druhá etapa  

je mezi 6. až 9. týdnem věku dítěte. Klinické a ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů. 

Třetí etapa mezi 12. až 16. týdnem života dítěte. Klinické a sonografické vyšetření. 
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RTG vyšetření: 

Snímek se provádí  mezi 12. až 16. týdnem života. Pánev i dolní končetiny  musí být 

ve správné poloze, při naklonění dítěte dochází ke změně obrazu a může vzniknout chyba při 

jeho interpretaci.  

Hlavními orientačními body při hodnocení rentgenového nálezu jsou vzájemné 

poměry pánve a horního konce stehenní kosti. 

Klasifikace VDK:  

§ Dysplazie (na RTG patrná strmá stříška, úhel stříšky větší než 30°, hlavice 

kyčelního kloubu dobře centrována v jamce), 

§ Subluxace ( úhel stříšky větší než 30°,známky asymetrie, omezená abdukce), 

§ Marginální luxace (strmá, krátká stříška, známky lateralizace, zkrácení končetiny, 

asymetrie kožních rýh, omezená abdukce), 

§ Luxace ( hlavice se nachází v horním zevním kvadrantu, lateralizace a proximální 

posun hlavice, zkrácení končetiny, asymetrie kožních rýh, omezená abdukce). 

 

Léčba dysplazie: 

Léčbu můžeme rozdělit na konzervativní a operační. 

§ Konzervativní léčba: Při zjištění jakékoliv asymetrie v porodnici, se začíná 

s léčbou, která spočívá u těchto dětí v pravidelném cvičení. Matka provádí 

krouživé nenásilné pohyby v kyčelních kloubech, masáže adduktorů k uvolnění 

jejich napětí a zakládá pleny na široko, aby dolní končetiny byly drženy 

v abdukci. 

o Používají se tři základní pomůcky:  

o Frejkova peřinka 

o Pavlíkovy třmeny 

o Hanauskův biomechanický aparát 

Všechny tyto pomůcky nejsou rigidní, je zde umožněn určitý pohyb v kyčelních 

kloubech. Udržují dolní končetiny v abdukci, v této poloze dochází k postupnému 
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uvolňování adduktorů, uvolňuje se addukce a také tato poloha přispívá správné 

centraci hlavice vůči acetabulu a k dobrému dotváření stříšky. 

§ Operační léčba: Před operací se vždy provádí artrografické vyšetření, při 

kterém zjistíme změny kloubního pouzdra a měkkých struktur kloubu, tvar a 

velikost hlavice. Výkon provádíme v celkové anestezii pod kontrolou rtg 

zesilovače. Jehlu zavádíme z předního přístupu většinou do mediálního kvadrantu 

kloubního pouzdra, aplikujeme 1-2 ml kontrastní látky. Dále se mohou 

vyskytnout určité repoziční překážky. Pokud se vyskytnou tyto překážky je 

indikována operační léčba. Je možné použít jeden ze dvou operačních přístupu: 

přední (Somerville, 1953) – kožní řez začíná u hřebene kosti kyčelní a jde ke 

SIAS. Ke kloubnímu pouzdru se proniká mezi m. tensor fascie a m. sartorius. 

Uvolní se úpony m. rectus femoris a pak se provede kaspulotomie, odstraní se 

repoziční překážka a za kontroly zrakem se provede repozice hlavice. Mediální 

(Ludloff, 1908) – kožní řez je veden od tříselné rýhy v ose končetiny a sleduje 

laterální okraj m. adduktor longus.Délka řezu je asi 4-6 cm. Fascii protínáme 

kolem okraje m. adduktor longus a postupně preparujeme a dostáváme se do fossa 

iliopectinea, kde odtáhneme m. pectineus a velké cévy mediálně. Ozřejmíme 

kloubní pouzdro a provedeme artrotomii. Odstraníme repoziční překážku a 

provedeme repozici (Sosna a kol, 2001). 

 

2.2.6 Kontraindikace  

Kontraindikace implantace TEP kyčelního kloubu můžeme rozdělit na  místní a 

celkové. Mezi místní kontraindikace řadíme akutní záněty a infekce v kloubu, výrazný defekt 

kostní tkáně, hnisavé kožní afekty, furunkly, dekubity nebo vředy v oblasti kloubu, 

lymfedém dolní končetiny aj. (Simonová, 2007). Relativní kontraindikací může být i vyšší 

věk pacienta. K celkovým kontraindikacím patří špatná nebo žádná spolupráce pacienta, 

závažné onemocnění či infekce a stavy, kdy se předpokládá, že pacient nebude po zákroku 

schopen chůze (Javůrková, 2010).  
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2.2.7  Operační přístupy 

Mezi klasické operační přístupy patří přístup zadní, anterolaterální, Bauerův 

transgluteální, rozšířený transgluteální (Sosna, Čech, Krbec, 2005). K nejnovějším trendům v 

operačním řešení kyčelního kloubu je miniinvazivní přístup, počítačová navigace a 

resurfacing kyčelního kloubu. 

Miniinvazivní přístup: Typický je jen jeden krátký řez 5 - 8cm. Opracování kyčelního 

kloubu a jeho náhrada se provádí mezi svaly, které se pouze rozhrnou. Pro pacienta znamená 

toto minimální poškození tkání menší bolestivost, malý otok, menší krevní ztráty, snížené 

riziko infekce, mobilizace již následující den po operaci. Sníží se tím riziko 

trombembolických a plicních komplikací. Tato metoda je široce použitelná a v nejbližší době 

vytěsní klasické postupy při implantaci totálních náhrad kyčelního kloubu (Stehlík, 2005). 

           Počítačová navigace: Tzv. počítačem asistovaná chirurgie. Používáním počítačové 

navigace se zmenšuje přístupová cesta k postiženému kloubu a zároveň se kontroluje 

přesnost opracování kostí a správné umístění implantátu. Takto vybavený počítač ukazuje 

ortopedovi přesnou trasu chirurgického výkonu. V systému se celá operovaná oblast 

zobrazuje virtuálně. Díky tomu má lékař jasný přehled o tom, kudy do kloubu postupuje a 

případné odchylky může okamžitě opravit. Pro prostorovou navigaci jsou použity předem 

zvolené anatomické body, které načte lékař dotykem sondy (Beznoska, 2007). 

           Resurfacing kyčelního kloubu: Tzv. povrchová náhrada kyčle. Tato metoda je vhodná 

pro mladší pacienty. Obrušuje se při ní pouze povrch hlavice a na ní se nasadí „čepička“ z 

odolného kovu. Do vyfrézovaného acetabula se vloží vložka ze stejného kovu. Vymění se 

pouze zničené třecí plochy. Pacienti se rychleji zotavují, kloub je po operaci méně bolestivý a 

je plně pohyblivý (Beznoska, 2007). 
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2.2.8  Komplikace 

Komplikace můžeme z časového hlediska rozdělit na pooperační, časné pooperační a 

pozdní pooperační (Koudela, 2003).  

 

Pooperační komplikace:  

Mezi tyto komplikace patří: peroprotetická zlomenina, luxace endoprotézy, dislokace 

komponenty, dále obecné komplikace jako je krvácení, hematom nebo infekce v ráně, 

poranění nervů (n. femoralis, n. ischiadicus) a to buď útlakem nebo přímým poraněním (Trč, 

2008). 

 

Časné pooperační komplikace:  

Hluboká žilní trombóza, která může vyústit v plicní embolii. Rizikovost 

ortopedických operací – náhrad kloubů – je vysoká (40 – 60%), naštěstí je fatálních plicních 

embolizací relativně málo (0,2%). Nedodržováním operačního režimu může dojít k dislokaci 

v kostním lůžku nebo k luxaci endoprotézy, kterou je nutno okamžitě reponovat. Dále zde 

patří jako v pooperačním období periprotetická zlomenina, která se řeší operačně 

osteosyntézou (Trč, 2008). 

 

Pozdní operační komplikace:  

Zahrnuje infekci, heterotopickou osifikaci, uvolnění endoprotézy – jde o 

nejzávažnější pozdní komplikaci. Mezi klinické příznaky patří bolest a omezená hybnost. 

Dále zlomení endoprotézy úrazem nebo při dlouhodobé nevhodné námaze. Nejčastěji je 

zlomena femorální komponenta v lůžku (Siopack, Jergesen, 1995). 

        Jiné dělení je na komplikace interní, obecně chirurgické a specifické (Hart, 2001).  

§ Interní – srdeční arytmie, ischémie, flebotrombóza, plicní embolizace  

§ Chirurgické – hematomy, časné a pozdní infekty, poruchy hojení ran, poranění 

nervově - cévních struktur  

§ Specifické – nestabilita endoprotézy, která se projeví luxací, zlomeniny kosti i 

implantátů, mechanické uvolnění implantátu, otěr a deformace implantátu, 

rozdílná délka končetin (Hart, 2001) 
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2.3  Rehabilitace 
Léčebnou rehabilitaci můžeme u TEP kyčelního kloubu rozdělit do 3 fází: 

§ Předoperační edukace (předoperační rehabilitace) 
§ Hospitalizační fáze (časná léčebná rehabilitace) 

§ Posthospitalizační fáze (následná léčebná rehabilitace) 

 
2.3.1  Předoperační fáze (předoperační rehabilitace) 

Úkolem léčebné rehabilitace před výkonem je zhodnotit a částečně korigovat poruchy 

vznikající v důsledku strukturální kloubní změny, která vede k bolesti, omezení pohybu, 

poruše stability, svalovým dysbalancím a dalším změnám.  

 

Provádí se:  

Zmírnění svalové dysbalance – protahování zkrácených adduktorů, flexorů a zevních rotátorů 

kyčelního kloubu; posilování extenzorů kyčelního kloubu, břišních svalů a abduktorů 

kyčelního kloubu  

Udržení nebo zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti – aktivní cvičení a cvičení s dopomocí, 

cvičení v bazénu  

Výcvik pohybových stereotypů – nácvik správného zapojování svalů do stereotypu extenze a 

abdukce, nácvik transportu na lůžko a z lůžka, přetáčení na bok a břicho s polštářem mezi 

koleny, nácvik stoje a chůze o berlích bez zatěžování postižné končetiny, chůze o berlích po 

schodech  

Celkové kondiční cvičení – respirační fyzioterapie a posilování horních končetin a ramenních 

pletenců pro chůzi s pomůckami  

Redukce hmotnosti – pohybová aktivita a dieta u pacientů s nadváhou a obezitou  

Psychologická příprava – navázání kontaktu s lékařem a personálem oddělení, vysvětlení 

operačního výkonu a následné rehabilitace, motivace pacienta k aktivní spolupráci (Pauch, 

2002, Koutný, 2001)  

 
2.3.2  Hospitalizační fáze (časná léčebná rehabilitace) 

V časném pooperačním období provádíme: 
§ Respirační fyzioterapie 
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§ Polohování 

§ Aktivní cvičení horních končetin 

§ Izometrické cvičení svalů dolních končetin 

§ Tromboembolická prevence 
§ Dosažení co nejvyššího stupně samostatnosti v sebeobsluze a v denních 

činnostech 

          Pacient bývá vertikalizován druhý až třetí pooperační den. Pokračujeme asistovaným 

cvičením flexe a abdukce v kyčli, nácvikem vyváženého sedu, sestupu z lůžka a ulehání. Je 

nacvičován stoj s opěrnými pomůckami s odlehčením operované končetiny dle doporučení 

operatéra.  

           Postupně zahajujeme cvičení na břiše (abdukce a extenze), sledujeme stereotyp chůze 

s opěrnými pomůckami a odlehčením operované končetiny, nacvičujeme leh na boku na 

zdravé končetině s polštářem mezi koleny. V případě zevněrotačního postavení operované 

končetiny je třeba polohovat. Od třetího týdně začíná nácvik chůze po schodech. Upozorníme 

pacienta na situace, které by mohly vést k luxaci endoprotézy – překřížení operované 

končetiny přes osu těla, flexe kyčle s extendovaným kolenem, vkládány polštáře mezi 

kolena. Před propuštěním je pacient zainstruován a edukován o režimovém opatření po TEP 

kyčelního kloubu (Kolář, 2009) 

 
2.3.3  Posthospitalizační fáze (následná léčebná rehabilitace) 
           Toto období začíná po propuštění pacienta z nemocnice. Velmi snadno dochází 

k rozvoji a fixaci nesprávných pohybových stereotypů. Pacient již nemá zpětnou vazbu 

neustálou kontrolou a opravováním fyzioterapeutem, což hraje významnou roli pro 

motorické učení. Výsledkem jsou opětovné bolesti v operované oblasti nebo přenesené 

bolesti nejčastěji v lumbosakrálním přechodu. Nejčastěji k tomu dochází u pacientů s 

obtížným nácvikem chůze, omezenou hybností operovaného kloubu nebo současné 

bilaterální postižení. Pro upevnění správných hybných stereotypů a posílení oslabených 

svalových skupin je pro pacienty připravena ústavní rehabilitace nebo komplexní léčba buď 

přímo překladem z nemocnice, nebo v časovém rozmezí 3 – 6 měsíců od operace. 

