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Abstrakt

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální 

endoprotézy kyčelního kloubu.

Cíle: Cílem této bakalářské práce je získání teoretických a praktických znalostí 

týkajících se dané problematiky a jejich aplikace při zpracování detailní kazuistiky 

pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.

Metody: Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část je 

věnována problematice totální endoprotézy kyčelního kloubu. Zde popisuji anatomii a 

kineziologii kyčelního kloubu. Dále se v práci zabývám koxartrózou, která je nejčastější 

indikací k totální endoprotéze kyčelního kloubu. Zmiňuji zde také typy totálních 

endoprotéz a možné pooperační komplikace. Nedílnou součástí práce je navazující 

léčebná rehabilitace. 

Ve speciální části je rozpracována kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po 

implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.  Kazuistika byla zpracována během 

praxe probíhající v Ústřední vojenské nemocnici od 6. 1. - 31. 1. 2014. Obsahuje 

vstupní kineziologický rozbor, záznam jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.

Výsledky: Podařilo se zrealizovat stanovené cíle. Dosáhlo se výrazného zvýšení 

kloubního rozsahu v oblasti levé dolní končetiny, byl zredukován otok v oblasti 

operační rány a zmírněna bolest, došlo k uvolnění měkkých tkání a posílení oslabených 

svalů. 

Klíčová slova: kyčelní kloub, totální endoprotéza, koxartóza, fyzioterapeutické metody



Abstract

Title: Case study of a physiotherapy care of a patient after total hip replacement

Aim: The aim of this bachelor thesis is to get a theoretical and practical knowledge of 

the implementation of the total hip replacement and its application within the pacient’s 

care.

Methods: The bachelor thesis is divided into the General part and the Special part. The 

General part is dedicated to the total hip replacement issue. I was trying to describe the 

anatomy and kinesiology of the hip. Than I have been focusing on a coxarthritis, which 

is the most often diagnosed before the total hip replacement. I also mentioned the types 

of the total hip replacement and possible post-surgery complication. The important part 

of the thesis is following treating rehabilitation.

In special part I was elaborating a case study of a patient with the total hip replacement. 

The Case study was made up during the training in the General military hospital (Jan 

6th – Jan 31st 2014). It contains input case study, the record of the single therapeutic 

units, output case study and finally treatment therapy evaluation.

Results: I manage the aims of the thesis. We reached significant rise of the joint range 

in the left low limb. The swelling and the pain, within the surgery wound, have been 

reduced. There was a release of soft tissue and a strengthening of the weak muscles.

Key words: hip joint, total hip replacement, coxarthritis, physiotherapy methods
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1. Úvod

Předmětem bakalářské práce je problematika totální endoprotézy kyčelního 

kloubu. Je členěna na část obecnou a speciální. Obecná část se zabývá informacemi o 

anatomii a kineziologii kyčelního kloubu. Pozornost je věnována koxartróze, která je 

nejčastější indikací k totální endoprotéze kyčelního kloubu. Dále jsou nastíněny typy 

totálních endoprotéz a možné pooperační komplikace. Nedílnou součástí práce je 

navazující léčebná rehabilitace. 

Speciální část vznikla na podkladě absolvování souvislé odborné bakalářské 

praxe v Ústřední vojenské nemocnici v období od 6. 1. do 31. 1. 2014 pod odborným 

dohledem fyzioterapeuta. Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování 

kazuistiky pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Součástí je 

anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu,

zaznamenání jednotlivých terapií, výstupní kineziologický rozbor s cílem vyhodnocení 

efektu terapie porovnáním výsledků. 



12

2. Část obecná

2.1 Anatomie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub (articulatio coxae) je popisován jako kulovitý kloub omezený. 

Kloubní jamka je dosti hluboká, takže se pohyby zastavují o její okraje. Stabilitu 

zajišťují vazivové a kloubní struktury s mohutnými svaly [2, 8].

2.1.1 Skelet a vazivový aparát kyčelního kloubu

Kyčelní kloub je tvořen stehenní kostí, která artikuluje s pletencem dolní 

končetiny. 

Os coxae (kost pánevní) se skládá ze tří synchondrózou spojených kostí: os ilium

(kyčelní kost) tvoří převážnou část, os ischii (sedací kost) má dvě poměrně velké 

složky, které tvoří dolní okraj pánevní kosti a os pubis (stydká kost) je její nejmenší 

částí. Na acetabulu, jamce kyčelního kloubu, se podílí všechny tyto tři složky [2, 6].

Facies lunata je styčná kloubní plocha na obvodu jamky pro hlavici kosti 

stehenní, fossa acetabuli (vyhloubený střed jamky) je vyplněna vazivem jako tukový 

polštář, který zmírňuje nárazy hlavice kloubu při pohybu. Labrum acetabuli doplňuje 

jamku a zvyšuje její okraje, tudíž omezuje pohyb v kyčelním kloubu. Ligamentum 

transversum acetabuli uzavírá napříč incisuru acetabuli [2].

Os femoris je považována za nejsilnější a největší kost těla.  Rozeznáváme čtyři 

hlavní části: caput femoris (hlavice kosti stehenní), collum femoris (krček kosti 

stehenní), corpus femoris (tělo kosti stehenní) a condyli femoris [2].

Caput femoris představuje kulovou plochu, v níž je mírná vkleslina. Collum 

femoris svírá s diafýzou kolodiafyzární inklinační úhel, který je 126° – 130°. Svým 

pootočením dopředu k frontální rovině zaujímá tzv. torzní úhel okolo 10°. Mohutné tělo 

vybíhá proximálně v trochanter major et minor, které se zepředu spojují v linea 

trochanterica a vzadu v crista intertrochanterica. Condylus medialis et lateralis jsou 

kloubními plochami pro spojení s kostí stehenní [7]. 

Kloubní pouzdro je zesíleno několika vazy. Zásadní stabilizační význam má vaz 

na přední straně kyčelního kloubu, ligamentum iliofemorale. Svou pevností ukončuje 

extenzi a zabraňuje záklonu v trupu vůči stehenní kosti. Má zásluhu na redukci určitých 
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typů zlomenin. Další dva vazy jsou jednak ligamentum pubofemorale, jenž omezuje 

abdukci a zevní rotaci v kyčelním kloubu, a dále ligamentum ischiofemorale, který 

limituje addukci a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu. Oba tyto vazy pokračují jako zóna 

orbicularis, vytvářející vazivový prstenec, který podchycuje caput femoris. Ligamentum 

capitis femoris je štíhlý vaz jdoucí uvnitř kloubu. Bursa iliopectina, tíhový váček, je 

uložena mezi m. iliopsoas a os coxae [2, 8].

2.1.2 Svaly kyčelního kloubu a jejich funkce

Pevnost kloubu zabezpečuje nejen vazivový aparát, ale též svalstvo kyčelního 

kloubu, které má vliv jak na postavení pánve, tak i páteře [15].  

Skupina m. iliopsoas: M. psoas major a m. iliacus provádí flexi v kyčelním 

kloubu. Aktivují se při chůzi a běhu, brání ve stoje pádu trupu nazad.

Skupina svalů gluteálních: M. gluteus maximus zajišťuje extenzi kyčelního 

kloubu, dolní část podporuje addukci femuru, horní část jeho abdukci a podílí se i 

na zevní rotaci kyčelního kloubu. Realizuje vzpřímení trupu ze dřepu nebo ze sedu, 

ve stoji zabraňuje pádu trupu dopředu. Je tedy antagonistou m. iliopsoas.

M. gluteus medius provádí abdukci v kyčelním kloubu, přední část napomáhá 

při anteverzi pánve a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, zadní část napomáhá 

při retroverzi pánve a zevní rotaci kyčelního kloubu a extenzi. Má velký význam 

pro stabilizaci pánve při chůzi. M. gluteus minimus  má podobný průběh a funkci jako 

m. gluteus medius, ale podstatně menší sílu.

Skupina zevních rotátorů: Označují se také jako svaly pelvitrochanterické, 

provádí zevní rotaci kyčelního kloubu a tisknou hlavici femuru do kloubní jamky. 

Do této skupiny patří m. piriformis, m. obturatorius internus, mm. gemelli superior et 

inferior, m. quadratus femoris a m. obturatoius internus.

Skupina adduktorů stehna: Tato skupina svalů působí addukci v kyčelním 

kloubu, navíc m. pectineus, m. adduktor longus a m. adduktor brevis se účastní flexe 

v kyčelním kloubu vždy s vnitřní rotací. Další svaly, které jsou součástí této skupiny, 

jsou  m. adduktor magnus  a m. gracilis. Celkově působí na statickou stabilizaci stoje a 

ovlivňují dynamickou stabilizaci při chůzi. 
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Stehenní svaly dvoukloubové: M. tensor fascia latae provádí abdukci, flexi a 

vnitřní rotaci kyčelního kloubu. M. rectus femoris  vykonává flexi v kyčelním kloubu a 

extenzi v kolenním kloubu. M. sartorius plní funkci flexoru kyčle s vnější rotací a 

mírnou abdukcí a flexoru kolene s vnitřní rotací.