        Nejvhodnější po propuštění z nemocnice je návaznost ambulantní rehabilitace. Ta 

pomáhá udržovat správné pohybové stereotypy a kontroluje cvičení. Pokud je doprava do 

příslušné ambulance velkou překážkou, může být dočasným řešením domácí ambulantní 

péče fyzioterapeuta. 
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       Za 6 měsíců od operace je pacient schopen úplného návratu do každodenního života. 

Končetina je již plně zatěžována a pacient se může začít věnovat rekreačním sportům. 

Dlouhodobě však musí dodržovat zásady a neprovádět zakázané pohyby (zevní rotace, 

addukce, flexe nad 90°). 

        Pacient s TEP by měl důsledně navštěvovat lékaře i s běžnými infekcemi, aby se 

zabránilo hematogennímu rozsevu infekčních fokusů do kyčelního kloubu. Samozřejmostí je 

také zdravá životospráva, udržování tělesné hmotnosti a soustavná tělesná aktivita 

(každodenní procházky, vhodné sportovní činnosti).  

Cvičit by měl pacient alespoň 2x denně. Po 6 měsících patří mezi doporučované 

sporty jízda na kole nebo na rotopedu se zvýšeným sedátkem, plavání, cvičení v bazénu a 

turistika (Koutný, 2001). 
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3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1  Metodologie práce  

Souvislou odbornou praxi jsem absolvovala v Ústřední vojenské nemocnici ve 

Střešovicích v Praze. Praxe probíhala každý všední den na lůžkovém oddělení rehabilitační a 

fyzikální medicíny. Trvala vždy od 12:00 do 16:00. Kazuistika byla zpracována během této 

praxe. Pacientka docházela na pravidelné terapie ke svému fyzioterapeutovi, u kterého jsem 

pracovala pod přímým dohledem. Během praxe jsem využívala metod a technik s kterými 

jsem byla seznámena během studia na UK FTVS. Pracovala jsem s technikami měkkých 

tkání dle Lewita, postizometrickou relaxací dle Lewita, (PIR), postizometrickou relaxací 

s protažením dle Jandy (PIR s protažením), s mobilizacemi dle Lewita, s technikou 

analytického posilování, senzomotorickou stimulací dle Jandy a Vávrové, proprioceptivní 

neuromuskulární facilitací dle Kabata. Při terapii jsem měla k dispozici pomůcky typu 

molitanový míček, overball. Získala jsem i zde nové poznatky o jiných metodách jako je 

manuální lymfodrenáž, cvičení v Redcordu, cvičení v oporách. 

Pacientka byla seznámena s významem této práce a podepsala informovaný souhlas, 

který je přiložen v příloze (příloha č. 2). Práce byla zpracována v souladu s etickými 

normami, vzhledem k ochraně práv pacientů a soukromí. Tedy přikládám jako první část 

originál schválení etické komise UK FTVS. 
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3.2  Anamnéza 

3.2.1  Vyšetřovaná osoba, ročník, diagnóza 

Vyšetřovaná osoba:  J.M. žena 

Ročník:   1978 

Diagnóza:  M162 St. P. TEP coxatrosis  l. sin postdysplastika, M162 coxartrosis l. sin 

postdysplastika 

Vedlejší diagnózy:  J45 Astma bronchiale, H52.2 Astigmatismus, H52.0 Hypermetropie 

3.2.2  Anamnéza 
 

RA: bezvýznamná 

OA: 1) Předchorobí 

§ Běžná dětská onemocnění 

§ V prvním roce života podstoupila operaci levého kyčelního kloubu pro vrozenou 

dysplazii kyčelního kloubu. 

§ V roce 1997 provedena operace stříšky hlavice levého femuru. Po operaci pacientce 

byla doporučena rehabilitace v lázních Jáchymov, kde absolvovala měsíční pobyt.  

        2) NO:   

§ Pacientka si stěžuje na bolesti levého kyčelního kloubu. Bolest začala v roce 2012 

především při zátěži, při chůzi, v práci a poté také začala bolest ve spánku. Bolest 

měla podobu jak ostrého, tak i tupého charakteru.  Pro pacientku byla úlevová poloha 

vleže na břiše, kdy levá dolní končetina byla flektována a abdukována v kyčelním 

kloubu a flexe levého kolenního kloubu. Pro bolest levého kyčelního kloubu 

pacientka více zatěžovala PDK hlavně při chůzi a při dlouhodobém stání 

v zaměstnání. 

Úrazy:  

V 10 letech dlahová fixace na PDK v oblasti holenní a lýtkové kosti. 
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PA: pacientka v současné době pracuje jako cukrářka (převážně fyzická zátěž na DKK, dříve 

pracovala jako prodavačka, dále také pracovala v továrně (sedavé zaměstnání). 

SA: Bydlí v panelovém domě s rodinou, byt je v prvním patře, chůze po schodech (10 

schodů) 

FA: dlouhodobě neužívá žádné léky 

GA: 1 porod – fyziologický, menarché v 11 letech 

AA: doxybene 

Abusus: kuřačka (10 cigaret denně), nepije alkohol, 3x denně pije kávu 

 
3.2.3   Předchozí RHB 

Pacientka v roce 1979 podstoupila konzervativní terapii vzhledem k její diagnóze, 

která se týkala dysplazie kyčelního kloubu. Byly zde použity Pavlíkovy třmeny a Frejkova 

peřinka. Konzervativní terapie nebyla úspěšná, postupovalo se následně  a to indikací 

k operačnímu výkonu. V roce 1997 pacientce byla doporučena lázeňská léčba v Jáchymově 

po druhé operaci hlavice femuru, kvůli vrozené dysplazii levého kyčelního kloubu. V těchto 

lázních docházela na iLTV, vířivku, elektroléčbu, bazén. Po této rehabilitaci se pacientka 

cítila dobře a nepociťovala žádné bolesti. Vrátila se k předchozím činnostem a i k lehkému 

rekreačnímu sportu. 

 

3.2.4  Výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta 

Příjmová zpráva ze dne 6.1. 2013 

Příjmová diagnóza: Koxartróza jako výsledek dysplazie 

Váha: 95 kg                           TF: 84/min                            TT: 36 °C 

Výška: 165 cm                      TK: 130/80                            DF: 16/min 

Subjektivně: bolesti LDK zejména v noci, přes den převážně při fyzické zátěži 

Objektivně: eupnoe, anikterus, afebrilní, při vědomí, hydratován, orientovaný všemi 

kvalitami, psychomotorické tempo v normě, bez projevů agresivity, nálada bez poklesu, 

aktuálně bez suicidálních myšlenek či tendencí, hlava plus krk – bez patologických nálezů, 

náplň krčních žil nezvýšena, plíce: pokles plný, jasný, auskultačně dýchání alveolární – bez 
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vedlejších fenoménů, srdce: 2 ozvy, ohraničené, AS pravidelná, periferie plněné symetricky, 

břicho bez patologie, DKK bez otoků či známky zánětu. 

RA: matka hypertenze, DM II  

OA: astma bronchiale, astigmatismus, hypermetropie bez brýlové korekce 

Úrazy: běžné 

DM 0, hypertenze 0, krevní projevy 0, tuberkulóza 0 

GA: porody 1, potraty 0, menarche od 11 let 

Abúsus: kouří 10 cigaret, alkohol příležitostně dieta 

FA: negace, Xarelto, Helicid 

SA: žije s rodinou v panelovém domě v 1.patře, 10 schodů 

PA: cukrářka 

AA: doxybene 

NO: pacientka po implantaci TEP kyčelního kloubu vlevo pro dysplastickou koxartrózu, 

výkon a operační období nekomplikované. 

Operační vložka ze 7.1. 2013: 

Operace: TEP coxae l. sin Spotorno/CLS 

Pro dysplastickou koxartrózu a nekrózu hlavice levé kyčle v poloze na zádech, po ověření 

identity a strany z Bauerova přístupu, délky 15cm částečně zjizvený, proniknuto ke kyčli. 

Zde výrazná valgosita a mělká jamka, známky zánětu. Hlavice po resekci rozpůlena, 

nalezena nekróza. Opracováno acetabulum, pro Spotorno 52 se spongioplastikou dna, krytí 

dobré vložka PE 28, následně opracován proximální lemur pro CLS dřík velikosti 10, 135 

stupňů s M keramickou hlavičkou Sulox 28, zkoušení definitivního zakloubení stabilní, 

pohyb plný, bez narážení, délka DK stejná, drén ke kloubu a do podkoží, výplachy a futura 

po vrstvách, měkký obvaz. Trvání 80 minut, krevní ztráty přiměřené. 

  

3.2.5  Indikace k RHB 

 - byla doporučena ošetřujícím lékařem 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Dne 16.1. 2013 jsem provedla vstupní kineziologické vyšetření.  Dále jsem pacientku 

edukovala o režimovém opatření po TEP kyčelního kloubu. Vstupním vyšetřením jsem tedy 

zahájila 1. terapii.  

3.3.1  Aspekce 

U pacientky sledujeme jizvu, kterou má na stehně po TEP levého kyčelního kloubu, 

laterální přístup, jizva je dlouhá asi 16 cm, jizva in situ, bez sekrece, v okolí hypestezie, 

přirozená barva, bez sterilního krytí. Pozorujeme výrazný otok levé dolní končetiny, 

především distální části končetiny. Dále otok levého boku, hlavně proximální část stehna. 

Zahojené jizvy na LDK na laterální straně stehna a na přední straně stehna. U pacientky 

sledujeme převážně typ horního hrudního dýchání.  

3.3.2  Palpace 

Při palpačním vyšetření zjištěna patologická bariéra v okolí jizvy, zvýšené napětí 

v oblasti adduktorů levého kyčelního kloubu, kůže protažitelná – fyziologická bariéra. Okolí 

jizvy zatuhlé a ztvrdlé. 

3.3.3  Vyšetření stoje 

Stoj na dvou vahách:  

U pacientky je povolena 30% zátěž na LDK, tudíž zde předpokládáme rozdíl při rozložení 

váhy. 

Pacientka vyšetřena s oporou o 2 francouzských holích. 

Zezadu: fyziologická báze, symetrická tloušťka achillových pat,  zaoblený tvar pat, oploštělá 

příčná i podélná klenba, levá podkolenní rýha níž, postavení subgluteálních rýh nesymetrické 

– levá níž, zátěž na P noze, thoracobrachiální taile nesymetrické, celý trup posunutý doprava,  

pravý ramenní kloub výš, náklon hlavy na levou stranu( levostranná lateroflexe). 

Zboku: semiflexe levého kolenního i kyčelního kloubu, trup v předklonu, levá DK 

v předsunu,  zvětšená bederní lordóza v oblasti Th-L přechodu, protrakční držení ramenních 

kloubů, hlava v mírném předsunu 

Zepředu: fyziologická báze, oploštělá příčná i podélná klenba, zátěž na PDK, levý kolenní 

kloub níže, thoracobrachiální taile nesymetrické, celý trup posunutý doprava, pravý ramenní 

kloub výše, levostranná lateroflexe hlavy 
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Vyšetření pánve: nestejný výše crist – pravá crista výše, nesymetrické postavení předních 

spin (SIAS) – pravá spina výše, nesymetrické postavení zadních spin (SIPS) – pravá spina 

výše, šikmá pánev 

3.3.4  Vyšetření chůze 

U pacientky sledujeme chůzi o 2 francouzských holích, typ chůze: třídobá. Rytmus 

kroku je nepravidelný, délka kroku není stejně dlouhá, operovanou končetinou dělá menší 

krok, vázne extenze kyčelního kloubu, operovanou končetinou našlapuje na patu a poté na 

celou plosku nohy – nefyziologické odvíjení chodidla, předklon trupu, celý trup při chůzi 

mírně nakloněn doprava, pánev posunuta také vpravo, hlava ve flekčním postavení, pohled 

pacientky směřuje k zemi. Výška francouzských holích odpovídá výšce, kterou by měla 

pacientka mít. 

3.3.5  Antropometrie 

Délky a obvody měřený krejčovským metrem vleže na zádech 

Délky dolních končetin PDK LDK 
Funkční délka* 80 cm 80 cm 
Anatomická délka 82 cm 82 cm 
Délka stehna 41 cm 41 cm 
Délka bérce 41 cm 41 cm 
Délka nohy 25 cm 25 cm 

Tabulka č. 1 – antropometrie dolních končetin – délky – vstupní kineziologický rozbor 
* od SIAS po malleolus medialis 

 
Obvody dolních 

končetin PDK LDK 

Přes stehno 56 cm 55 cm 
Přes kolenní kloub 37 cm 39 cm 
Přes tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 
Přes lýtko 40 cm 39 cm 
Pře patu a nárt 30 cm 30 cm 
Přes kotníky 24 cm 24,5 cm 
Přes prsty 24 cm 24 cm 

Tabulka č. 2 – antropometrie dolních končetin – obvody – vstupní kineziologický rozbor 
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3.3.6  Goniometrie dle Jandy a Pavlů 

Měřeno v modifikovaných polohách 

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina  
Aktivní pohyb Aktivní pohyb 
S 0° – 0° – 75° S  0° – 0° – 65° 
F 40° – 0°- N F 25° -0° - N Kyčelní kloub 

R 30° – 0 °- 10° R N – 0° – 0° 
Kolenní  
kloub S 0° – 0° - 125° S 0° – 0° - 110° 

S 20° – 0°- 45° S 20° – 0° – 45° Hlezenní 
kloub R 15° – 0° - 35° 15° – 0° – 35° 

Tabulka č. 3 – Goniometrie dolních končetin – vstupní kineziologický rozbor 
 

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina  
Pasivní pohyb Pasivní pohyb 
S 10° – 0° – 85° S 5° – 0° – 70° 
F 45° – 0° - N F 35° – 0° – N Kyčelní 

kloub 
R 35° – 0° - 20° R N – 0° – 5° 

Kolenní 
kloub S 5° – 0° - 130° S 0° – 0° – 115° 

S 25° – 0°- 50° S 25° – 0° – 50° Hlezenní 
kloub R 15° – 0° - 40° 15° – 0° – 40° 

Tabulka č. 4 – Goniometrie dolních končetin – vstupní kineziologický rozbor 
Poznámky: Addukce a zevní rotace neměřena (N – neměřeno) 

3.3.7  Svalový test dle Jandy 

Vyšetřeno orientačně v modifikovaných polohách 

Pohyb Svaly PDK LDK 
Flexe kyčle M.iliopsoas 4 2+ 

Extenze kyčle 

M.gluteus maximus, 
M. biceps femoris,   
M.semitendinosus,      

M.semimembranosus 

4 2+ 

Addukce kyčle 

M. adduktor magnus 
M. adduktor longus 
M adduktor brevis 

M. gracilis 
M. pectineus 

4 N 

Abdukce kyčle 
M. gluteus minimus 

M. tensor fascie latae 
M. gluteus medius 

4 2+ 
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Pohyb Svaly PDK LDK 

Flexe kolene 
M. biceps femoris 
M. semitendinosus 

M.semimembrabosus 
5 3+ 

Extenze kolene M. quadriceps 
femoris 4 3+ 

Plantární flexe    
hlezenního kloubu M. triceps surae 4 3+ 

Supinace s dorsální 
flexi hlezna M. tibialis anterior 4 3+ 

Supinace v plantární 
flexi hlezna M. tibialis posterior 4 3 

Plantární pronace 
hlezna 

M. peroneus longus 
M. peroneus brevis 4 3+ 

MP klouby prstů 
nohy Mm. lumbricales 4 4 

Tabulka č. 5 – Vyšetření svalové síly dle Jandy – Vstupní kineziologický rozbor 
 

3.3.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Vyšetřeno orientačně v modifikovaných polohách 

Sval PDK LDK 
M. triceps surae 0 1 
M.iliopsoas 0 1 
M.rectus femoris 0 1 
M. tensor fascie latae 1 N 
Flexory kolenního kloubu 1 N 
Adduktory kyčelního 0 2 

Tabulka č. 6 – Vyšetření zkrácených svalů  dle Jandy – Vstupní kineziologický rozbor 

Pozn: N – neměřeno z důvodu kontraindikovaných pohybů  z důvodu velké páky kyčelního 

kloubu 

3.3.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze kyčelního kloubu  -  PDK-   Timing zapojení svalu je v tomto pořadí  à 

zapojení flexorů kolenního kloubu („hamstring“), m. gluteus maximus, zapojení 

paravertebrálních svalů L/S segmentu na homolaterální straně poté na kontralaterální straně, 

zapojení paraverterbtálů v Th/L přechodu na homolaterální poté na kontralaterální straně 

                                                       - LDK – Timing zapojení svalu à zapojení 

paravertebrálních svalů L/S segmentu na homolaterální straně, poté na kontralaterální straně, 



  - 44 -  

zapojení paravertebrálních svalů Th/L přechodu na homolaterální a kontralaterální straně, 

zapojení ischiokrurálních svalů,naposledy zapojení m. gluteus maximus. 

 

3.3.10  Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření aspekcí 

přirozené zabarvení kůže bez ztráty chlupů, bez klidové potivosti 

Palpační vyšetření dle Lewita 

§ Vyšetření kůže – v oblasti LDK - v okolí jizvy zvýšená teplota kůže, kůže jemného 

charakteru, lehce vysušená, posunlivá a protažitelná ve všech směrech, nalézáme zde 

tedy fyziologickou bariéru,dermografie fyziologická, palpačně kůže bez bolesti 

§ Vyšetření podkoží – v oblasti levého kyčelního kloubu – hůře nabratelná Kiblerova 

řasa, nalézáme zde patologickou bariéru 

§ Vyšetření fascií – v oblasti levého kyčelního kloubu – méně posunlivá a protažitelná, 

patologická bariéra v této oblasti 

§ Vyšetření svalů – v oblasti LDK – v oblasti adduktorů nalézáme zvýšené napětí a 

trigger pointy, dále zvýšené napětí na m.triceps surae, hypotrofie v oblasti m.gluteus 

maximus, hypotrofie m. quadriceps femoris. 

§ Vyšetření periostu – zvýšená citlivost trochanter major na levé dolní končetině 

§ Vyšetření jizev na laterální straně stehna na LDK,dlouhá asi 10 cm – posunlivá a 

protažitelná, fyziologická bariéra, jizva na přední straně stehna, dlouhá asi 8cm, 

posunlivá a protažitelná, fyziologická bariéra 
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3.3.11  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

MT klouby prstů nohy –vyšetřeno směrem plantárním a dorsálním, směrem laterolaterálním 

a rotačním – omezená kloubní vůle směrem dorsálním vlevo, vpravo bp 

Os cuboideum – vyšetřeno směrem dorsálním a plantárním – omezená kloubní vůle do obou 

směrů vlevo, vpravo bp 

Os naviculare – vyšetřeno směrem dorsálním a plantárním – omezená kloubní vůle směrem 

ventrálním vlevo, vpravo bez bp 

Oc calcaneus – vyšetřeno směrem ventrálním, dorsálním, laterálním – bilaterálně omezená 

kloubní vůle 

Talus – vyšetřeno směrem mediálním a laterálním – bilaterálně bp 

Lisfrankův kloub – vyšetřeno směrem dorsálním, ventrálním a do rotací, omezená kloubní 

vůle do směru dorsálního a ventrálního vlevo, vpravo bp 

Talocrurální kloub – vyšetřeno směrem dorsálním – omezená kloubní vůle vlevo, vpravo bp 

Tibiofibulární kloub – vyšetřeno směrem dorsálním a ventrálním – omezená kloubní vůle 

směrem ventrálním vlevo, vpravo bp 

Patella – vyšetřeno směrem mediálním a laterálním a kraniálním a kaudálním,  bilat. 

omezená kloubní vůle směrem mediálním a laterálním. 

 

3.3.12  Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití 

  PDK LDK 
Povrchové 

Taktilní Bp Snížení citlivosti v oblasti kolem 
distální části jizvy, více laterálně 

Hluboké Popohodit Bp Bp 
 Pohybocit Bp Bp 

Tabulka č. 7 – Vyšetření čití na dolních končetinách – Vstupní kineziologický rozbor 
 

 



  - 46 -  

Vyšetření reflexů 

Fyziologické monosynaptické šlachookosticové reflexy 

Škála hodnocení:   0 = Areflexie 

                               1 = Hyporeflexie 

                               2 = Snížený reflex 

                               3 = Normoreflexie 

                               4 = Hyperreflexie 

                               5 = Polykinetický reflex 

Reflexy Kořeny PDK LDK 
Patelární L2 – L4 3 3 
Reflex Achillovy 
šlachy L5 – S2 3 3 

Medioplantární L5 – S2 3 3 
Tabulka č. 8 – Fyziologické reflexy dolních končetin – Vstupní kineziologický rozbor 

 

Patologické reflexy: 

Pyramidové jevy zánikové : 

Mingazziny – pacientka není schopná provést vzhledem k bolestivosti L kyčelního kloubu 

Barré – bez patologických změn 

Fenomén retardace – nesvede pro omezený rozsah a bolestivost levého kyčelního kloubu 
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Pyramidové jevy iritační: 

Patologický reflex  
Extenční odpověď PDK odpověď LDK 

Babinského příznak Bp Bp 
Vítkův sumační fenomén Bp Bp 

Chaddock Bp Bp 
Oppenheim Bp Bp 

Flekční  
Patologický reflex Bp Bp 

Rossolimo Bp Bp 
Žukovskij - Kornilov Bp Bp 

Tabulka č. 9 – Patologické reflexy na dolních končetinách – Vstupní kineziologický rozbor 

Taxe: zkouška pata – koleno –  PDK zvládne dosáhnout patou na koleno, LDK  

neprovedeno vzhledem k zakázaným pohybům. 

Diadochokinéza: střídání pohybů dorsální a plantární flexe hlezenního kloubů je schopna 

provést oběma DKK 

 

3.3.13  Závěr vyšetření 

Pacientka byla vyšetřena 10. den po operaci. Stěžuje si na bolesti levého kyčelního 

kloubu, více po fyzické zátěži. U pacientky můžeme pozorovat svalové dysbalance LDK – 

oslabení svalové síly extenzorů kyčle, abduktorů kyčle, flexorů kyčle, flexorů a extenzorů 

kolenního kloubu, svalové zkrácení u L adduktorů kyčelního kloubu, m. rectus femopris, m. 

iliopsoas, m. triceps surae. Vzhledem k antropometrii sledujeme větší délku levé dolní 

končetiny. Sledujeme omezený rozsah pohybů levého kyčelního kloubu do směru ABD, FL, 

EX, omezený rozsah pohybu levého kolenního kloubu do směru FL. Co se týče reflexních 

změn, můžeme poukázat na změny měkkých tkání v okolí jizvy na laterální straně stehna, 

zvýšené napětí adduktorů levého kyčelního kloubu a celkové napětí na kůži, podkoží a 

fasciích. Posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií v oblasti levého kyčelního kloubu 

je lehce omezená, nalézáme zde patologickou bariéru. Posunlivost jizev z předchozích 

operací je velmi dobrá, fyziologická bariéra. Výrazné je semiflekční postavení levého 

kyčelního a kolenního kloubu – následkem úlevové polohy. Pozorujeme špatný stereotyp 

chůze, vázne extenze kyčelního kloubu, menší krok operovanou končetinou, špatné odvíjení 

chodidla, náklon trupu doprava, flekční postavení hlavy. Neurologicky bez významného 

deficiti, pouze hypestezie v okolí jizvy. 
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1  Krátkodobý plán 

§ Prevence tromboembolických nemocí 

§ Prevence respiračních onemocnění 

§  Prevence otoků, kontraktur 

§ Vertikalizace na lůžku 

§ Odstranit kloubní blokády 

§ Odstranit reflexní změny 

§ Reedukce stereotypu chůze o 2FH 

§ Zmírnit/odstranit svalové dysbalance (zkrácené svaly, oslabené svaly…) 

§ Zvětšit omezený rozsah pohybů 

§ Péče o jizvu 

§ Facilitace dolních končetin 

§ Edukace pacienta o režimovém opatření po TEP kyčelního kloubu 

§ Instruktáž pacienta o autoterapii 

§ Reedukce pohybových stereotypů 

§ Reedukce stereotypu dýchání 

 

3.4.2  Dlouhodobý plán 

§ Odstranění svalových dysbalancí 

§ Péče o jizvu 

§ Zlepšení senzomotorické stimulace 

§ Pokračovat v autoterapii 

§ Zlepšení celkové fyzické kondice 

§ Stále reedukce stereotypu chůze 
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3.5  Průběh terapie 

Pozn. pacientka každý den 1x denně absolvovala cvičení na ergoterapii pod 

odborným dohledem zkušeného ergoterapeuta. 

3.5.1   2.terapie (dne 17.1.2013, 10. den po operaci) 

Status Praesans:  

Subjektivní: Pacientka je dnes 10 den po operaci. Stěžuje si na bolesti v oblasti jizvy, kterou 

má na laterální straně levého stehna. Udává jakýsi tah v této oblasti. Bolestivost uvnitř 

kyčelního kloubu neudává. 