Skupina flexorů kolena: M. biceps femoris uskutečňuje flexi v kolenním kloubu 

se zevní rotací, extenzi kyčelního kloubu a jeho zevní rotaci. M. semimebranosus a m. 

semitendinosus  jsou činné při extenzi a vnitřní rotaci v kyčli, flexi a vnitřní rotaci 

v koleni [32].

2.2 Kineziologie kyčelního kloubu

Jak už bylo zmíněno výše, kyčelní kloub je kloubem kulovým omezeným, 

umožňující poměrně velký rozsah pohybu, a to ve třech rovinách (frontální, sagitální a 

horizontální). Je třeba zdůraznit jeho úlohu jako kloubu balančního a nosného pro trup 

[6]. Při stojné fázi kroku působí na hlavici femuru přibližně trojnásobek hmotnosti těla

[8].

Již v kapitole 2.1.1 jsem nastínila kolodiafyzární inklinační úhel. Osa krčku 

stehenní kosti je šikmo posazená a s femorální diafýzou svírá tupý úhel 125° u 

dospělých. V případě, že úhel u dospělého člověka je větší než 140°, jedná se o coxa 

valga a když je menší než 115°, hovoří se o coxa vara [19]. Na udržení hlavice kosti 

stehenní v jamce kyčelního kloubu se podílejí abduktory a zevní rotátory kyčle. Účastní

se na pevném připojení kosti stehenní k pánvi. Adduktory, které jsou v podélné ose 

kosti stehenní, mají tendenci dislokovat kyčelní kloub. Tento stav se ale mění při plné 

abdukci kyčelního kloubu, kdy se stávají stabilizátory [18].

2.2.1 Pohyby kyčelního kloubu a jejich rozsah

Flexe – rozsah pohybu se mění v závislosti na poloze kolene. Při extendovaném 

koleni dosahuje flexe v kyčli 90°. Zatímco při flektovaném koleni je rozsah při aktivním 

pohybu až 120° a při pasivním až 145°.

Extenze – rozsah pohybu je opět ovlivněn polohou kolene. Pokud je kolenní  

kloub extendován, tak rozsah extenze v kyčelním kloubu je okolo 20°, tedy větší než 
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při flektovaném koleni. Z toho vyplývá, že “hamstringy“ ztrácejí funkci extenzorů kyčle 

a uplatňují se při flexi kolene. 

Abdukce – je možná pouze do 30°. Dále je pohyb substituován naklopením 

pánve vpřed a zvětšující se abdukcí v druhém kyčelním kloubu. 

Addukce - maximální rozsah je možný do 30°. Addukce probíhá, když se dolní 

končetina pohybuje mediálně z jakékoliv pozice abdukce. Většinou bývá tento pohyb 

kombinován s dalšími pohyby. Nejvíce nestabilní poloha pro kyčelní kloub je 

kombinovaný pohyb addukce spojené s flexí a zevní rotací, tedy “noha přes nohu“. 

Rotace - vnitřní rotace dosahuje maximálního rozsahu od 30° do 40° a zevní 

rotace až 60°. Pokud je pohyb zevní rotace prováděn v postavení 90° v kyčelním a 

kolenním kloubu, může být rozsah větší než při extendovaném koleni, a to z důvodu 

relaxace vazů v této pozici, které kontrolují zevní rotaci.

Cirkumdukce - je definována jako kombinace základních pohybů vyskytujících 

se souběžně ve všech třech rovinách – frontální, sagitální a horizontální. Osa dolní 

končetiny opisuje v prostoru kužel s vrcholem ležícím ve středu kyčle [18].

2.3 Osteoartróza

Heterogenní onemocnění osteoartróza může mít rozdílný etiologický původ, ale 

průběh tohoto onemocnění z hlediska biologického, patologického, rentgenového a 

klinického může být podobný [17]. Osteoartróza je degenerativní nezánětlivé kloubní 

onemocnění. Je charakterizované degradací kloubní chrupavky, subchondrální 

sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami měkkých tkání, které zahrnují synoviální 

membránu, kloubní pouzdro, kloubní vazy a svaly [5]. Sekundárně mohou přistoupit 

zánětlivé změny. To vše vede k deformacím struktury kloubu [11]. 

Přibývá s věkem, postihuje obě pohlaví, ale s určitými specifiky, zejména 

v rozdílnosti postižení určitých kloubních skupin. Mezi rizikové faktory patří věk, 

pohlaví, genetické predispozice, poruchy biomechaniky, úraz, obezita, ale i etnické a 

geografické vlivy [5].
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Obr. č. 1 Stadia artrózy dle Kellgrena-Lawrence [11]

2.3.2 Rozdělení osteoartrózy

Rozlišujeme primární idiopatickou a sekundární osteoartrózu. Oba tyto typy 

jsou zcela ireverzibilní. U primární osteoartrózy není známa bezprostřední příčina 

spouštějící celý proces změn. U sekundární osteoartózy dochází ke kloubním změnám 

v důsledku známých vnějších nebo vnitřních příčin [11]. Jedná se zejména 

o mechanické přetěžování, způsobené osovou deviací, nadváhou, chronickým 

přetěžováním kloubu prací a sportem. Dalšími příčinami jsou vrozená kyčelní 

dysplazie, coxa vara adolescentium, nitrokloubní zlomeniny, aseptická nekróza tkáně 

kloubní, metabolická systémová onemocnění a chronické kloubní záněty, jako 

revmatoidní artritida, psoriáza a infekty [26].

2.3.3 Koxartróza

Nejčastější klinický typ osteoartrózy postihující kyčelní kloub. Prvním 

subjektivním příznakem je námahová bolest postiženého kloubu, která se šíří do třísel, 

někdy až do kolenního kloubu, zprvu po větší zátěži a později i v klidu, rušící spánek. 

Koxartózu mnohdy provází i startovací bolest na začátku pohybu a ranní ztuhlost. 

Při chůzi je typická antalgická klaudikace, snižuje se rychlost chůze, kroku a jeho délky

[11, 29]. Kyčelní kloub má tendenci zaujímat postavení v mírné flexi a zevní rotaci, 

tedy zaujímá polohu, ve které je kloubní pouzdro co nejvíce uvolněno [26].

V objektivním nálezu je zjištěna omezená pohyblivost kyčelního kloubu 

v různém rozsahu. Nejdříve je omezena vnitřní rotace a extenze podle kloubního vzorce 

dle Cyriaxe. Později je narušena abdukce, addukce i flexe. Svalové zkrácení ovlivňuje 

postavení dolní končetiny v kyčelním kloubu. Jsou oslabeny abduktory a extenzory 

kyčelního kloubu. Pacienti si stěžují na relativní zkrácení dolní končetiny, což má vliv 
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na změny statiky páteře a postavení pánve. Tento stav vyvolává změny ve stereotypu 

chůze, typickým projevem je tzv. “kachní chůze“ [25, 30]. 

Klasifikačními kritérii koxartrózy dle americké revmatologické společnosti (ACR) jsou: 

 bolest kyčle většinu dní v posledním měsíci

 FW do 20 mm/hod.

 osteofyty na femuru anebo na acetabulu

 zúžení kloubní štěrbiny 

Diagnóza koxartrózy je stanovena, pokud jsou splněna alespoň tři shora uvedená kritéria

[23].

Obr. č. 2 Osteoartóza kyčelního kloubu IV. stádia [30]

2.3.4 Léčba osteoartrózy 

Je velice obtížná z důvodu nám neznámé kauzální léčby. Měla by být komplexní 

a k pacientovi by se mělo přistupovat individuálně. Důležité je zohlednit rozsah a 

stupeň postižení daného kloubu, věk a povolání pacienta. Nelze opomenout ani další 

průvodní onemocnění. Zásadní význam má především prevence. Strategie léčby je 
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zaměřena na tlumení bolesti, minimalizaci rozsahu omezení pohybu, zlepšení kvality 

života a omezení progrese [3, 11].

 Nefarmakologická léčba

Klade důraz na úpravu životního stylu. Pacient je edukován o režimových 

opatřeních vedoucích ke snížení tělesné hmotnosti v případě nadváhy. Dále by se měl 

vyvarovat nadměrné zátěži postiženého kloubu, eventuelně omezit provozování 

nevhodného sportu. Doporučuje se v případě potřeby používat opěrné a protetické 

pomůcky, např. vycházkovou hůl, francouzské berle, protetickou úpravu obuvi, použití 

vložek a v případě nestability použití ortézy [11, 17].

Pohybová terapie je hlavní součástí nefarmakologické léčby. Zaměřuje se 

především na zvýšení či udržení maximálního rozsahu pohybu v postižených kloubech. 

Dále je potřeba zvyšovat svalovou sílu formou léčebné tělesné výchovy a izometrických 

cvičení. Nutná je také správná centrace kloubů z důvodu možnosti vývoje flekčních 

kontraktur. Pro podporu správného držení těla je důležitá aktivace hlubokého 

stabilizačního systému páteře. Sporty, které v rámci léčby lze doporučit: plavání, 

turistika a běžky v rozumné míře, nordic walking, jízda na koni. Nevhodné jsou aktivity 

s tvrdými dopady, kontaktní sporty a sjezdové lyžování v náročném terénu [17].

Dále se využívá fyzikální terapie jako podpůrná léčba. V iritační fázi artrózy se 

osvědčila kryoterapie formou kryosáčků, naopak v kompenzované fázi termoterapie

pomáhá parafínový zábal. V rámci mechanoterapie se dají využít rotopedy či motodlahy 

pro pasivní pohyb v postiženém kloubu. Při otoku se aplikuje manuální či přístrojová 

lymfodrenáž [17].

 Farmakologická léčba 

Při symptomatické analgetické léčbě osteoartrózy jsou podávána analgetika a

nesteroidní antirevmatika. Nesteroidní antirevmatika jsou metodou první volby v její 

léčbě. Důvodem je jejich analgetický a mírně protizánětlivý účinek. V oblasti kauzální 

léčby se užívají symptomaticky pomalu působící léky s dlouhodobým účinkem

(SYSADOA). V pokročilých fázích choroby jsou již bez efektu. Z místně působících 
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léčiv se podávají nesteroidní antiflogistika ve formě gelu či masti, při zánětlivé iritaci 

kloubu či při klidové bolesti se aplikují intraartikulárně kortikosteroidy [19, 27].

 Chirurgická léčba koxartrózy

Za předpokladu, že selže konzervativní léčba a pacient trpí bolestmi a objevuje 

se větší funkční postižení, přistupuje se k léčbě chirurgické. Jednou z možností je 

metoda osteotomie, jejíž princip spočívá ve změně vzájemného postavení a kontaktu 

kloubních ploch. Nejpoužívanější metodou se jeví aloplastika. V tomto případě dochází 

k náhradě kloubní jamky i hlavice endoprotézou. Dále je výjimečně využívána resekční 

plastika, a to tehdy, pokud není možno provést aloplastiku či reimplantaci. Při tomto 

výkonu se odstraňuje poškozená hlavice a aplikuje se skeletální trakce na dobu 8 týdnů, 

kdy se vytvoří vazivové interpozitum mezi proximálním koncem stehenní kosti a pánví. 

Další metoda  angulační osteotomie spočívá ve změně postavení proximálního konce 

stehenní kosti, což způsobí změnu zatížení postiženého kloubu a dochází 

k analgetickému efektu.  Poslední metoda je artrodéza, při níž se kloub upevní

do postavení 15° flexe a 0 – 5° abdukce. Pacient je v takovém případě pohybově 

omezen. To se projevuje např. při sezení a jízdě autem [26].

2.4 Totální endoprotéza kyčelního kloubu (TEP)

Totální endoprotéza kyčelního kloubu neboli artroplastika či aloplastika, je 

operací, při níž se nahrazuje celý kloub či jen jeho část cizím materiálem. Totální 

endoprotézy mají určitou životnost a za standard se považuje přežívání 10-15 let 

v závislosti na míře zatěžování kloubu pacientem [20].

2.4.1 Indikace k operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

 degenerativní onemocnění kyčelního kloubu – koxartróza

 poškození kyčelního kloubu úrazem, zlomenina krčku stehenní kosti, 

poúrazová destrukce kloubu

 revmatické onemocnění 

 vrozené vady 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Artroplastika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Aloplastika
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 nádorové onemocnění kosti [10]

2.4.2 Kontraindikace operace

Hlavními kontraindikacemi aloplastiky jsou kardiopulmonální onemocnění, 

závažná cévní onemocnění - pokročilá ateroskleróza znemožňující efektivní pooperační 

rehabilitaci, ischemická postižení periferních tepen dolních končetin, chronická nebo 

neléčená infekce kdekoliv v organismu. Z místních kontraindikací to jsou kožní hnisavé 

afekce a bércové vředy. Dále neochota a nespolupráce nemocného v pooperačním 

období. Za relativní kontraindikaci lze považovat věk, obezitu a sociální zázemí

[10, 28]. Obezita je rizikovým faktorem z důvodu pomalejšího funkčního využití, roste 

riziko aseptického uvolnění. Stejně tak věk je důležitým parametrem. Trvanlivost 

kloubu je stále závislá na opotřebení materiálu. Studie ukazuje, že se míra revize totální 

endoprotézy kyčelního kloubu s věkem zvyšuje u pacientů nad 55 let [14].

2.4.3 Typy endoprotéz kyčelního kloubu 

 Klasická cementovaná endoprotéza 

Obě komponenty jsou zafixovány kostním cementem. Do acetabula, které je 

zbaveno kloubní chrupavky a marginálních osteofytů, je upevněna kloubní jamka 

z polyetylénu. Dřík endoprotézy je upevněn do proximální části stehenní kosti, která je 

zbavena spongiózy. Je spojován buď hlavicí, nebo je zakončen kuželovým konusem, 

na který se hlavice nasazuje až podle požadavků na kloubní stabilitu a délku končetiny. 

V počátku je kloub stabilizován proti luxaci svalstvem [26, 28].

 Necementovaná endoprotéza 

Komponenty jsou fixovány do kosti bez cementové mezivrstvy, fixace tkví 

v dokonalém kontaktu opracovaného kostního lůžka s povrchem endoprotézy. 

Acetabulární komponenty jsou buď sférické, nebo kónické. Sférické acetabulární 

komponenty jsou impakcí vetknuty přesně do vyfrézovaného kostního lůžka. Kónické 

acetabulární komponenty jsou opatřeny buď závitem a do kostního lůžka zašroubovány 

nebo jsou fixovány tak, že po doražení do jamky jsou speciálním impaktorem roztlačeny 

proti stěně kostního lůžka. Část artikulační je vetknuta do kotvící části po jejím usazení 
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do kosti. Dříky bezcementových endoprotéz jsou zaraženy do přesně opracovaného 

kostního lůžka [26].

 Hybridní endoprotéza 

Každá z komponent je fixována rozdílnou technikou výše uvedenou. Obyčejně 

bývá jamka připevněna bez cementu a dřík je připevněn cementem [5].

2.4.4 Komplikace totální náhrady kyčelního kloubu 

Nejzávažnější komplikací totální náhrady kyčelního kloubu, která se může 

vyskytnout, je flebotrombóza či plicní embolie. Nejčastější obtíží je bolest, která může

mít různý původ. Jednou z příčin je uvolnění endoprotézy, které vzniká mechanickým 

selháním endoprotézy či periprotetickou zlomeninou. Při známkách uvolnění je nutná 

výměna totální endoprotézy. Včasná výměna zabrání vzniku rozsáhlé kostní destrukce a 

s tím spojené řešení složitých a rozsáhlých kostních defektů. Další příčinou může být 

septická či floridní infekce, která je zavlečena při operaci anebo sekundárně osidluje 

krevní či mízní oběh. Dalšími komplikacemi jsou nervová obrna, heterotopická 

osifikace, burzitida a tumor [5, 23].

Pozdní komplikace, která může nastat, je luxace endoprotézy. Důvod luxace 

může být čistě mechanické povahy s nesprávným umístěním částí protézy. Ochablé 

svaly mohou také přispět k nestabilitě [31]. Nejčastěji k ní dochází po propuštění 

pacienta z hospitalizace z důvodu nešetrného zacházení a nedodržování režimových 

opatření, tedy rizikových pohybů. Objevuje se v 1-10 % případů primárních implantací 

a v 20 % reimplantací. Nejvíce se vyskytuje zadní luxace bez ohledu na operační 

přístup. Stav se řeší vždy konzervativně, jednorázovou repozicí a následnou sádrovou 

fixací. Pacient je imobilizován po dobu 3-12 týdnů. V případě selhání konzervativní 

léčby je indikována reoperace [5, 23].

Mechanismus luxace

 spontánní luxace při nedostatečné stabilitě endoprotézy 

 páčení krčku femorální komponenty o okraj náhrady acetabula
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 páčení kostěného femuru o kostní prominenci pánve [5, 20]

2.5 Rehabilitace

Lze ji rozdělit do dvou úseků, na předoperační a pooperační fázi rehabilitace 

[19].

2.5.1 Předoperační fáze rehabilitace

Stav fyzické kondice před operací se projevuje v pooperačním období. Snížená 

fyzická kondice je příčinou pomalejší pooperační rekonvalescence. Předoperační 

rehabilitace má za cíl dostatečně připravit pacienta na změněné pooperační pohybové 

možnosti, ve smyslu jeho celkové kondice a docílení maximálního možného funkčního 

stavu svalového systému, udržet či zlepšit kloubní rozsah [3, 26].

Dále je pacientům před operací doporučována redukce váhy v případě obezity a 

její udržení. Počet obézních pacientů podstupujících TEP kyčelního kloubu se zvyšuje. 

Předchozí studie ukázaly, že obezita je spojena se zvýšenou pravděpodobností 

komplikací po TEP kyčle [21].

 Edukace a režimová opatření

Pacient by měl být seznámen s průběhem pooperačního období, o potřebě časné 

vertikalizace a aktivním přístupu k rehabilitaci. Musí být edukován o zásadách, které by 

měl dodržovat, aby nedošlo k luxaci kyčelního kloubu. Nesmí překřižovat operovanou

DK přes osu těla a zvedat ji nataženou (dlouhá páka). Dále není povolena flexe 

kyčelního kloubu nad 90º a je potřeba vyhnout se zevní rotaci v kyčelním kloubu [19].