Objektivní: Při kontrolním vyšetření nalezeny trigger pointy na L m.adduktor magnus a L na 

m. triceps surae. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

§ Uvolnit joint play aker DKK  

§ Uvolnit napětí v oblasti LDK 

§ Podpořit funkci lymfatického systému 

§ Aktivovat abduktory, flexory, extenzory kyčelního kloubu obou DKK 

§ Nácvik správného stereotypu dýchání 

§ Zvětšit rozsah pohybu do směru ABD, FL, EX v L kyčelním kloubu 

 

Návrh terapie:  

§ Mobilizační techniky 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Aktivní a pasivní pohyby DKK 

§ Respirační fyzioterapie 
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Provedení: 

Měkké techniky v oblasti LDK - ovlivnění kůže, podkoží míčkování dle Jebavé, manuální 

lymfodrenáž, manuální vyprazdňování spádových lymfatických uzlin DKK, protažení fascie 

všemi směry, PIR adduktorů, m. triceps surae 

Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita – Lisfrankův kloub – mobilizace do 

dorsálního i plantárního směru vlevo, Chopartův kloub – os calcaneus – laterolaterálně, 

dorsoplantárně, rotace - vlevo, MTP klouby – do dorsálního směru vlevo, tarzální kůstky do 

plantárního i dorsálního směru vlevo, os naviculare  - do  plantárního směru vlevo, os 

cuboideum – do dorsálního i plantárního směru, talocrurální kloub – do dorsálního směru, 

patela – mediolaterální směr vlevo, tibiofibulární kloub –  ventrální směr vlevo 

Aktivní pohyby a pasivní pohyby v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu– VP : vleže na 

zádech – dorsální a plantární FL v hlezenním kloubu, ABD  kyčle – dorsiflexe hlezenního 

kloubu, EX kolenního kloubu, FL kyčelního kloubu, FL kolenního kloubu, izometrická 

kontrakce m. quadriceps femoris, VP: leh na břiše – izometrie m. gluteus maximus, pasivní 

pohyby: ABD kyčelního kloubu –fixace pánve (SIAS) podhmatem držena končetin, FL kyčle 

– fixace pánev, EX kyčle – VP: leh na břiše, fixace kost křížová – podhmatem držet 

končetinu. 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, břišní) – VP: 

vleže na zádech, pokrčené DKK, obě HKK na břiše, dolní hrudní – ruce na laterální straně 

hrudníku, horní hrudní – ruce na horním hrudníku, přefukování – VP: leh na zádech, 

pokrčené DKK, 1HK na břicho a 2 HK na hrudní kost – 1. Nádech do břicha, 2. Zadržet 

dech, přefouknutí do hrudníku, 4. Výdech z břicha u hrudníku. 

Výsledek:  

Subjektivní: Při cvičení si pacientka stěžuje na tah v oblasti jizvy na laterální straně stehna. 

Objektivní: U pacientky pozorujeme, že není schopna provést lokalizované dýchání a to 

především v dolním hrudním segmentu.  
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Autoterapie:  

Pacientce bylo doporučeno, aby trénovala lokalizované dýchání, aktivní pohyby v kyčelním 

kloubu (ABD, FL, EX),prováděla cévní gymnastiku (prevence TEN). 

Kódy: 

§ 21415 Mobilizační techniky 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21225 Individuální léčebná tělesná výchova 

§ 21717 Nácvik lokomoce - chůze 

 

3.5.2   3. terapie ( dne 18.1.2013, 11.den po operaci) 

Status Praesans: 

Subjektivní:  Pacientka si stěžuje na bolesti v oblasti stehna, zmiňuje jakýsi tah v tomto 

místě.  

Objektivní: Při chůzi u pacientky pozorujeme výraznou elevaci pánve na PDK. Palpační 

vyšetření  Ladduktorů a L m. triceps surae ukazuje na trigger pointy v těchto oblastech. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

§ Prevence tromboembolických nemocí 

§ Nácvik správného stereotypu dýchání 

§ Uvolnit napětí v oblasti adduktorů LDK 

§ Uvolnit napětí na m. triceps surae LDK 

§ Protáhnout kůži, podkoží, fascie v okolí jizvy LDK 

§ Zvětšit rozsah pohybu do směru ABD, FL, EX v L kyčelním kloubu 

§ Aktivovat svaly kyčelního kloubu (abduktory, flexory, extenzory) obě DKK 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

Návrh terapie:  

§ Cévní gymnastika 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Aktivní i pasivní pohyby kyčelního kloubu obou DKK 

§ Kondiční cvičení 

§ Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita 

§ Respirační fyzioterapie 
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Provedení: 

Měkké techniky na LDK –  ovlivnění kůže, podkoží ( Kiblerova řasa), míčkování dle Jebavé, 

protažení fascií všemi směry, PIR na adduktory, PIR na m.triceps surae 

Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita -LDK  - MTP klouby – dorsální směr, 

Lisfrankův kloub  - do dorsálního, plantaráního směru a i do rotace,  Chopartův kloub – os 

calcaneus – laterolaterálně, plantárně, dorsálně, rotace tibiálně a fibulárně, přednoží – směry 

stejné jako u calcanea – mobilizace vůči přednoží, MTP klouby – dorsální směr, 

tibiofibulární kloub – laterolaterálně,  patela – laterolaterálně, talocrurální kloub – do 

dorsálního směru, os naviculare – ventrální směr, os cuboideum – dorsoplantárně. 

Aktivní a pasivní pohyby v kyčelním kloubu – VP: leh na zádech, ruce podél těla – FL kyčle( 

s flektovaným kolenem), izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, ABD kyčle aktivně, 

ABD kyčle pasivně za pomocí fyzioterapeuta – fixace pánve, ,VP: leh na břiše – izometrická 

kontrakce mm. gluteii maximi, pasivní pohyb – fixace pánve - EX kyčelního kloubu( 

s flektovaným i extendovaným kolenem). 

Kondiční cvičení – aktivní a pasivní pohyby dolních končetin popsané v předchozí metodě, 

VP: leh na zádech, pokrčené obě DKK – stáhnout břicho, izometrická kontrakce mm. gluteii, 

podsadit pánev, stejná poloha jako předchozí cvik – zvednout pánev od podložky a vydržet, 

uvolnit, VP: leh na zádech, obě DKK pokrčené, ruce předpažit – nádech a s výdechem  

zvednout hlavu a přiblížit HKK ke kolenům(opakování 5-8x), VP: leh na břiše, ruce v týl – 

nádech a s výdechem odlepit lokty od podložky, ruce předpažit, HKK zvednout a kmitat a 

uvolnit. 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – břišní – ruce na břicho, horní hrudní, ruce 

na sternum, dolní hrudní - ruce na laterální stranu hrudníku. 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka si znovu stěžuje na tah v oblasti jizvy na laterální straně stehna. 

Objektivní: Pacientka má stále problémy s lokalizovaným dýcháním, hlavně v oblasti dolního 

hrudního segmentu. Pacientka není schopna zcela provést aktivně EX v L kyčelním kloubu. 

Autoterapie:  

Pacientka byla zainstruována k aktivním pohybům v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu. 

Dále cviky ve stoje – ABD kyčle, EX kyčle, diagonální pohyby. 
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Kódy:  

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky 
 

3.5.3   4.terapie  (ze dne 21.1.2013, 14.den po operaci) 

Status Praesans:  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře a nestěžuje si ani na tah v oblasti jizvy. Neudává žádné 

bolesti kyčelního kloubu. 

Objektivní: Pacientka ve velmi dobré náladě.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

§ Reedukce správného stereotypu chůze o 2FH – třídobá chůze 

§ Nácvik správného stereotypu dýchání 

§ Posílit svalstvo kyčelního kloubu 

§ Uvolnit napětí v oblasti abduktorů LDK 

§ Protáhnout kůži, podkoží, fascie na LDK 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

Návrh terapie: 

§ Nácvik chůze o 2FH 

§ Respirační fyzioterapie 

§ Aktivní a pasivní pohyby DKK 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita 

Provedení: 

Měkké techniky v oblasti LDK –  ovlivnění kůže, podkoží míčkováním dle Jebavé, protažení 

fascií všemi směry, manuální lymfodrenáž 

Mobilizační techniky dle Lewita – Lisfrankův kloub – dorsoplantárně, rotační směr, 

talocrurální kloub – dorsální směr, tibiofibulární kloub – laterolaterálnísměr, Chopartův 

kloub -  os calcaneus – „nespecifická mobilizace“ – spojení všech směrů dohromady, 

přednoží – „nespecifická mobilizace“ os cuboideum – dorsoplantárně, os naviculare – 

ventrální směr, MTP klouby –dorsální směr, patela – laterolaterálně. 
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Nácvik chůze – třídobá (2FH), chůze po chodbě (berle, nemocná, zdravá) – 50m 

Aktivní a pasivní pohyby kyčelního kloubu – VP: leh na zádech, ruce podél těla – ABD levé 

kyčle, FL levé kyčle, izometrická kontrakce m.quadriceps femoris, VP: poloha na zdravém 

boku – pasivní pohyb do směru ABD kyčle, VP: leh na břiše – Izometrická kontrakce mm. 

gluteii, EX v kolenním kloubu obě DKK, EX kyčle s extendovaným i flektovaným kolenním 

kloubem již bez přílišné pomoci terapeuta, aktivní FL v kolenním kloubu 

Respirační fyzioterapie – VP: leh na zádech, pokrčené DKK, ruce podél těla, lokalizované 

dýchání – přiložením rukou na břicho – břišní dýchání, ruce na laterální stranu hrudníku – 

dolní hrudní dýchání, ruce na sternum – horní hrudní dýchání, nácvik dechové vlny, 

přefukování –stejná poloha jako u předchozích, 1HK na břiše a 2 HK na hrudní kosti – 1. 

Nádech do břicha, 2. Zadržet dech. 3. Přefouknutí do hrudníku,4.Výdech z břicha i hrudníku 

 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka si stěžovala na bolesti v místě jizvy, charakterizovala bolest jako tah. 

Jiné bolesti neudávala. 

Objektivní: Pacientka dnešní jednotku zvládala lépe než při poslední terapii. Pozorovali jsme 

zlepšení při pohybu do EX v L kyčelním kloubu, který zvládala téměř bez dopomoci 

terapeuta. Při FL L kolenního kloubu musíme kontrolovat nohu z důvodu toho, že ještě 

pacientka není schopna udržet směr pohybu v rovině. 

Autoterapie:  

Pacientce byly doporučeny cviky ve stoje s oporou o postel – LDK -  ABD kyčle, EX kyčle, 

diagonální pohyb. Nácvik správného stereotypu dýchání – lokalizované dýchání pomocí 

svých rukou vleže na zádech. 

 

Kódy: 

§ 21717 ILTV – nácvik chůze a mobility 

§ 21415 Mobilizační techniky 

§ 21225  Individuální LTV 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 
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Poznámka: U pacientky se zatím nezaměřujeme na jizvu, vzhledem k tomu, že má daný 

kineziotape, který byl dán odborným lékařem pro jeho vlastní výzkum. Stehy pacientce byly 

vyndány o víkendu a tentýž dán dán kineziotape, který si má sundat za pár dní dle 

doporučení lékaře. Po sundání doporučeno vrchní sestrou mazání vazelínou na zvlažení 

stroupku, jizvy a v okolí jizvy. 
 

 

3.5.4   5.terapie  (ze dne 22.1.2013, 15. den po operaci) 

Status Praesans: 

Subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolesti na PDK především na laterální straně stehna, 

charakter bolesti – tupá, tah. Výraznou bolestivost na operované dolní končetině neudává. 

Objektivní: U pacientky jsme se hned po uložení na lůžko zabývali bolestivostí na laterální 

straně stehna. Při palpaci zjištěné napětí celého iliotibiálního traktu a zkrácení m. quadriceps 

femoris. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

§ Uvolnit napětí v oblasti LDK i PDK 

§ Protáhnout kůži, podkoží, fascie na LDK v okolí jizvy 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

§ Zvětšit rozsah pohybu L kyčelního kloubu do směru ABD, FL, EX 

§ Nacvičit správný stereotyp dýchání 

§ Aktivovat svaly kyčelního a kolenního kloubu obě DKK 

§ Aktivovat břišní svaly 

§ Podpořit funkci lymfatických tkání 

§ Protáhnout L. m quadriceps femoris 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita 

§ Respirační fyzioterapie 

§ Kondiční cvičení  

§ Aktivní a pasivní pohyby DKK 

§ Proprioceptivní neuromuskulární facilitace aker dolních končetin 
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Provedení:  

Měkké techniky v oblasti LDK  - uvolnění kůže a podkoží míčkováním dle Jebavé, manuální 

lymfodrenáž, manuální vyprazdňování spádových lymfatických uzlin v oblasti třísla, 

protažení fascie všemi směry, PIR s protažením na m.quadriceps femoris – VP: leh na břiše 

Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita –MTP klouby – dorsální směr, Lisfrankův 

kloub – dorsaplantární směr, rotace, Chopartův kloub – os calcaneus – „ nespecifická 

mobilizace“ – provedení komplexního pohybu do všech směrů, talocrurální kloub – dorsální 

směr, tibiofibulární kloub – laterolaterálně, patela - laterolaterálně 

Kondiční cvičení – VP: leh na zádech, HKK v předpažení, nádech – s výdechem zvednout 

hlavu a ruce přitáhnout ke kolenům (opakování 8x), VP: leh na zádech, pokrčené obě DKK – 

retroverze pánve (zvednutí nad podložku, stažené břicho), dále výdrž v tomto cviku – 

rytmická stabilizace (kladeny postrky terapeutem), VP: leh na břiše, ruce v předpažení  - 

nadzvednout nad podložku – HKK stáhnout k trupu a zpět. 

Aktivní pohyby a pasivní pohyby v kyčelním kloubu–VP: leh na zádech, ruce podél těla–  

izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, FL kyčle i kolenního kloubu, ABD kyčelního 

kloubu( fixace pánve), VP: leh na zdravém boku – ABD – aktivně s dopomocí terapeuta, VP: 

leh na břiše – izometrická kontrakce m. gluteus maximus, EX v kolenních kloubech, EX 

kyčle s flektovaným kolenem, EX kyčle s extendovaným kolenem. 

PNF – I. Diagonála   - flekční i extenční vzorec- s odlehčením z periferie – posilovací 

techniky: opakované kontrakce, pomalý zvrat -  výdrž, II.D - flekční i extenční vzorec - 

s odlehčením z periferie  - posilovací techniky: opakované kontrakce, pomalý zvrat -  výdrž 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání, břišní - ruce položené na břiše, dolní hrudní 

– ruce na laterální straně hrudníku, horní hrudní – ruce v oblasti sterna, dynamická 

gymnastika – s pohyby HKK(vzpažení, upažení). 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítí po cvičení trochu unavená, ale jinak je v dobré kondici. 

Objektivní: U pacientky sledujeme zlepšení při lokalizovaném dýchání především v dolním 

hrudním segmentu. Pacientka je schopna provést téměř bez pomocí terapeuta EX L 

kyčelního kloubu 

Autoterapie: Pacientka dostala za úkol cvičit lokalizované dýchání především horní hrudní 

segment, aktivní pohyby kyčelního kloubu, cévní gymnastiku. 
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Kódy:  

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě 

§ 21415 Mobilizační techniky 
 

3.5.5    6.terapie  (ze dne 23.1.2013,16. den po operaci) 

Status Praesans: 

Subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolestivost PDK v oblasti laterální strany stehna. 

Bolestivost operované dolní končetiny neudává. 

Objektivní: Na stížnosti pacientky jsme provedli palpaci a zjistili jsme zvýšené napětí na P  

iliotibiálním traktu. Dále se odkazuji na vstupní vyšetření zejména na vyšetření reflexních 

změn ve svalu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

§ Uvolnit napětí v oblasti PDK i LDK (L  adduktory, P iliotibiální trakt) 

§ Uvolnit kůži, podkoží,fascie v oblasti LDK 

§ Protáhnout m.triceps surae LDK 

§ Podpořit funkci lymfatických tkání 

§ Uvolnit joint play aker na DKK 

§ Zvětšit rozsah pohybu L kyčelního kloubu do směru ABD, FL, EX  

§ Nacvičit správný stereotyp chůze 

§ Aktivovat svalstvo kyčelního kloubu (abduktory, extenzory, flexory) DKK 

§ Aktivovat svaly kolenního kloubu DKK 

§ Aktivovat svaly plosky nohy na obou DKK 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita 

§ Nácvik chůze 

§ Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

§ Aktivní pohyby a pasivní pohyby obou DKK 

§ Proprioceptivní neuromuskulární facilitace aker dolních končetin 
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Provedení: 

Měkké techniky v oblasti LDK – ovlivnění kůže, podkoží míčkováním dle Jebavé, manuální 

lymfodrenáž, manuální vyprazdňování spádových lymfatických uzlin v oblasti třísla, 

protažení fascie všemi směry na LDK,PIR s protažením na L m.triceps surae, PIR na L 

adduktory, PIR na P m.tensor fascie latae. 

Mobilizační techniky dle Lewita –MTP klouby – dorsální směr, Lisfrankův kloub – 

dorsoplantární směr, rotace, Chopartův kloub – os calcaneus – „ nespecifická mobilizace“ – 

provedení komplexního pohybu do všech směrů,  talocrurální kloub – dorsální směr, patela – 

laterolaterálně, tibiofibulární - laterolaterálně 

Nácvik chůze – chůze o 2FH po chodbě, třídobá, chůze do schodů( zdravá, nemocná, berle), 

chůze ze schodů( berle, nemocná, zdravá). Korekce držení těla při chůzi. 

Aktivní a pasivní pohyby DKK– aktivní pohyby v LDK i PDK – VP: leh na zádech – 

dorsální a plantární flexe v hlezenních kloubech, FL v kolenních kloubech, izometrická 

kontrakce m.quadriceps femoris, FL kyčle s pokrčeným kolenním kloubem, ABD kyčle, obě 

pokrčené DKK – elevace pánve – rytmická stabilizace, VP: leh na boku – ABD kyčle 

s dopomocí fyzioterapeuta, VP: leh na břiše – izometrická kontrakce m.gluteus maximus, EX 

kolenních kloubů, (izometrická kontrakce m. quadriceps femoris), EX kyčle s flektovaným i 

extendovaným kolenním kloubem, VP: leh na zádech, pokrčené DKK – mezi koleny overball 

– EX P i L kolenního kloubu(fixace overballu) 

PNF   – I. Diagonála –  extenční i flekční vzorec - s odlehčením z periferie, technika pomalý 

zvrat – výdrž, opakované kontrakce, II. Diagonála – flekční i extenční vzorec s odlehčením z 

periferie, technika pomalý zvrat – výdrž, opakované kontrakce 

Senzomotorická stimulace – nácvik „ malé nohy“ – pasivně, aktivně s dopomocí, aktivní 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítila po dnešním cvičení unavená, ale bolestivost neudávala. 

Objektivní: V dnešní jednotce byly přidány cviky na kyčelní kloub, ze začátku je pacientka 

nezvládala, ale poté už byla schopná je provést. 

Autoterapie:  

Pacientce byl doporučen po cvičení lehký odpočinek a poté cvičení na lůžku ve všech 

polohách. 
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Kódy: 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky 

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 
 

3.5.6   7. terapie (dne 24.1.2013, 17. den po operaci) 

Status Praesans: 

Subjektivní: Pacientka si se cítí jak po fyzické, tak psychické stránce dobře. Nestěžuje si na 

bolesti operované L dolní končetiny.  

Objektivní: U pacientky nesledujeme výrazné omezení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

§ Uvolnit napětí jizvy na LDK 

§ Uvolnit kůži, podkoží, fascii na LDK v oblasti jizvy 

§ Protáhnout L m. quadriceps femoris 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

§ Zvětšit rozsah pohybu L kyčelního kloubu do směru FL, EX, ABD 

§ Podpořit funkci lymfatických tkání 

§ Aktivovat svalstvo kyčelního kloubu (abduktory, flexory, extenzory) DKK 

§ Aktivovat svaly kolenního kloubu (flexory, extenzory) DKK 

§ Aktivovat svaly plosky nohy na obou DKK 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů nohy dle Lewita 

§ Aktivní a pasivní pohyby kyčelního i kolenního kloubu obou DKK 

§ Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

§ PNF aker dolních končetin 
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Provedení: 

Měkké techniky v oblasti LDK – uvolnění kůže, podkoží míčkováním dle Jebavé, péče o 

jizvu – protažení jizvy do dálky, utvoření řasy, masáž jizvy pomocí ukazováčku a palce, 

pomocí palců – tvoření řasy do tvaru „S“, manuální lymfodrenáž, manuální vyprazdňování 

spádových  lymfatických uzlin v oblasti třísel, PIR s protažením na L m. quadriceps femoris. 

Mobilizační techniky dle Lewita– MTP klouby – dorsální směr, Lisfrankův kloub – 

dorsoplantárnísměr,rotace, Chopartův kloub – os calcaneus – „ nespecifická mobilizace“, 

mobilizace přednoží vůči calcaneu,  talocrurální kloub – dorsální směr, tibiofibulární kloub – 

laterolaterálně, patela - laterolaterálně 

Aktivní pohyby a pasivní pohyby dolních končetin – VP: leh na zádech, ruce podél těla – 

dorsální a plantární flexe hlezenních kloubů, cirkumdukce hlezenních kloubů, FL levého 

kolenního kloubu pomocí závěsu (Redcord) – výdrž ve flexi – vychylování ze směru postrky 

terapeuta, izometrická kontrakce zadních stehenních svalů, izometrická kontrakce m. 

quadriceps femoris, pasivní pohyby – zvětšení rozsahu do FL kyčelního i kolenního kloubu 

ABD kyčle pomocí závěsu – aktivně, poté pasivně za pomoci terapeuta, zvětšení rozsahu 

pohybu, VP: leh na zádech, obě pokrčené DKK – overball mezi kolenní klouby – provést EX 

kolenních kloubů (střídavě)VP: leh na boku, klín mezi koleny, pata v závěsu, ABD kyčle 

aktivně, EX kyčle aktivně i pasivně (fixace pánve), VP: leh na břiše, ruce podél těla – 

izometrická kontrakce mm. gluteii, EX kolenních kloubů, EX kyčle s flektovaným kolenním 

kloubem – aktivně. Pasivně pomocí fyzioterapeuta (fixace kost křížová) – provedeno 

pasivně, EX kyčle s extendovaným kolenním kloubem aktivně, pasivně za pomocí 

fyzioterapeuta 

Senzomotorická stimulace – nácvik malé nohy – pasivně, aktivně s dopomocí, aktivní také na 

labilní plošině (tříbodová opora), korigovaný sed, zapojení svalů plosky nohy (píďalka, 

zametání, odmetání) 

PNF –  I. Diagonála –  extenční i flekční vzorec - s odlehčením z periferie, technika pomalý 

zvrat – výdrž, opakované kontrakce, II. Diagonála – flekční i extenční vzorec s odlehčením z 

periferie, technika pomalý zvrat – výdrž, opakované kontrakce 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítí po cvičení lépe. Udává uvolnění napětí v oblasti P laterální 

strany stehna. 
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Objektivní: Po fyzické stránce je na to pacientka čím dál tím lépe. Můžeme sledovat zlepšení 

její kondice a zvětšení omezených rozsahů pohybů kyčelního kloubu. 

Kódy:  

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky 

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 
 

 

3.5.7  8. terapie ( dne 25.1. 2013, 18. den po operaci) 

Status Praesans: 

Subjektivní: Pacientka si nestěžuje na žádné bolesti kyčelního kloubu a cítí po fyzické i 

psychické stránce dobře. 

Objektivní: Při palpačním vyšetření nalezeno zvýšené napětí v oblasti L adduktorů. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

§ Uvolnit kůže, podkoží, fascie LDK 

§ Uvolnit napětí jizvy na LDK 

§ Podpořit lymfatický cévní systém 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

§ Aktivovat svalstvo dolních končetin  

§ Aktivovat břišní, zádové svaly, svaly pánevního dna, mezilopatkové svaly 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

§ Aktivní pohyby dolních končetin 

§ PNF aker dolních končetin 

§ Kondiční cvičení 
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Provedení: 

Techniky měkkých tkání – uvolnění kůže, podkoží pomocí míčkování dle Jebavé, protažení 

fascií všemi směry, péče o jizvu – protažení do dálky, pomocí palců tvoření řasy do tvaru 

„S“, pomocí ukazováčků a palců tvoření řasy, manuální lymfodrenáž, vyprazdňování 

spádových lymfatických uzlin v oblasti třísla, PIR na L adduktory, PIR s protažením m. 

quadriceps femoris vleže na břiše, protažení m. iliopsoas – vleže na břiše( EX bederní páteře) 

Mobilizační techniky dle Lewita – MTP klouby – dorsální směr směr, tarzální kůstky – 

plantární a dorsální vějíř, Lisfrankův kloub – dorsoplantární směr, směr do rotace, os 

naviculare – plantární směr,  os cubuideum – dorsoplantární směr, os calcaneus – „ 

nespecifická mobilizace“, mobilizace přednoží vůči calcaneu, talocrurální kloub – dorsální 

směr, tibiofibulární kloub – laterolaterálně, patela – směr laterolaterálně 

Aktivní pohyby dolních končetin – VP: Leh na zádech, ruce podél těla - dorsální a plantární 

flexe hlezenních kloubů, cirkumdukce hlezenních kloubů, FL kolenních i kyčelních kloubů, 

ABD kyčelních kloubů (bez souhybu pánve), izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, 

VP: leh na zádech, pokrčené obě DKK – overball mezi kolena – EX kolenního kloubu 

(dorsiflexe hlezna), VP: leh na boku, klín mezi koleny, ABD kyčelního kloubu - aktivně, 

pasivně pomocí terapeuta, EX kyčle (zvětšení rozsahu pohybu) – pasivní pohyb, VP: leh na 

břiše – EX kolenních kloubů, EX kyčelních kloubů s flektovaným kolenním kloubem, EX 

kyčle s extendovaným kolenním kloubem. 

Kondiční cvičení – VP: leh na zádech, ruce podél těla, pokrčené DKK – stáhnout hýždě, 

břicho, retroverze pánve, zvednout pánev, stejná poloha výdrž – vychylování pomocí postrků 

terapeuta, VP: leh na zádech, pokrčené DKK – ruce předpažit – s výdechem odlepit hlavu a 

přiblížit HKK ke kolenům, Therapy master (Redcord) – krátká páka – odlehčení 

v podkolenní levé jamce, pás pod bedrami, EX kolenních kloub, dorsální flexe hlezen, 

retroverze pánve, zvednout nad podložku (stažené hýždě, stažené břicho) – výdrž. 

PNF – I. Diagonála – flekční i extenční vzorec, technika opakované kontrakce, technika 

pomalý zvrat – výdrž, II. Diagonála – flekční i extenční vzorec – technika opakované 

kontrakce, technika pomalý zvrat – výdrž. 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se po cvičení cítí lépe. Nestěžuje si na žádné bolesti. Zmiňuje, že 

protažení m. iliopsoas nebo-li flexorů kyčelního kloubu ji dělá dobře, je to pro ní skvělé 

protažení. Hodnotí tuto protahovací techniku velmi dobře. 
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Objektivní: Pacientka je ve velmi dobré fyzické kondici. Pozorujeme zvětšení rozsahu 

pohybů kyčelního kloubu a zlepšení svalové síly dolních končetin. 