Transfery na lůžku a přetáčení se na břicho by měl pacient provádět pomocí 

klínu nebo polštáře mezi stehny přes zdravou končetinu. Dále je pacient obeznámen 

s vhodnými úpravami domácího prostředí (např. nástavec na WC, protiskluzová 

podložka do sprchy, zvýšení židle i postele, “obouvač ponožek“) [24]. Důležité je 

předcházet riziku pádu a úrazu, čehož lze docílit odstraněním různých podložek a 

koberečků.
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 Předoperační rehabilitace

Před zahájením rehabilitace musí předcházet podrobné vyšetření pacienta 

v rámci kineziologického rozboru a zhodnotit kvalitu běžného života pomocí 

standardizovaných dotazníků [19].

Rehabilitace je zaměřena na ošetření postiženého kloubu. Je potřeba udržet či 

zvýšit rozsah pohybu. Upravit svalovou dysbalanci v oblasti dolní končetiny a pánve 

protažením zkrácených svalů (adduktorů, flexorů a zevních rotátorů kyčelního kloubu) a 

posílením svalů oslabených (extenzorů a abduktorů kyčle). Celkově zlepšujeme kondici 

se zaměřením na horní končetiny a zdravou dolní končetinu, které jsou důležité 

pro nácvik chůze s odlehčením postižené končetiny s oporou francouzských berlí či 

podpažních. Dále by měla směřovat pozornost k úpravě stereotypu dýchání, nácviku 

důležitých pohybových stereotypů, správného držení těla a nácviku sebeobsluhy. Nelze 

opomenout ani nácvik transferu na lůžku a vertikalizaci, které umožní po operaci lepší 

průběh a rychlejší rekonvalescenci [12, 13, 19,].

2.5.2 Pooperační fáze rehabilitace

Brzká multidisciplinární rehabilitace může značně zrychlit zotavení po totální 

náhradě kyčelního kloubu. Optimální léčba však nebyla přesně definována [4].

 Časná pooperační rehabilitace

V prvních dnech po operaci je fyzioterapie zaměřena na redukci otoku a 

prevenci TEN. S pacientem se cvičí izometrické kontrakce mm. gluteii maximi a mm. 

quadriceps femoris a asistované cvičení do flexe a abdukce DK. Také se využívá 

lokalizovaného dýchání v rámci respirační fyzioterapie. Vertikalizace probíhá 2. - 3. 

pooperační den. Nacvičují se transfery, vertikalizace do sedu, je nacvičován stoj a chůze 

s opěrnými pomůckami s odlehčením operované končetiny dle doporučení operatéra. 4. 

– 7. den se pacienti přetáčí na bok a postupně začínají cvičit na břiše. Provádí se aktivní 

cvičení dolní končetiny. Zapojuje se svalstvo trupu a horních končetin. Od 8. dne 

probíhá nácvik chůze do schodů a po nerovném terénu. Dále se provádí měkké techniky 

a péče o jizvu po odstranění stehů. Hospitalizace pacienta bývá obyčejně ukončena 

do dvou týdnů po operaci a pacient by měl ve vlastním zájmu v souladu s doporučením 



24

pokračovat v započaté terapii. Plná zátěž bývá po 3 až 6 měsících, pokud operatér 

neurčí jinak [5, 12, 19]. Několik studií prokázalo, že v časné pooperační fázi jsou 

příznivé výsledky díky ergometrickému rotopedu a maximálnímu silovému tréninku

[4]. 

 Fyzikální terapie 

Mechanoterapie 

Motorová dlaha, která spadá do přístrojové mechanoterapie pasivními pohyby, 

se využívá pro vykonávání pasivního kontinuálního pohybu v kloubech. Dále 

do mechanoterapie můžeme zařadit manuální nebo přístrojovou lymfodrenáž, která má 

antiedematózní účinek. Napomáhá ke správnému metabolismu tkání a redukci otoku

[1].

Fototerapie

Laser má biostimulační, protizánětlivý a analgetický účinek na ozářené tkáně a 

využívá se pro podporu hojení jizvy. Doporučovaná dávka energie je u nekeloidních 

jizev 1,8 – 3,75 J/cm a u keloidních, bolestivých jizev 0,4 – 2,0 J/cm. Biolampa se 

používá na jizvy, při léčbě dekubitů, reflexních změn a otoků pro svůj biostimulační 

účinek [1].

Termoterapie 

Kryoterapie se používá ve formě kryosáčků ihned v pooperačním období 

pro svůj analgetický a antidematózní účinek. Aplikuje se přímo na operační ránu, 

pro snížení otoku [1].

Elektroterapie

Převážná část elektroterapie je kontraindikována pro přítomnost kovového 

materiálu. U TEP kyčelního kloubu se z distanční elektroterapie mohou aplikovat 

Bassetovy proudy. Zvyšují transport Ca2+ do buněk a senzitivitu osteoblastů 

na parathormon.

Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční bezkontaktní magnetoterapii lze využít 

u diamagnetických endoprotéz. Pulzní magnetoterapie by se neměla používat 3 – 6 
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měsíců po aplikaci TEP, kdy se vytváří potřebné nové vazivové pseudopouzdro, fixující 

TEP [1].

Hydroterapie 

Indikovaná po úplném zhojení operační rány, tedy asi po 3 týdnech po operaci. 

Vířivá lázeň zvyšuje prokrvení končetin a místní metabolismus. Aplikace formou 

částečné koupele na dolní končetiny nebo celkové vířivé koupele. Perličková lázeň má 

sedativní a jemný masážní účinek na kůži [1].
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3. Část speciální

3.1 Metodika práce

Práce vznikla v průběhu souvislé odborné praxe. Praxi jsem absolvovala

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze v období od 6. 1. do 31. 1. 2014. Probíhala 

každý den odpoledne od 12:00 do 16:00 po dobu čtyř týdnů na lůžkové části Oddělení 

rehabilitační a fyzikální medicíny. 

Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Část obecná je zaměřena 

na teoretické zpracování dané diagnózy. V části speciální je rozpracována kazuistika 

pacienta, která obsahuje vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý plán, dlouhodobý 

plán, průběh terapie a na závěr výstupní kineziologický rozbor. Fyzioterapeutické 

metody a postupy, které byly použity, vychází z tříletého bakalářského studia oboru 

fyzioterapie.

Pracovala jsem s pacientem po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

po dobu hospitalizace, tedy 8 dnů. Pacient byl přeložen týden po operaci z ortopedie 

ÚVN.  Terapii jsem prováděla jednou denně odpoledne po dobu 30 minut pod vedením 

supervizora. V terapii byly použity techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace 

dle Rychlíkové, “míčkování“ dle Jebavé, postizometrická relaxace dle Lewita, 

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy, AGR dle Zbojana, postup 

Agisticko- excentrické kontrakce, dále respirační fyzioterapie dle Haladové a cvičení za 

účelem zvýšení rozsahu pohybu operované DK, posílení svalstva DKK a celkové 

zlepšení kondice.

Pomůcky, které byly použity během vyšetření či terapií – plastový dvouramenný 

goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko, molitanový míček, overball, 

eggball a theraband.

Práce byla schválena Etickou komisí FTVS UK (viz příloha 1). Pacient byl 

obeznámen s cílem této práce a na základě toho podepsal informovaný souhlas (viz

příloha 2).
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3.2 Anamnéza

Pacient: K. T.

Rok narození: 1951

Diagnóza: Z 509 Komplexní a as. pooperační rehabilitace.

M 160 St. p. implantaci totální endoprotézy levé kyčle pro 

artrózu ze dne 7. 1. 2014

Vedlejší diagnóza: E 119 od 3/1991 léčen pro DM 2. typu

I 10 od 2008 arteriální esenciální syst. hypertenze na 

medikaci, dieta 9

M 161 primární koxartróza, bilaterálně

RA: matka narozena 1929, otec tragicky zemřel, oba bez závažných onemocnění, nemá 

sourozence

OA: běžná dětská onemocnění, od roku 2008 arteriální hypertenze,

od roku 2010 hyperurikemie, dyslipidémie, otitis ext. chronica s jizevnatou stenózou 

zvukovodu l dx.

ABUSUS: nekouří, nepije, dodržuje pitný režim

FA: novalgin, oxazepam, vasocardin, hydrochlorthiazid

AA: 0

NO: Pacient trpěl bolestmi levého kyčelního kloubu cca 2 roky. Pro pokročilou

coxartrózu byla provedena implantace TEP vlevo dne 7. 1. 2014 na ortopedii ÚVN, 

výkon a další pooperační období bylo nekomplikované. Pacient přijat překladem 

z ortopedie ÚVN k pooperační rehabilitaci. Nyní po operaci si pacient stěžuje pouze na 

bolestivost v oblasti operační rány. Největší problém mu dělají přesuny na lůžku, 

pociťuje tah a napětí v levém stehnu. 