Kódy: 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky  

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 
 

 

3.5.8   9. terapie (dne 28.1. 2013, 21. den po operaci) 

Status Praeans:  

Subjektivní:  

Pacientka se cítí po psychické i fyzické stránce velmi dobře. Stěžuje si na bolesti v oblasti SI 

skloubení. 

Objektivní:  

Při palpačním vyšetření nalezena blokáda SI skloubení do dorsálního směru.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

§ Uvolnit kůži, podkoží, fascie v okolí jizvy LDK 

§ Odstranit napětí L adduktorů 

§ Protáhnout L m. quadriceps femoris 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

§ Podpořit funkci lymfatických cév 

§ Aktivovat svaly kyčelního i kolenního kloubu obou DKK 

§ Aktivovat svaly na plosce nohy (obě DKK) 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

§ Aktivní pohyby DKK 
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§ Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

§ PNF aker dolních končetin 

§ Kondiční cvičení 

Provedení:  

Měkké techniky LDK – uvolnění kůže – protažení, uvolnění podkoží pomocí Kiblerovy řasy, 

protažení facií všemi směry, péče o jizvu – protažení do dálky, protažení do tvaru „ S“,  

Mobilizační techniky dle Lewita – MTP klouby – dorsální směr, tarzální kůstky – dorsální a 

plantární vějíř, Lisfrankův kloub – dorsoplantární směr, os calcaneus – „nespecifická 

mobilizace“, talocrurální kloub – dorsální směr, tibiofubulární kloub – laterolaterální směr, 

patela – laterolaterální směr. 

Aktivní pohyby dolních končetin – VP: leh na zádech, dorsální a plantární flexe hlezenních 

kloubů, cirkumdukce hlezenních kloubů, FL kyčelního i kolenního kloubu – aktivně, pasivní 

pohyb( zvětšení rozsahu pohybu), ABD kyčelního kloubu, izometrická kontrakce m. 

quadriceps femoris, VP: leh na zádech, pokrčené DKK – overball mezi koleny – EX L i P 

kolenního kloubu (dorsiflexe hlezna), VP: leh na boku – klín mezi koleny – ABD kyčle 

aktivně, EX kyčle aktivní pohyb, pasivní pohyb, VP: leh na břiše – izometrická kontrakce 

mm.gluteii, EX kyčle s flektovaným kolenem( fixace kost křížová) – aktivní, pasivní pohyb, 

EX kyčle s extendovaným kolenem – aktivní, pasivní pohyb. 

Kondiční cvičení – VP: leh na zádech, pokrčené DKK  - overball mezi koleny, stáhnout 

hýždě, břicho, retroverze pánve, zvednout pánev nad podložku – výdrž a uvolnit, stejná 

poloha – stáhnout hýždě, břicho, retroverze pánve, zvednout pánev nad podložku – výdrž  - 

EX kolenního kloubu, VP: leh na zádech, pokrčené DKK – ruce předpažit – s výdechem 

zvednout hlavu a ruce přitáhnout ke kolenům. 

Senzomotorická stimulace – nácvik malé nohy – pasivní, aktivní s dopomocí, aktivní, nácvik 

malé nohy na labilní plošině (čočka) – tříbodová opora, nácvik půlkroku na stabilní plošinu, 

labilní plošinu s odlehčením 2FH. 

PNF – I. Diagonála – s odlehčením z periferie – extenční a flekční vzorec – technika 

opakované kontrakce, technika pomalý zvrat – výdrž, II. Diagonála  - flekční a extenční 

vzorec, technika opakované kontrakce, technika pomalý zvrat – výdrž. 
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Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítí po cvičení dobře a neudává žádné bolesti. Zmiňuje mírný tak 

v oblasti flexorů kyčlí, což hodnotím jako po zátěžovou bolest. 

Objektivní: U pacientky sledujeme stále lepší a lepší fyzickou kondici. Také dále sledujeme 

zmenšení otoku na LDK. 

Autoterapie: 

Pacientce bylo doporučeno pečovat o jizvu. Masáž jizvy a mazání např. obyčejným sádlem. 

Jemnými kroužky jizvu promasírovat. Dále bylo doporučeno aktivní cvičení na lůžku a chůze 

po chodbě o 2FH. 

Kódy: 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky 

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 
 

3.5.9   10. terapie (29.1.2013, 22. den po operaci) 

Status praesans: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, nestěžuje si na žádné výrazné bolesti. 

Objektivní: Pacientka si stěžuje na tah v oblasti zadní strany stehen.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

§ Uvolnit napětí na LDK 

§ Uvolnit kůži, podkoží, fascie na LDK 

§ Uvolnit napětí jizvy a okolí jizvy 

§ Uvolnit joint play aker DKK 

§ Podpořit lymfatický cévní systém 

§ Aktivovat svalstvo dolních končetin 

§ Aktivovat břišní, zádové, mezilopatkové svalstvo 

§ Facilitace svalstva dolních končetin 
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§ Nácvik správného stereotypu dýchání 

Návrh terapie: 

§ Techniky měkkých tkání 

§ Mobilizační periferních kloubů nohy dle Lewita 

§ Aktivní pohyby dolních končetin 

§ PNF aker dolních končetin 

§ Kondiční cvičení 

§ Respirační fyzioterapie 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání –  péče o jizvu – protažení jizvy do dálky, tvoření řasy do tvaru „S“, 

uvolnění kůže, podkoží míčkováním dle Jebavé, protažení fascií všemi směry, manuální 

lymfodrenáž, manuální vyprazdňování spádových lymfatických uzlin, PIR s protažením na 

flexory kolenního kloubu. 

Mobilizační techniky dle Lewita – MTP klouby prstů – mobilizace směrem dorsálním, obě 

DKK os cuboideum – směrem dorsálním a plantárním, os naviculare -  do směru ventrálního, 

os calcaneus – „nespecifická mobilizace“, Lisfrakův kloub – do směru dorsálního a 

ventrálního, talocrurální kloub – mobilizace do směru dorsálního, tibifibulární kloub – do 

směru ventrálního, patella – do směru mediálního a laterálního. 

Aktivní pohyby dolních končetin – VP: leh na zádech – dorsální a plantární flexe hlezenního 

kloubu, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, FL kyčelního i kolenního kloubu, 

ABD kyčelních kloubů, VP: leh na zádech, pokrčené obě DKK – overball mezi koleny – EX 

kolenních kloubů (střídavě), VP: leh na boku – ABD kyčelního kloubu, EX kyčelního kloubu 

– zvětšené rozsahu pohybu pomocí terapeuta, pasivní pohyb, VP: leh na břiše – izometrie 

mm. gluteii – EX kolenního kloubu – EX kyčle s flektovaným a extendovaným kolenním 

kloubem. 

PNF – I. Diagonála – s odlehčením z periferie – flekční i extenční vzorec, technika: 

opakované kontrakce, technika: pomalý zvrat – výdrž, II. Diagonála – s odlehčením 

z periferie – flekční i extenční vzorec, technika: opakované kontrakce, technika: pomalý 

zvrat – výdrž. 
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Kondiční cvičení – VP: leh na zádech, pokrčené obě DKK, stáhnout hýžďové svaly, stáhnout 

břišní svaly, elevace pánve, zvednout nad podložku – výdrž, VP: leh na zádech, pokrčené 

DKK – ruce předpažit – s výdechem stáhnout břicho zvednout hlavu a ruce přiblížit ke 

kolenům, VP: leh na břiše, ruče vzpažit – s výdechem stáhnout lokty k trupu a zpět, stejná 

poloha – ruce v týl – s výdechem odlepit lokty od podložky. Cvičení v Redcordu – cvičení 

v závěsu – pás pod bedra, závěs v levé podkolenní jamce – EX v kolenních kloubech, 

dorsální flexe hlezenních kloubů, podsadit pánev a zvednout pánev a výdrž( opakování 5x), 

stejná poloha – EX kolenních kloubů, dorsiflexe v hleznech, podsadit pánev a zvednout 

pánev – výdrž – ABD L i P kyčelního kloubu( opakování 4x na každou končetinu). 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – horní hrudní – ruce na sternum, dolní 

hrudní -  ruce z laterální strany trupu na žebra, břišní – ruce na břicho, dynamická 

gymnastika – nádech ruce vzpažit – výdech připažit, nádech ruce upažit, výdech ruce 

připažit. 

Výsledek: 

Subjektivní: Pacientka se cítí po cvičení lépe a má lepší náladu. 

Objektivní: U pacientky pozorujeme lepší fyzickou kondici a zmenšení napětí v oblasti LDK. 

Sledujeme výrazné zmenšení otoku na levé dolní končetině. 

 

Autoterapie: 

Vzhledem k této poslední terapii bylo pacientce znovu zopakováno režimové opatření u 

totální endoprotézy kyčelního kloubu, doporučeno aktivní cvičení dolních končetin, kondiční 

cvičení, nácvik správného stereotypu dýchání, nácvik stereotypu chůze o 2FH. Jízda na 

rotopedu. 

Kódy: 

§ 21413 Techniky měkkých tkání 

§ 21415 Mobilizační techniky  

§ 21225 Individuální LTV 

§ 21221 Individuální LTV na neurofyziologickém podkladě 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor (dne 30.1.2013)  

3.6.1  Aspekce 

          U pacientky sledujeme jizvu, kterou má na stehně po TEP levého kyčelního kloubu, 

laterální přístup, jizva je dlouhá asi 16 cm, bez sekrece, skoro zhojená, přirozená barva, bez 

stehů, bez sterilního krytí. Hodnotíme menší otok levé dolní končetiny a zmenšení otoku 

levého stehna proximálně. U pacientky sledujeme převážně typ horního hrudního dýchání. 

Jizvy z předchozích operací, na laterální a přední straně stehna. 

 

3.6.2  Palpace 

Při palpačním vyšetření zjištěno mírné napětí v okolí jizvy, bez napětí adduktorů levého 

kyčelního kloubu, kůže protažitelná – fyziologická bariéra, podkoží fyziologická bariéra, 

fascie- protažitelné. Okolí jizvy je uvolněné a bez napětí. 

 

3.6.3  Vyšetření stoje 

Stoj na dvou vahách: U pacientky je povolena 30% zátěž na LDK, tudíž zde předpokládáme 

rozdíl při rozložení váhy. 

Pacientka vyšetřena s oporou o 2 francouzských holích. 

Zezadu: fyziologická báze, symetrická tloušťka achillových pat, zaoblený tvar pat, oploštělá 

příčná i podélná klenba, levá podkolenní rýha níž, postavení subgluteálních rýh nesymetrické 

– levá níž, zátěž na P noze, thoracobrachiální taile nesymetrické, celý trup posunutý doprava,  

pravý ramenní kloub výš, náklon hlavy na levou stranu (levostranná lateroflexe). 

Zboku: semiflexe levého kolenního i kyčelního kloubu, trup v předklonu, levá DK 

v předsunu, zvětšená bederní lordóza v oblasti Th-L přechodu, protrakční držení ramenních 

kloubů, hlava v mírném předsunu 

Zepředu: fyziologická báze, oploštělá příčná i podélná klenba, zátěž na PDK, levý kolenní 

kloub níže, thoracobrachiální taile nesymetrické, celý trup posunutý doprava, pravý ramenní 

kloub výše, levostranná lateroflexe hlavy 

Vyšetření pánve: nestejný výše crist – pravá crista výše, nesymetrické postavení předních 

spin (SIAS) – pravá spina výše, nesymetrické postavení zadních spin (SIPS) – pravá spina 

výše, šikmá pánev 
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3.6.4  Vyšetření chůze 

U pacientky sledujeme chůzi o 2 francouzských holích, typ chůze: třídobá. Rytmus kroku je 

pravidelný, délka kroku je stejně dlouhá, vázne extenze kyčelního kloubu, operovanou 

končetinou našlapuje na patu a poté na celou plosku nohy – nefyziologické odvíjení chodidla, 

celý trup při chůzi posunutý doprava, pánev posunuta také vpravo, pohled pacientky směřuje 

směrem dopředu. Výška francouzských holí odpovídá výšce, kterou by měla pacientka mít. 