PRAC. A: řidič

SOC. A: žije s manželkou v bytě v 3. podlaží, v domě je výtah, pacient musí absolvovat

8 schodů
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SPORT. A: od dětství hrál fotbal přes 40 let

Předchozí rehabilitace: Pacient se nikdy nezúčastnil žádné rehabilitace či léčebného 

pobytu.

Výpis ze zdravotní dokumentace: krevní tlak: 150/80 mmHg, TF: 88/min, DF: 16 

dechů/min

Indikace k rehabilitaci: Kineziologický rozbor, vertikalizace do sedu a stoje, nácvik 

chůze o 2 FH s odlehčením LDK, individuální LTV, edukace pacienta o režimových 

opatřeních a instruktáž k autoterapii

Diferenciální rozvaha: U pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

lze předpokádat otok v oblasti operační rány, reflexní změny, zhoršenou protažitelnost 

kůže, podkoží, fascií a omezení kloubní vůle na DK. Dále omezení rozsahu pohybů DK, 

snížení svalové síly DK, narušení pohybových stereotypů a stereotypu chůze. Dále 

můžeme očekávat neurologický deficit, asymetrickou délku končetin, která by měla vliv

na postavení DKK, pánve a vyšších segmentů páteře. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor

proveden 14. 1. 2014, pacient je 7. den po operaci

3.3.1 Status praesens

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, udává bolest v oblasti operační rány LDK. 

Objektivně: Pacient spolupracuje, je orientovaný časem a místem. Je soběstačný, 

zvládá vertikalizaci do sedu a stoje samostatně. Nyní z pomůcek využívá 2 FH při 

chůzi, dále brýle na čtení.  

výška: 170 cm, váha: 80 kg, BMI: 27, 7 – nadváha

3.3.2 Aspekce

Pacient zaujímá polohu polosedu na lůžku. Operovaná DK je v mírné zevní 

rotaci, podložena polštářem pod kolenem. Dýchání převládá dolní hrudní. Operační rána 

se stehy je na laterální straně stehna LDK, sterilně kryta. V okolí operační rány shledán 

značný otok.
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3.3.3 Vyšetření stoje

Pacient smí operovanou DK zatěžovat pouze 30 % tělesné váhy. Tudíž vyšetřeno 

s oporou o 2 FH pouze orientačně.

zezadu: úzká baze, LDK v ZR a mírném předsunu, varózní postavení P paty, výraznější 

kontura L lýtka a stehna, podkolenní rýhy – L je níže, šikmá pánev vlevo dolů, 

výraznější kontura L taile, ramena v elevaci, hlava v ose

zboku: ploché nohy, PDK spočívá na zevní hraně chodidla, LDK v mírném předsunu a 

ZR, trup ve flekčním postavení s oporou o 2FH, vyklenutá břišní stěna, vyhlazená 

bederní lordóza, zvýšená hrudní kyfóza, zvýšená krční lordóza, protrakce a elevace  

ramen, předsunuté držení hlavy

zepředu: úzká baze, flekční deformita u IP1 palců bilaterálně, asymetrie bérců – vlevo 

otok, patelly táhnuty laterálně, asymetrie stehen – vlevo otok, šikmá pánev vlevo dolů,

pupík tažen k L straně, trup ve flekčním postavení, ramena v elevaci, prominence 

klíčních kostí bilaterálně, hlava v ose

vyšetření pánve: cristy – L je níže, SIAS – L je níže, SIPS – L je níže, šikmá pánev 

vlevo

3.3.4 Vyšetření chůze

Pacient chodí o 2 FH třídobou chůzí s odlehčením LDK. Rytmus chůze je 

pravidelný. Úzká baze, nefyziologické odvíjení chodidel, dopad na patu a poté 

došlápnutí na celou plosku. Pacient nezachovává stejnou délku kroku, u PDK je krok 

znatelně kratší. Při chůzi je shrbený, trup je držen ve flekčním postavení a semiflexi 

v levém kyčelním kloubu. Ramena jsou v elevaci a protrakčním držení, pacient se dívá 

k nohám.
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3.3.5 Antropometrie dle Haladové

Měřeno vleže na zádech pomocí krejčovského metru. Rozměry jsou uvedeny 

v cm.

Délky DKK PDK LDK

Délka funkční 85 84

Délka anatomická 82 81

Délka umbilikální 91 92

Délka stehna 40 39

Délka lýtka 42 42

Délka chodidla 21 21

Tab. č. 1  Antropometrie DKK – délky (Vstupní kineziologický rozbor)

Obvody DKK PDK LDK

Obvod stehna – 15 cm nad patellou 46 48

Obvod kolena 36 39

Obvod přes tuberositas tibie 31 34

Obvod lýtka 31 35

Obvod přes kotníky 25 27

Obvod přes nárt a patu 31 32

Obvod přes hlavice metatarzů 25 25

Tab. č. 2  Antropometrie DKK – obvody (Vstupní kineziologický rozbor)
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3.3.6 Goniometrie dle Jandy

Měřeno plastovým dvouramenným goniometrem. Hodnoty zaznamenány 

pomocí metody SFTR. 

Dolní končetina Aktivní pohyb Pasivní pohyb

PDK LDK PDK LDK

Kyčelní kloub S 10 – 0 – 100 S 0 – 5- 50 S 10 – 0 - 110 S 0 – 5 - 60

F 20 – 0 - 10 F 0 – 0 - N F 25 – 0 - 15 F 15– 0 - N

R 45- 0 - 30 R N – 0 - 5 R 45 – 0 - 35 R  N – 0 - 10

Kolenní kloub S 0 – 0 - 110 S 0 – 0 - 100 S 0 – 0 - 120 S 0 – 0 - 110

Hlezenní kloub S 20 – 0 - 35 S 15 – 0 - 35 S 20 – 0 - 40 S 20 – 0 - 35

Tab. č. 3  Goniometrie DKK (Vstupní kineziologický rozbor)

Pozn. N – neměřeno, addukce a zevní rotace kyčelního kloubu – zakázaný pohyb. Flexe 

kyčelního kloubu měřena s flexí v kolenním kloubu.
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3.3.7 Vyšetření svalové síly dle Jandy

Vyšetření provedeno u určitých svalových skupin, v modifikovaných polohách. 

Kyčelní kloub Svaly PDK LDK

Flexe M. psoas major 4 3-

M. iliacus

Extenze M. gluteus maximus

3+ 2+M. biceps femoris

M. semitendinosus

M. semimembranosus

Abdukce M. gluteus medius
3+ 2

M. tensor fasciae latae

M. gluteus minimus

Kolenní kloub

Flexe M. biceps femoris
4+ 3+

M.semimembranosus

M. semitendinosus

Extenze M. quadriceps femoris 4+ 3

Hlezenní kloub

Plantární flexe M. triceps surae 5 4

Supinace s dorzální flexí M. tibialis anterior 4 4

Supinace v plantární flexi M. tibialis posterior 4 4

Plantární pronace M. peroneus brevis 4 4

M. peroneus longus

Tab. č. 4  Svalová síla DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Pozn. Vyšetřeno v modifikovaných polohách vleže na zádech a na břiše.

Hodnocení: 5 = normální, 4 = dobrý, 3 = slabý, 2 = velmi slabý, 1 = svalový záškub, 0 = 

bez záškubu

Svalová síla horních končetin byla vyšetřena pouze orientačně, nenalezeno žádné 

omezení.  
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3.3.8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Svaly PDK LDK

M. iliopsoas 1 2

M. rectus femoris 1 1

Adduktory kyčel. kloubu 2 2

“ Hamstringy “ 2 N

M. triceps surae 0 1

M. pectoralis major – část sternální dolní 1 1

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

M. pectoralis major – klavikulární část

0 0

M. pectoralis minor

M. trapezius 2 2

M. levator scapulae 1 1

Tab. č. 5  Vyšetření zkrácených svalů (Vstupní kineziologický rozbor)

Pozn. N – nevyšetřeno, vyšetřeno v modifikovaných polohách. 

Hodnocení: 0 = nejde o zkrácení, 1 = malé zkrácení, 2 = velké zkrácení
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3.3.9 Vyšetření stereotypů dle Jandy

Extenze kyčelního kloubu

PDK – pohyb je zahajován aktivací “hamstringů“, dále se zapojuje m. gluteus maximus, 

postupně aktivovány homolaterální L a Th – L vzpřimovače, dále kontralaterální L a 

Th- L vzpřimovače, opožděné zapojení m. gluteus maximus.

LDK - pohyb je zahajován aktivací “hamstringů“, postupně aktivovány homolaterální L 

a Th – L vzpřimovače, dále kontralaterální L a Th – L vzpřimovače, opožděné zapojení 

m. gluteus maximus, rozsah pohybu je snížený.

3.3.10 Vyšetření jizvy a okolí

Jizva – dlouhá 16 cm na laterální straně stehna, stehy ponechány, bez sekrece, 

okolí je zarudlé, palpačně zvýšená teplota v okolí, zhoršená posunlivost kůže a podkoží

v oblasti jizvy mediolaterálně i kraniokaudálně.