3.6.5  Antropometrie  

Délky dolních končetin PDK LDK 

Funkční délka* 80 cm 80 cm 

Anatomická délka 82 cm 82 cm 

Délka stehna 41 cm 41 cm 

Délka bérce 41 cm 41 cm 

Délka nohy 25 cm 25 cm 
Tabulka č. 10 – Antropometrie dolních končetin –délky -  Výstupní kineziologický rozbor 

*od SIAS po malleolus medialis  
 

Obvody dolních končetin PDK LDK 
Přes stehno 56 cm 55 cm 
Přes kolenní kloub 37 cm 37 cm 
Přes tuberositas tibiae 36 cm 36 cm 
Přes lýtko 40 cm 39 cm 
Pře patu a nárt 30 cm 30 cm 
Přes kotníky 24 cm 24 cm 
Přes prsty 24 cm 24 cm 

Tabulka č. 11 – Antropometrie dolních končetin –obvody – Výstupní kineziologický rozbor 
 
 

3.6.6 Goniometrie dle Jandy a Pavlů (měřeno v modifikovaných polohách) 
 

Tabulka č. 12 – Goniometrie dolních končetin – výstupní kineziologický rozbor 
 

 

Pravá dolní končetina Levá dolní končetina  
Aktivní pohyb Aktivní pohyb 
S 0°–0° – 80° S  0° – 0° – 70° 
F 40° – 0°- N F 30°-0°-N Kyčelní kloub 

R 30° – 0° – 10° R N – 0° – 5° 
Kolenní kloub S 0° – 0° – 140° S 0°-0°-130° 

S 20° – 0°- 45° S 20° – 0° – 45° Hlezenní kloub 
R 15° – 0° - 35° 15° – 0° –35° 
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Pravá dolní končetina Levá dolní končetina  
              Pasivní pohyb Pasivní pohyb 

S 10° – 0° - 85° S 5° – 0° – 70° 
F 45° – 0° - N F 35° – 0° – N Kyčelní kloub 

R 35° – 0° - 20° R N – 0° – 10° 
Kolenní kloub S 5° – 0° - 150° S 0° – 0° – 140° 

S 25° – 0°- 50° S 25° – 0° – 50° Hlezenní kloub 
R 15° – 0° - 40° 15° – 0° – 40° 

Tabulka č. 13 – Goniometrie dolních končetin – Výstupní kineziologický rozbor 
Pozn: Addukce a zevní rotace nezměřena- N 

 

3.6.7  Svalový test dle Jandy 

 Vyšetřeno orientačně v modifikovaných polohách 

Pohyb Svaly PDK LDK 
Flexe kyčle M.iliopsoas 5 3 

Extenze kyčle 

M.gluteus maximus, 
M.biceps femoris,   
M.semitendinosus,      

M.semimembranosus 

4 3 

Addukce kyčle 

M. adduktor magnus 
M. adduktor longus 
M adduktor brevis 

M. gracilis 
M. pectineus 

4 N 

Abdukce kyčle 
M. gluteus minimus 

M. tensor fascie latae 
M. gluteus medius 

4 3 

Flexe kolene 
M. biceps femoris 
M. semitendinosus 

M.semimembrabosus 
5 4 

Extenze kolene M. quadriceps 
femoris 4 4 

Plantární flexe    
hlezenního kloubu M. triceps surae 4 4 

Supinace s dorsální 
flexi hlezna M. tibialis anterior 4 4 

Supinace v plantární 
flexi hlezna M. tibialis posterior 4 4 

Plantární pronace 
hlezna 

M. peroneus longus 
M. peroneus brevis 4 4 

MP klouby prstů 
nohy Mm. lumbricales 4 4 

Tabulka č. 14 – Svalový test dolních končetin – Výstupní kineziologický rozbor 
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3.6.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Vyšetřeno v modifikovaných polohách 

Sval PDK LDK 
M. triceps surae 0 0 
M.iliopsoas 0 1 
M.rectusfemoris 0 1 
M. tensor fascie latae 0 N 
Flexory kolenního kloubu 0 N 
Adduktory kyčelního kloubu 0 1 

Tabulka č. 15 – Vyšetření zkrácených svalů dolních končetin – Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze kyčelního kloubu  -  PDK-  Timing zapojení svalů v tomto pořadí  - zapojení 

flexorů kolenního kloubu („hamstring“), m. gluteus maximus, zapojení paravertebrálních 

svalů L/S segmentu na homolaterální straně poté na kontralaterální straně, zapojení 

paraverterbtálů v Th/L přechodu na homolaterální poté na kontralaterální straně 

                                                       - LDK – Timing zapojení svalů v tomto pořadí - zapojení 

paravertebrálních svalů L/S segmentu na homolaterální straně poté na kontralaterální straně, 

zapojení paravertebrálních svalů Th/L přechodu na homolaterální a kontralaterální straně, 

zapojení ischiokrurálních svalů, naposledy zapojení m. gluteus maximus. 

3.6.10 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření aspekcí 

přirozené zabarvení kůže bez ztráty chlupů, bez klidové potivosti 

Palpační vyšetření dle Lewita 

§ Vyšetření kůže – v oblasti levého kyčelního kloubu - v okolí jizvy zvýšená teplota 

kůže, kůže jemného charakteru, lehce vysušená, posunlivá a protažitelná ve všech 

směrech, nalézáme zde tedy fyziologickou bariéru, dermografie fyziologická, 

palpačně kůže bez bolesti. 

§ Vyšetření podkoží – v oblasti levého kyčelního kloubu – sledujeme lepší nabrání 

Kiblerovy řasy, mírná patologická bariéra. 
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§ Vyšetření fascií – v oblasti levého kyčelního kloubu – lepší posunlivost a 

protažitelnost, téměř fyziologická bariéra. 

§ Vyšetření svalů – v oblasti LDK – v oblasti adduktorů nenalézáme zvýšené napětí  

hypotrofie v oblasti m.gluteus maximus, hypotrofie m. quadriceps femoris. 

§ Vyšetření periostu – bez bolesti. 

§ Vyšetření jizev – jizvy z předchozích operací, na laterální straně stehna, dlouhá asi 15 

cm protažitelná a posunlivá, fyziologická bariéra, na přední straně stehna, dlouhá asi 

8 cm posunlivá a protažitelná, fyziologická bariéra. 

3.6.11  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

MT klouby prstů nohy –vyšetřeno směrem plantárním a dorsálním, směrem laterolaterálním 

a rotačním –bilaterálně bp 

Os cuboideum – vyšetřeno směrem dorsálním a plantárním – omezená kloubní vůle směrem 

dorsálním, vpravo bp 

Os naviculare – vyšetřeno směrem dorsálním a plantárním – bilaterálně bp 

Oc calcaneus – vyšetřeno směrem ventrálním, dorsálním, laterálním – bilaterálně bez 

omezené kloubní vůle 

Talus – vyšetřeno směrem mediálním a laterálním – bilaterálně bp 

Lisfrankův kloub – vyšetřeno směrem dorsálním, ventrálním a do rotací, bilaterálně bez 

kloubního omezení 

Talocrurální kloub – vyšetřeno směrem dorsálním – omezená kloubní vůle vlevo, vpravo bp 

Tibiofibulární kloub – vyšetřeno směrem dorsálním a ventrálním –  bilaterálně bez omezení 

kloubní vůle 

Patella – vyšetřeno směrem mediálním a laterálním a kraniálním a kaudálním,  bilaterálně 

bez kloubního omezení 
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3.6.12   Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití 

Čití PDK LDK 

Povrchové Taktilní Bp 

Snížení citlivosti 
v oblasti kolem 

distální části jizvy – 
více laterálně 

Polohocit Bp Bp Hluboké Pohybocit Bp Bp 
Tabulka č. 16 – Neurologické vyšetření dolních končetin – vyšetření čití -  Výstupní kineziologický rozbor 
 

Vyšetření reflexů 

Fyziologické monosynaptické šlachookosticové reflexy 

Škála hodnocení:   0 = Areflexie 

                               1 = Hyporeflexie 

                               2 = Snížený reflex 

                               3 = Normoreflexie 

                               4 = Hyperreflexie 

                               5 = Polykinetický reflex 

Reflexy Kořeny PDK LDK 
Patelární L2 – L4 3 3 
Reflex Achillovy 
šlachy 

L5 – S2 3 3 

Medioplantární L5 – S2 3 3 
Tabulka č. 17 – Reflexy dolních končetin - Výstupní kineziologický rozbor 

 

Patologické reflexy: 

Pyramidové jevy zánikové : 

Mingazziny – pacientka je schopna provést – bez patologie 

Barré – bez patologických změn 

Fenomén retardace – nesvede pro omezený rozsah a bolestivost levého kyčelního kloubu 
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Pyramidové jevy iritační: 

Patologický reflex  
Extenční odpověď PDK odpověď LDK 

Babinského příznak Bp Bp 
Vítkův sumační fenomén Bp Bp 
Chaddock Bp Bp 
Oppenheim Bp Bp 
Flekční  
Patologický reflex Bp Bp 
Rossolimo Bp Bp 
Žukovskij - Kornilov Bp Bp 
Tabulka č. 18 – Patologické reflexy na dolních končetinách – Výstupní kineziologický rozbor 
 

Taxe: zkouška pata – koleno –  PDK zvládne dosáhnout patou na koleno, LDK 

neprovedeno vzhledem k zakázaným pohybům 

Diadochokinéza: střídání pohybů dorsální a plantární flexe hlezenního kloubů je schopna 

provést oběma DKK 

3.6.13   Závěr vyšetření 

Pacientka vyšetřena po absolvovaných 10. terapiích. Nestěžuje si na žádné bolesti kyčelního 

kloubu. Sledujeme zlepšení semiflekčního postavení kyčelního i kolenního kloubu Nadále 

pozorujeme špatný stereotyp chůze – vázne extenze kyčelního kloubu, posunutý trup 

doprava, ale také zde vidíme zlepšení ve stejné délce kroku a v pohledu pacientky vpřed. 

Zmírnění či odstranění svalových dysbalancí – posílení svalové síly extenzorů, abduktor, 

flexorů kyčelního kloubu a posílení flexorů kolenního kloubu, zmírnění svalového zkrácení 

zmíněných svalových skupin. Dále zvětšení rozsahů pohybů levého kyčelního kloubu do 

směru FL, ABD, EX. Odstranění či zmírnění reflexních změn na kůži, podkoží, fasciích, 

svalech a na periostu. Vymizení otoku v oblasti hlezenního a kolenního kloubu. Také 

odstranění joint play na akrech DKK. Pacient bez významného neurologického deficitu.  

Pacient byl edukován o režimovém opatření po TEP kyčelního kloubu a nácviku denních 

činností. Na závěr vidíme zlepšení celkové fyzické kondice. 

Výstupní kineziologický rozbor: 21003 
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3.7  Zhodnocení efektu terapie 

V této části se budu zabývat vstupním a výstupním kineziologickým rozborem a budu 

se snažit zhodnotit efekt terapie. Vzhledem k výrazným bolestem a k degenerativním 

změnám jsem předpokládala výrazné změny v oblasti pohybových stereotypů, kdy bude 

docházet k substitučním pohybům a tím pádem se objeví svalové dysbalance. Dále jsem 

očekávala zkrácení svalů (flexory kolenního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, m. rectus 

femoris, m. iliopsoas, m. quadratus lumborum), oslabení svalů jako m rectus femoris, 

abduktory kyčelního kloubu, flexory kyčelního kloubu, extenzory kyčelního kloubu. Také 

jsem očekávala změněný stereotyp chůze. Díky oslabení a zkrácení příslušných svalových 

skupin jsem předpokládala, že dojde k omezení rozsahů pohybů v kyčelním kloubu. 

Změněný pohybový stereotyp by mohl ovlivnit kloubní vůli kolenního kloubu, klouby nohy a 

SI skloubení. Očekávala jsem reflexní změny na kůži, podkoží, fasciích a svalech levého 

kyčelního kloubu. Vhledem používání kompenzačních pomůcek tzn. chůze o 2 

francouzských holích může způsobit přetížení svalů na horních končetinách.  

           Dále se tedy budu snažit porovnat vstupní a výstupní kineziologický rozbor, porovnat 

změny, které nastaly během terapie a tím zhodnotit pozitivní či negativní efekt terapie.  

Vyšetření typu dechu a 
dechové vlny Vstupní KR Výstupní KR 

Typ dýchání Horní hrudní dýchání Horní hrudní dýchání 
Dechová vlna Nezvládne Zvládne 

Tabulka č. 19 – Vyšetření dechu – Zhodnocení efektu terapie 
 

Převaha typu horního hrudního dýchání zůstala, k mírné změně došlo u břišního a dolní 

hrudního dýchání a to ve směru zlepšení, díky dennímu nácviku lokalizovaného dýchání a 

nácviku dechové vlny. 

         Vstupní KR              Výstupní KR 
Jizva na levé operované 

dolní končetině (po operaci 
TEP kyčle) 

Stehy v jizvě 
Bez sekrece 

Začervenalá kůže v okolí 
Výrazný otok LDK 

Bez stehů 
Přirozená barva kůže v okolí 

Drobné stroupky v jizvě 
Mírný otok LDK 

Tabulka č. 20 – Jizva po operaci –Zhodnocení efektu terapie 
 

Zmírnění otoku díky polohování dolní končetiny, provedena denně manuální 

lymfodrenáž. Po vyndání stehů zahájena péče o jizvu – pacient poučen o autoterapii (mazání 
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sádlem – masáž pomocí jemných kroužků). Odstranění začervenalé kůže pomocí měkkých 

technik. 

         Vstupní KR          Výstupní KR 

Vyšetření chůze 

Rytmus chůze nepravidelný 
Nestejná délka kroku 

Flekční postavení hlavy 
Předklon trupu 

Semiflexe kyčelního i 
kolenního kloubu 

Nefyziologické odvíjení 
chodidla 

Náklon trupu na pravou 
stranu 

Pohled pacienta směřuje 
k zemi 

Vázne extenze kyčelního 
kloubu 

Rytmus chůze pravidelný 
Stejná délka kroku 

Bez flekčního držení hlavy 
Bez předklonu 

Stále nesprávné odvíjení 
chodidla 

Mírný náklon na pravou 
stranu 

Pohled pacienta směřuje 
vpřed 

Vázne extenze kyčelního 
kloubu 

Tabulka č. 21 – Vyšetření chůze – Zhodnocení efektu terapie 
 

Pozorujeme zlepšení stereotypu chůze díky každodennímu nácviku chůze, zmírnění 

otoku LDK, menší bolestivost LDK, protahování zkrácených svalů, zlepšení svalové síly 

dolních končetin, zvětšení rozsahu pohybů na levé dolní končetině. Přetrvává nefyziologické 

odvíjení chodidla, vázne extenze kyčelního kloubu, dále posilovat extenzory kyčelního 

kloubu, stálé protahování zkrácených svalů pomocí autoterapie. 