3.3.11 Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Reflexní změny v oblasti zad

Zhoršená protažitelnost kůže mediolaterálně v bederní oblasti, Kiblerovu řasu 

nelze nabrat v bederní krajině, posun fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním a 

kraniálním bez zvýšeného odporu, nalezen hypertonus PV svalstva v oblasti přechodu 

Th – Lp bilaterálně, mezi lopatkami je zvýšené napětí, hypertonus m. trapezius 

bilaterálně.

DKK

Nález v oblasti operované LDK, především v okolí jizvy. Snížena posunlivost 

kůže a podkoží všemi směry na stehně. U fascie stehna je snížená protažitelnost 

laterolaterálním směrem. Palpačně hypertonní adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, 

především vlevo a m. tensor fascie latae vlevo. Hypotonie m. gluteus maximus

bilaterálně. Na LDK značný otok v oblasti stehna přecházející až pod koleno. Nalezen 

trigger point bilaterálně mediálně od hlavičky fibuly. 
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3.3.12 Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové

MT klouby – dorzálním a plantárním směrem volné bilaterálně 

Os cuboideum, os naviculare – dorzální a plantární směrem volné bilaterálně 

Calcaneus –směrem mediálním a laterálním bilaterálně volné 

Lisfrankův kloub – do rotací bilaterálně volné 

Talocrurální kloub – omezena kloubní vůle dorsálním směrem vlevo, vpravo volné

Hlavička fibuly – omezena směrem ventrodorzálním u LDK, vpravo volné

Patella – směrem mediálním, laterálním a kraniokaudálním bilaterálně volná

SI kloub – směrem dorzálním volný bilaterálně

3.3.13 Neurologické vyšetření

DKK: konfigurace, trofika, třes – bez patolog. nálezů

Čití : povrchové čití – taktilní – normostezie

hluboké čití – polohocit , pohybocit – bez patologických nálezů

Šlachookosticové reflexy:

DKK PDK LDK

Patelární reflex (L2 – L4) 3 3

Medioplantární reflex (L5 - S2) 3 3

Reflex Achillovy šlachy (L5 - S2) 3 3

Tab. č. 6  Šlachookosticové reflexy DKK (Vstupní kineziologický rozbor)

Hodnotící škála dle Véleho 

0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex výbavný jen s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = 

normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický reflex s následnými záškuby
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3.4 Závěr vyšetření

Pacient je 7. den po implantaci totální endoprotézy levého kyčelního kloubu. Při 

stoji spočívá PDK na zevní hraně, LDK je v ZR a mírném předsunu. Trup je ve 

flekčním postavení s oporou o 2FH, bederní lordóza je vyhlazena, zvýšená hrudní 

kyfóza a krční lordóza, břišní stěna vyklenuta, ramena jsou v protrakci a elevaci, 

předsunuté držení hlavy. 

Při chůzi pacienta nedochází k fyziologickému odvíjení chodidel, dopadá na 

patu a poté došlapuje na celou plosku a nezachovává stejnou délku kroku. Trup je držen 

ve flekčním postavení, semiflexi v levém kyčelním kloubu, ramena jsou v elevaci a 

protrakčním držení, pacient se dívá k nohám.

Antropometrie zaznamenala, že LDK je o 1 cm kratší, což by mohlo způsobovat 

šikmou pánev. V délce umbilikální byl také rozdíl 1 cm. Obvod stehna LDK je větší o 2 

cm, otok zasahuje až po lýtko, kde je rozdíl oproti PDK 4 cm. 

Pasivní a aktivní pohyby jsou značně omezeny, především extenze a abdukce 

v kyčli u operované DK. Oslabená svalová síla je především u flexorů, extenzorů a 

abduktorů kyčelního kloubu LDK, kde dosahuje stupně 2 - 3. 

Velké zkrácení vykazovaly m. trapezius bilaterálně, adduktory kyčelního kloubu 

bilaterálně, “hamstringy“ vpravo a m. iliopsoas vlevo. 

Při vyšetření stereotypu extenze kyčelního kloubu byla opožděná aktivace m. 

gluteus maximus bilaterálně. Špatný sled zapojení u vzpřimovačů páteře, nejdříve se 

zapojovaly na homolaterální straně až potom na kontralaterální.

Operační rána ponechána se stehy.  Jizva je bez sekrece. Značný otok v oblasti 

stehna a kolena, zhoršená posunlivost kůže a podkoží  mediolaterálně i kraniokaudálně. 

U fascie stehna je snížená protažitelnost laterolaterálním směrem. Palpačně hypertonní 

adduktory kyčelního kloubu bilaterálně, především vlevo a m. tensor fasciae latae vlevo,

hypotonus m. gluteus maximus bilaterálně. Nalezen trigger point bilaterálně mediálně 

od hlavičky fibuly. Kloubní vůle omezena u hlavičky fibuly ventrodorsálním směrem 

vlevo a u talocrurálního kloubu také vlevo. V oblasti zad je zhoršená protažitelnost kůže 

mediolaterálně v bederní  krajině,  nalezen hypertonus PV svalstva v oblasti přechodu 

Th – Lp bilaterálně, mezi lopatkami je zvýšené nápětí, hypertonus m. trapezius 

bilaterálně.
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3.5 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán

Krátkodobý terapeutický plán

 snížení otoku v oblasti LDK

 zvýšení rozsahu pohybu LDK

 uvolnění měkkých tkání v oblasti LDK a zad

 odstranění blokád a obnovení kloubní vůle

 ovlivnění hypertonických svalů

 protažení zkrácených svalů

 posílení  oslabených svalů

 péče o jizvu

 korekce držení těla

 korekce stereotypu chůze o 2FH

 nácvik chůze do schodů o 2FH

 úprava dechového stereotypu

 edukace o režimových opatřeních

 instruktáž k autoterapii

Dlouhodobý terapeutický plán

 úprava pohybových stereotypů

 zvyšování soběstačnosti

 zvýšení a udržení tělesné kondice

 dosažení rovnoměrného zatížení DKK

 zlepšení stereotypů chůze bez 2FH

 lázeňská péče

 senzomotorická stimulace proprioreceptorů DKK
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3.6 Průběh terapie

Terapie zahrnuje 2x denně individuální LTV po dobu 30 minut ve všední dny a 

v sobotu 1x denně také po dobu 30 minut. Pacient nemá indikované žádné další 

procedury. Osobně jsem vedla odpolední terapie pod odborným dohledem 

fyzioterapeuta. Součástí byla také ergoterapie, která byla zaměřena na výběr vhodných

kompenzačních pomůcek, dále zahrnovala  vyšetření ADL a jeho zvyšování. 

3.6.1 Terapeutická jednotka č. 1 dne 14. 1. 2014

Vstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.3)

3.6.2 Terapeutická jednotka č. 2 dne 15. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient se v noci dobře nevyspal, často se budil. Pociťuje bolest v operační 

ráně. 

objektivní: Pacient spolupracuje, již je 8. den po operaci. Operační rána se stehy, 

sterilně kryta, okolí zatuhlé a oteklé. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 snížení otoku a uvolnění kůže, podkoží, fascií a TrP v oblasti LDK

 obnovení kloubní vůle

 zvýšení rozsahu pohybu LDK 

 ovlivnění hypertonu adduktorů kyčelního kloubu 

 protažení flexorů kyčelního kloubu, m. rectus femoris a m. triceps surae 

bilaterálně

 zvýšení svalové síly LDK

 úprava dechového stereotypu

 korekce stereotypu chůze
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 edukace o zakázaných pohybech

 autoterapie

Návrh terapie

 Míčkování

 Techniky měkkých tkání dle Lewita

 PIR s následným protažením na flexory kyčelního kloubu, m. rectus 

femoris, m. triceps surae bilaterálně dle Jandy

 Mobilizační techniky dle Rychlíkové

 LTV – aktivní pohyby pro zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly LDK s 

využitím overballu, izometrická kontrakce m. gluteus maximus a m. 

quadriceps femoris bilaterálně, 

 Respirační fyzioterapie 

 Nácvik chůzového stereotypu o 2FH

Provedení terapie

Respirační fyzioterapie: VP: leh pokrčmo, HKK podél těla, terapeutovy ruce 

anterolaterálně na břiše. Pacient se hluboce nadechuje pod ruce. S výdechem vtahuje 

břicho dovnitř.

TMT: Míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna 

směrem laterolaterálním, manuální masáž v oblasti adduktorů kyčelního kloubu vlevo 

pomocí míčku, působení tlakem na TrP mediálně od hlavičky fibuly bilaterálně.

PIR s následným protažením: flexory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na břiše, m. 

rectus femoris bilaterálně vleže na břiše, m. soleus bilaterálně vleže na břiše

s flektovaným kolenem, mm. gastrocnemii bilaterálně vleže na zádech

Mobilizace: periferní klouby všemi možnými směry, talocrurální kloub směrem 

dorzálním, hlavička fibuly ventrodorzálním směrem, patella směrem mediálním, 

laterálním a kraniokaudálním, SI kloub směrem dorzálním, vše provedeno bilaterálně
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LTV: VP: vleže na zádech, HKK podél těla, overbally pod kolena - dorsální flexe 

v hlezenním kloubu, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus bilaterálně

VP: vleže na zádech, HKK podél těla - sunutí overballu pod patou, flexe LDK v koleni 

a kyčli

VP: vleže na zádech, HKK podél těla - unožování LDK za patou, koleno směřuje 

vzhůru

VP: leh na břiše, HKK podél těla - izometrická kontrakce m. gluteus maximus 

bilaterálně

VP: leh na břiše, HKK podél těla - flexe DK v koleni, pata směrem k hýždi

Autoterapie: Pacient byl zainstruován pro nácvik lokalizovaného dýchání do břicha, pro 

provádění cvičení na zvýšení rozsahu pohybů LDK a izometrického posilování m. 

gluteus maximus a m. rectus femoris bilaterálně.

Nácvik chůzového stereotypu o 2FH: Pacient korigován pro flekční držení trupu, 

semiflexi v kyčelním kloubu a nedodržování stejné délky kroku, u PDK je krok kratší. 

Upozorňován na špatné odvíjení chodidel. 

Edukace: Pacientovi byly zopakovány antiluxační zásady, které musí dodržovat. Dále 

byl znovu instruován v rámci vertikalizace do sedu přes bok. 

Výsledek terapie

Pacient se cítí po terapii mírně unaven. Zatím si neosvojil lokalizované dýchání do 

břicha, má celkový problém s relaxací svalstva. Došlo k mírnému uvolnění kůže a 

podkoží v oblasti levého stehna, nadále zůstává omezená protažitelnost fascií.

Adduktory kyčelního kloubu vlevo stále v hypertonu beze změny. Pomocí PIR 

s protažením dle Jandy byly mírně protaženy flexory kyčelního kloubu, m. rectus 

femoris a m. triceps surae bilaterálně. Nepodařilo se odstranit TrP mediálně od hlavičky 

fibuly bilaterálně a stále zůstává omezená kloubní vůle hlavičky fibuly ventrodorzálním 

směrem vlevo. Pacient korigován v rámci nácviku stereotypu chůze a upozorněn na 

zakázané pohyby, které nesmí provádět u operované dolní končetiny.
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3.6.3 Terapeutická jednotka č. 3 dne 16. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient na dnešek spal dobře. Bolest v oblasti operační rány pociťuje méně 

než předchozí den. 

objektivní: Pacient přichází o 2FH třídobou chůzí s odlehčením LDK. Nedodržuje 

korekci v rámci nácviku chůze o 2FH z předešlého dne.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 snížení otoku v oblasti LDK

 uvolnění kůže, podkoží, fascií a TrP v oblasti LDK

 zvýšení rozsahu pohybu LDK 

 ovlivnění hypertonu adduktorů kyčelního kloubu 

 protažení flexorů kyčelního kloubu bilaterálně 

 odstranění blokády hlavičky fibuly vlevo

 zvýšení svalové síly LDK

 uvolnění zádových fascií a LS přechodu

 úprava dechového stereotypu

 korekce  stereotypu chůze

Návrh terapie

 Míčkování

 Techniky měkkých tkání dle Lewita

 AEK postup na adduktory kyčelního kloubu

 PIR s protažením na flexory kyčelního kloubu bilaterálně

 Mobilizační techniky dle Rychlíkové
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 LTV – aktivní pohyby pro zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly LDK s 

využitím overballu, izometrická kontrakce m. gluteus maximus a m. 

quadriceps femoris bilaterálně

 Respirační fyzioterapie

 Nácvik chůzového stereotypu o 2FH

Provedení terapie

Respirační fyzioterapie: VP: leh pokrčmo, HKK podél těla, terapeutovy ruce 

anterolaterálně na břiše. Pacient se hluboce nadechuje pod ruce. S výdechem vtahuje 

břicho dovnitř.

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla, terapeutovi ruce spočívají laterálně na dolních 

žebrech pacienta. Pacient se hluboce nadechuje pod ruce terapeuta, hrudník se rozpíná 

laterálně.

VP: leh pokrčmo, nácvik distoprooximální dechové vlny s prodlouženým výdechem 

Pacient se nadechuje nosem a vydechuje  ústy.

TMT: Míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna 

směrem laterolaterálním, manuální masáž v oblasti adduktorů kyčelního kloubu vlevo 

pomocí míčku, působení tlakem na TrP mediálně od hlavičky fibuly bilaterálně.

Protažení fascií v lumbosakrální oblasti bilaterálně směrem kaudálním i kraniálním 

vleže na břiše dle Lewita. Provedena Kiblerova řasa směrem kraniálním bilaterálně.

PIR s následným protažením: flexory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na břiše

AEK: adduktory kyčelního kloubu vleže na zádech bilaterálně

Mobilizace: trakce Lp vleže na břiše, hlavička fibuly vlevo ventrodorzálním směrem

LTV: VP: vleže na zádech, HKK podél těla - overbally pod kolena, dorsální flexe 

v hlezenním kloubu, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus bilaterálně

VP: vleže na zádech, HKK podél těla - sunutí overballu pod patou, flexe LDK v koleni 

a kyčli

VP: vleže na zádech, HKK podél těla – flexe LDK v kyčli do pocitu tahu
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VP: vleže na zádech, HKK podél těla - unožování LDK za patou, koleno směřuje 

vzhůru

VP: leh pokrčmo, HKK  podél těla - overball mezi koleny, stlačení overballu

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, podsadit a zvednout pánev, 

dbát na pomalé provedení

VP: leh na břiše, HKK podél těla - střídavě extenze DKK v kyčli

VP: leh na břiše,  opřít se o bříška prstů, extenze kolen, izometrická kontrakce m. 

gluteus maximus bilaterálně

Nácvik chůzového stereotypu o 2FH: Pacient byl znovu upozorňován na chybné držení 

trupu a nedodržování symetrické délky kroku se správným odvíjením chodidel.

Výsledek terapie

Pacient pociťuje mírné uvolnění v oblasti operační rány. V rámci respirační terapie 

proběhl nácvik distoproximální dechové vlny, která se zařadí do autoterapie. Mírné 

zlepšení protažitelnosti kůže, podkoží i fascií v oblasti levého stehna. Adduktory 

kyčelního kloubu vlevo jsou méně hypertonní. Pomocí PIR s protažením dle Jandy byly 

mírně protaženy flexory kyčelního kloubu bilaterálně. Stále se nepodařilo odstranit TrP 

mediálně od hlavičky fibuly bilaterálně, kloubní vůle hlavičky fibuly vlevo je volnější. 

Byly posíleny oslabené svaly. Opakovaně proběhla korekce chůze. Cíle terapeutické 

jednotky byly splněny. 

3.6.4 Terapeutická jednotka č. 4 dne 17. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient se v noci opět dobře nevyspal. Stěžuje si na bolest za krkem. Stále  

pociťuje bolest v oblasti operační rány. 

objektivní : Pacient spolupracuje, dnes není pozitivně naladěn na terapii.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 snížení otoku v oblasti LDK
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 uvolnění kůže, podkoží, fascií a TrP v oblasti LDK

 zvýšení rozsahu pohybu LDK 

 ovlivnění hypertonu adduktorů kyčelního kloubu 

 protažení flexorů kyčelního kloubu bilaterálně, m. rectus femoris 

bilaterálně a “hamstringy“ vpravo

 posílení svalstva DKK 

 ovlivnění hypertonického svalstva v oblasti Cp

 autoterapie

Návrh terapie

 Míčkování

 Techniky měkkých tkání dle Lewita

 PIR na m. trapezius, m. levator scapulae bilaterálně, krátké extenzory šíje

 AEK postup na adduktory kyčelního kloubu bilaterálně

 PIR s následným protažením na flexory kyčelního kloubu bilaterálně, m. 

rectus femoris bilaterálně a “hamstringy“ vpravo

 Mobilizační techniky dle Rychlíkové

 LTV – aktivní pohyby pro zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly LDK s 

využitím overballu, eggballu, izometrické kontrakce m. gluteus maximus 

a m. quadriceps femoris bilaterálně

Provedení terapie

TMT: Míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna 

směrem laterolaterálním, manuální masáž v oblasti adduktorů kyčelního kloubu vlevo 

pomocí míčku, působení tlakem na TrP mediálně od hlavičky fibuly bilaterálně.

PIR: m. trapezius bilaterálně vleže na zádech, m. levator scapulae bilaterálně vleže na 

zádech, krátké extenzory šíje vleže na zádech
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AEK: adduktory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na zádech

PIR s následným protažením: flexory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na břiše, 

m.rectus femoris bilaterálně vleže na břiše, “hamstringy“ vpravo vleže na zádech

Mobilizace: trakce Cp vleže na zádech

LTV na lehátku: VP: vleže na zádech, HKK podél těla - overbally pod kolena, dorsální 

flexe v hlezenním kloubu, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus bilaterálně

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla, pod ploskami eggball - sunutím míče provádět 

extenzi kolen

VP: leh pokrčmo, HKK  podél těla - overball mezi koleny, stlačení overballu

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, podsadit a zvednout pánev, 

dbát na pomalé provedení

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, střídavě provádět extenzi

kolene  s dorsální flexí v hlezenním kloubu

VP: leh na boku, PDK v semiflexi, mezi nohami klín - abdukce LDK

VP: leh na břiše, HKK podél těla - střídavě extenze DKK v kyčli

VP: leh na břiše,  opřít se o bříška prstů, extenze kolen - izometrická kontrakce m. 

gluteus maximus bilaterálně

Autoterapie: V rámci LTV byly zařazeny do autoterapie další cviky pro zvýšení svalové 

síly a rozsahu pohybu LDK. Dále se pacient naučil protahovací cviky na m. trapezius a 

m. levator scapulae, AGR dle Zbojana na krátké extenzory šíje. Pacient chápe provedení

cviků.