Antropometrie - obvody Vstupní KR Výstupní KR 
Přes kolenní kloub P 37 cm        L 39 cm P 37 cm        L 37 cm 
Přes kotníky     P 24 cm     L 24,5 cm P 24 cm        L 24 cm 
Tabulka č. 22 – Antropometrie dolních končetin – Obvody-Zhodnocení efektu terapie 

Zde sledujeme zmenšení otoku díky polohování levé dolní končetiny, aktivním a 

pasivním pohybům dolní končetiny a manuální lymfodrenáži. Ostatní segmenty jsou 

nezměněny. 

Goniometrie dle Jandy 
Vstupní KR Vstupní KR Výstupní KR Výstupní KR 

Aktivní pohyb Aktivní pohyb 
 

PDK LDK PDK LDK 
S 0°- 0° - 75° S 0° – 0° - 65° S 0° – 0° - 80° S 0° – 0° - 70° 
F 40° – 0° - N F 25° – 0° - N F 40° – 0° - N F 30° – 0° - N Kyčelní kloub 
R 30°- 0° - 10° R N – 0° - 0° R 30° – 0° - 10° R N – 0° - 5° 

Kolenní kloub S 0° – 0° - 125° S 0° – 0°- 110° S 0° – 0° - 140° S 0° – 0° - 130° 
Tabulka č. 23 – Goniometrie dolních končetin – Zhodnocení efektu terapie 
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Goniometrie dle Jandy 

Vstupní KR Vstupní KR Výstupní KR Výstupní KR 
Pasivní pohyb Pasivní pohyb 

 

PDK LDK PDK LDK 
S 10° - 0° – 85° S 5° – 0° - 70° S 10° – 0° - 80° S 0° – 0° - 70° 
F 45° – 0° - N F 35° – 0° - N F 45° – 0° - N F 30° – 0° - N Kyčelní kloub 
R 35°- 0° - 20° R N – 0° - 5° R 35° – 0° - 20° R N – 0° - 10° 

Kolenní kloub S 5° – 0° - 130° S 0° – 0°- 115° S 5° – 0° - 150° S 0°– 0° – 140° 
 
Tabulka č. 24 Goniometrie dolních končetin – Zhodnocení efektu terapie 
           

Pozorujeme zvětšení rozsahu pohybů na kyčelním a kolenním kloubu. Protažením m. 

iliopsoas, adduktorů kyčle, m. rectus femoris došlo ke zvětšení rozsahu pohybu kyčelního 

kloubu do směru ABD, FL, EX a kolenního kloubu do směru FL. Ke zvětšení pohybu došlo i 

díky zmenšení otoku a menší bolestivosti levé dolní končetiny. 

Addukce a zevní rotace kyčelního kloubu byla nezměřena z důvodu režimového opatření po 

Tep kyčelního kloubu, kdy jsou tyto pohyby „zakázané“. 

Svalový test dle Jandy 

Pohyb Svaly Vstupní KR    
PDK/ LDK 

Výstupní KR    
PDK/ LDK 

Flexe kyčle M. iliopsoas 4/2+ 5/3 

Extenze kyčle 

M. gluteus maximus, 
M. biceps femoris,   
M. semitendinosus,      
M. semimembranosus 

4/2+ 4/3 

Addukce kyčle 

M. adduktor magnus 
M. adduktor longus 
M. adduktor brevis 
M. gracilis 
M. pectineus 

4/N 4/N 

Abdukce kyčle 
M. gluteus medius 
M. tensor fascie latae 
M. gluteus minimus 

4/2+ 4/3 

Flexe kolene 
M. biceps femoris 
M. semitendinosus 
M.semimembrabosus 

5/3+ 5/4 

Extenze kolene M.quadriceps femoris 4/3+ 4/4 
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Pohyb Svaly Vstupní KR   PDK/ 
LDK 

Výstupní KR    
PDK/ LDK 

Plantární flexe    
hlezenního kloubu M. triceps surae 4/3 4/4 

Supinace s dorsální 
flexi hlezna M. tibialis anterior 4/3+ 4/4 

Supinace v plantární 
flexi hlezna M. tibialis posterior 4/3 4/4 

Plantární pronace 
hlezna 

M. peroneus longus 
M. peroneus brevis 4/3+ 4/4 

MP klouby prstů 
nohy Mm. lumbricales 4/4 4/4 

Tabulka č. 25 – Svalový test dolních končetin – Zhodnocení efektu terapie 

Zvětšení svalové síly můžeme pozorovat téměř u všech svalových skupin, které 

provádějí uvedené pohyby v tabulce. Vzhledem ke každodenní terapii, kdy byly prováděny 

jak aktivní, pasivní pohyby a PNF aker dolních končetin, můžeme považovat efekt, co se 

týče svalové síly za celkem úspěšný. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval Vstupní  KR 
PDK/LDK 

Výstupní KR 
PDK/LDK 

M. triceps surae        0/1       0/0 
M.iliopsoas        0/1       0/1 
M.rectus femoris        0/1       0/1 
M. tensor fascie latae        1/N       0/N 
Flexory kolenního kloubu         1/2       0/1 
Adduktory kyčelního kloubu         0/2        0/1 
Tabulka č. 26- Vyšetření zkrácených svalů – Zhodnocení efektu terapie 
       

Vzhledem ke každodennímu provedení techniky PIR s protažením došlo ke změnám a 

k protažení zkrácených svalů. I díky tomu ke zvětšení rozsahu pohybu levé dolní končetiny a 

ke zlepšení stereotypu chůze o 2 francouzských holích. 
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Vstupní KR Výstupní KR 

Vyšetření reflexních         
změn dle Lewita 

Vyšetření podkoží – v oblasti 
LDK – hůře 

nabratelnáKiblerova řasa, 
nalézáme zde patologickou 

bariéru 
Vyšetření fascií – v oblasti LDK 
– méně posunlivá a protažitelná, 
patologická bariéra v této oblasti 
Vyšetření svalů – v oblasti LDK 
– v oblasti adduktorů nalézáme 
zvýšené napětí a trigger pointy, 

dále zvýšené napětí na 
m.tricepssurae, hypotrofie 

v oblasti m.gluteus maximus, 
hypotrofie m. quadriceps 

femoris. 
Vyšetření periostu – zvýšená 
citlivost v oblasti trochanter 

maior 

Vyšetření podkoží – v oblasti 
LDK –  sledujeme lepší nabrání 

Kiblerovy řasy, mírná 
patologická bariéra 

Vyšetření fascií – v oblasti LDK 
– lepší posunlivost a 
protažitelnost, téměř 
fyziologická bariéra 

Vyšetření svalů – v oblasti LDK 
– v oblasti adduktorů 

nenalézáme zvýšené napětí  , 
hypotrofie v oblasti 

m.gluteusmaximus, hypotrofie 
m. quadriceps femoris. 

Vyšetření periostu – bez bolesti 
 

Tabulka č. 27 – Vyšetření reflexních změn – Zhodnocení efektu terapie  
 

Pozorujeme odstranění reflexních změn především v oblasti levé dolní končetiny. 

Tyto změny můžeme hodnotit pozitivně díky metodice, kterou jsme používali po celou dobu 

terapie tzn. techniky měkkých tkání. 

Vyšetření kloubní 
vůle dle Lewita Vstupní KR Výstupní KR 

MTP klouby prstů PDK- bez blokády 
LDK- blokáda směrem do dorsa 

PDK- bez blokády 
LDK – bez blokády 

Os cuboideum 
PDK – bez blokády 
LDK – blokáda do dorsa i 
planty 

PDK – bez blokády 
LDK – blokáda směrem do 
dorsa 

Os naviculare PDK – bez blokády 
LDK – blokáda do směru ventra 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 

Os calcaneus 
PDK – bez blokády 
LDK- blokáda do ventra,dorsa i 
laterálního směru 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 

Os talus PDK –bez blokády 
LDK- bez blokády 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 

Lisfrankův kloub PDK – bez blokády 
LDK- blokáda do dorsa i ventra 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 

Talokrurální kloub PDK – bez blokády 
LDK – blokáda do dorsa 

PDK – bez blokády 
LDK – blok. do dorsa 

Tibiofibulární kloub PDK – bez blokády 
LDK – blokáda do ventra 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 
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Vyšetření kloubní 
vůle dle Lewita Vstupní KR Výstupní KR 

Patella 
PDK – bez blokády 

LDK – blokáda do medio i 
latero 

PDK – bez blokády 
LDK – bez blokády 

SI skloubení 
Vyšetřena blokáda 21. den po 

operaci vzhledem ke stížnostem 
pacientky – do směru dorsáního 

Bilaterálně bez kloubní 
blokády 

 
Tabulka č. 28 – Vyšetření kloubní vůle – Zhodnocení efektu terapie 

 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití – nezměněno 

• Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexů – nezměněno 

• Patologické reflexy :  Pyramidové jevy zánikové – nezměněno 

                                    Pyramidové jevy iritační – nezměněno 

• Taxe – nezměněna 

• Diadochokinéza - nezměněna 

Z hlediska neurologického vyšetření nedošlo k žádným změnám. Pacientka nemá žádný 

neurologický deficit. 

U pacientky došlo ke zlepšení celkové fyzické kondici a je soběstačná. Je schopna 

aktivit denního života za pomocí kompenzačních pomůcek.  S pacientkou byla po celou dobu 

terapie velice dobrá spolupráce a byla velmi příjemná. Byla velmi ochotná a každý den měla 

veselou náladu i na cvičení. I tím můžeme, předpokládat pozitivní efekt terapie. Pacientka 

byla poučena o všech komplikacích, které můžou nastat po TEP kyčelního kloubu a dále byla 

zainstruována k režimovému opatření po TEP kyčelního kloubu. Po celou dobu terapie 

pacientka dodržovala všechny pravidla a dbala na mé pokyny. Také pacientka dodržovala 

autoterapii, která ji byla doporučena po každé absolvované terapii. 

Pacientka byla velmi spokojená s technikami měkkých tkání, s postizometrickou 

relaxací dle Lewita a s postizometrickou relaxací s protažením, které byly i celkově 

hodnoceny pozitivně vzhledem k výsledku terapie. Nejvíce si chválila polohu vleže na břiše a 
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pohyb extenze bederní páteře, kdy došlo k uvolnění m. iliopsoas. Na závěr tedy můžeme říci 

převážně pozitivní efektivnost terapie i díky skvělé spolupráci pacientky. 
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4.  ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se pokusila ukázat fyzioterapeutický přístup a jeho efekt u 

diagnózy Coxarthrosis l. sin. V souvislosti s využitím fyzioterapeutických technik došlo ke 

zlepšení celkové fyzické kondice pacientky. Pacientka spolupracovala velmi dobře. Po celou 

dobu terapie dodržovala pravidla a respektovala pokyny. Velmi zodpovědně přistupovala 

k autoterapii, která následovala vždy po absolvované terapii. 

Pacientka byla velmi spokojená s technikami měkkých tkání, s postizometrickou 

relaxací dle Lewita a s postizometrickou relaxací s protažením, které byly i celkově 

hodnoceny pozitivně vzhledem k výsledku terapie. Nejvíce si chválila polohu vleže na břiše a 

pohyb extenze bederní páteře, kdy došlo k protažení m. iliopsoas.  

Cíl práce se podařilo splnit. Po zhodnocení rozdílu mezi vstupním a výstupním 

kineziologickým rozborem, lze konstatovat, že absolvovaná fyzioterapeutická léčba měla pro 

pacientku pozitivní efekt především zvětšením rozsahu pohybu v kyčelním a v kolenním 

kloubu, zvýšením svalové síly a uvolněním měkkých tkání v oblasti dolních končetin. Na 

závěr musím zdůraznit, že na výsledku se nepochybně podílela pacientka, která skvěle 

spolupracovala.  

 Na tomto příkladu byla prezentována úspěšnost fyzioterapeutické léčby u jedné 

z pacientek po Tep kyčelního kloubu. Jsem si vědoma skutečnosti, že na základě tohoto 

jediného případu nelze vyvozovat zásadní závěry k průběhu a vhodnosti fyzioterapeutické 

péče o pacienty po tomto operačním výkonu. Hlavním záměrem práce bylo demonstrovat 

využití hodnotících a měřících technik ve fyzioterapeutické diagnostice a léčbě a s jejich 

využitím sledovat a objektivizovat kvalitativní i kvantitativní změny v pohybových 

schopnostech u této pacientky. V průběhu zpracování bakalářské práce jsem si znovu 

uvědomila význam hodnotících a měřících technik ve fyzioterapeutické diagnostice a léčbě a 

jejich přínos pro běžnou praxi.  
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