Výsledek terapie

Pacient je spokojený, má pocit uvolnění krční páteře. Celkově došlo ke zlepšení 

protažitelnosti kůže, podkoží i fascií v oblasti levého stehna. Mírné uvolnění adduktorů

kyčelního kloubu, protaženy flexory kyčelního kloubu bilaterálně, m. rectus femoris 

bilaterálně, “hamstringy“ vpravo. Podařilo se odstranit TrP mediálně od hlavičky fibuly. 

V rámci LTV došlo k aktivaci oslabených svalů. Cíle terapeutické jednotky byly 

splněny. 
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3.6.5 Terapeutická jednotka č. 5 dne 20. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient se dobře vyspal. Po víkendu se těší na terapii a je pozitivně naladěn. 

objektivní: Pacient spolupracuje, je orientovaný. Dnes je 13. den po operaci. Z operační 

rány vyndány stehy. Otok se zmenšil, ale okolí jizvy je stále ztuhlé.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 péče o jizvu a okolí

 snížení otoku v oblasti LDK

 uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti LDK

 zvýšení rozsahu pohybu LDK 

 ovlivnění hypertonu adduktorů kyčelního kloubu 

 protažení flexorů kyčelního kloubu bilaterálně, m. rectus femoris 

bilaterálně a triceps surae bilaterálně

 odstranění blokády hlavičky fibuly vlevo

 zvýšení svalové síly DKK

 zlepšení kondice, aktivace svalstva trupu a HKK

 nácvik chůze ze schodů a do schodů o 2FH

Návrh terapie

 Techniky měkkých tkání na jizvu a okolí

 Míčkování

 PIR na adduktory kyčelního kloubu bilaterálně

 PIR s následným protažením na flexory  kyčelního kloubu bilaterálně, m. 

rectus femoris a m. triceps surae bilaterálně 
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 Mobilizační techniky dle Rychlíkové

 LTV – aktivní pohyby pro zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly LDK s 

využitím overballu, eggballu, izometrické kontrakce m. gluteus maximus 

a m. quadriceps femoris bilaterálně, kondiční cvičení se zapojením 

svalstva trupu a HKK s využitím therabandu

 Nácvik chůze ze schodů a do schodů o 2FH

Provedení terapie

TMT: uvolňování jizvy - tlaková masáž, protahování do délky, provádění “esíček“, 

míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna směrem 

laterolaterálním.

PIR: adduktory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na zádech

PIR s protažením: flexory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na břiše, m. rectus femoris 

bilaterálně vleže na břiše, m. soleus bilaterálně na břiše s flektovaným kolenem, mm. 

gastrocnemii bilaterálně vleže na zádech

Mobilizace: hlavička fibuly vlevo ventrodorzálním směrem

LTV: VP: vleže na zádech, HKK podél těla - overbally pod kolena, dorsální flexe 

v hlezenním kloubu, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris a m. gluteus 

maximus bilaterálně

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla, pod ploskami eggball - sunutím míče provádět 

extenzi kolen

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, podsadit a zvednout pánev, 

dbát na pomálé provedení

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, střídavě provádět extenzi 

kolena  s dorsální flexí v hlezenním kloubu

VP: stoj, opření HKK o žebřiny - provádění abdukce LDK bez souhybu pánve

VP: stoj, opření HKK o žebřiny - provádění extenze LDK

VP: stoj, HKK opřené o žebřiny - zanožení LDK, PDK v mírné flexi v kyčelním a 

kolenním kloubu, tělesná váha na ni přenesena, podsazení pánve, protažení m. iliopsoas
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Kondiční cvičení

VP: leh na břiše, hlava opřena o čelo -  extenze HKK do roviny s tělem, ramena dolů, 

lopatky k sobě, aktivace mezilopatkového svalstva

VP: leh na břiše, HKK pokrčené pod rameny – mírný záklon trupu provedený HKK

VP: sed, HKK vzpažené, mezi nimi theraband – přes odpor therabandu stahovat lopatky 

k sobě a ramena dolů, protažení prsních svalů, aktivace mezilopatkových svalů

VP: sed, theraband pod ploskou nohy, HK uchytí theraband - elevace HK ve směru 

diagonály přes odpor kladený therabandem

Nácvik chůze ze schodů a do schodů o 2FH: Pacient vyšel dvakrát patro nahoru a dolů. 

Dodržování stereotypu chůze ze schodů a do schodů si osvojil. 

Výsledek terapie

Mírné zlepšení protažitelnosti kůže a podkoží v oblasti jizvy. Adduktory kyčelního 

kloubu vlevo jsou méně hypertonní. Pomocí PIR s protažením dle Jandy byly mírně 

protaženy flexory kyčelního kloubu, m. triceps surae, m. rectus femoris bilaterálně. 

Kloubní vůle hlavičky fibuly vlevo je volnější. V rámci LTV proběhlo protažení 

zkrácených svalů DKK a posílení oslabených. Bylo aktivováno svalstvo  mezilopatkové 

a HKK. Pacient si osvojil stereotyp chůze ze schodů a do schodů. 

3.6.6 Terapeutická jednotka č. 6 dne 21. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient se cítí dobře, těší se na brzký návrat domů.

objektivní: Pacient spolupracuje, značné zmenšení otoku, jizva je stále zatuhlá v celé 

délce.

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 péče o jizvu a okolí

 snížení otoku v oblasti LDK

 uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti LDK
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 zvýšení rozsahu pohybu LDK 

 ovlivnění hypertonu adduktorů kyčelního kloubu 

 protažení flexorů kyčelního kloubu, m. rectus femoris bilaterálně 

 zvýšení svalové síly DKK

 zlepšení kondice, aktivace svalstva trupu a HKK

Návrh terapie

 Techniky měkkých tkání na jizvu a okolí 

 Míčkování

 PIR na adduktory kyčelního kloubu bilaterálně

 PIR s následným protažením na flexory  kyčelního kloubu a m. rectus 

femoris bilaterálně

 LTV  – aktivní pohyby pro zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly LDK s 

využitím overballu, eggballu, izometrické kontrakce m. gluteus maximus 

a m. quadriceps femoris bilaterálně, kondiční cvičení se zapojením 

svalstva trupu a HKK

Provedení terapie

TMT: uvolňování jizvy - tlaková masáž, protahování do délky, provádění “esíček“, 

míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna směrem 

laterolaterálním

PIR: adduktory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na zádech

PIR s protažením: flexory kyčelního kloubu bilaterálně vleže na břiše, m. rectus femoris 

bilaterálně vleže na břiše

LTV: VP: leh na zádech, HKK podél těla, pod patami eggball – střídavě provádět 

extenzi DK, zatlačit patou do eggballu

VP: leh pokrčmo, HKK podél těla - overball mezi koleny, podsadit a zvednout pánev, 

dbát na pomalé provedení
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VP: sed, HKK podél těla, overball pod LDK – stlačení overballu celou ploskou

VP: stoj, opření HKK o žebřiny, DKK obvázané therabandem - provádění abdukce přes 

odpor kladený therabandem LDK bez souhybu pánve

VP: stoj, opření HKK o žebřiny, DKK obvázané therabandem - provádění extenze LDK

přes odpor kladený therabandem

VP: stoj, HKK opřené o žebřiny - zanožení LDK, PDK v mírné flexi v kyčelním a 

kolenním kloubu, tělesná váha na ni přenesena, podsazení pánve, protažení m. iliopsoas

Kondiční cvičení

VP: leh na břiše, HKK ve svícnu – zatlačit celou plochou HKK do podložky

VP: sed, HKK vzpažené, mezi nimi theraband – přes odpor therabandu stahovat lopatky 

k sobě a ramena dolů, protažení prsních svalů, aktivace mezilopatkových svalů

VP: sed, theraband pod ploskou nohy, HK uchytí theraband -  elevace HK ve směru 

diagonály přes odpor kladený therabandem

VP: sed, HKK podél těla – provádění “píďalky“ bilaterálně, uvědomování si tří 

opěrných bodů

Výsledek terapie

Pacient cítí zlepšení, pociťuje uvolnění tkání v oblasti LDK. Mírné zlepšení 

protažitelnosti kůže a podkoží v oblasti jizvy. Adduktory kyčelního kloubu vlevo jsou 

méně hypertonní. Pomocí PIR s protažením dle Jandy byly mírně protaženy flexory 

kyčelního kloubu a m. rectus femoris bilaterálně. V rámci LTV proběhlo protažení 

zkrácených svalů DKK a posílení oslabených, odpor byl kladen therabandem. Bylo 

aktivováno svalstvo trupu,  svalstvo mezilopatkové a HKK. Do autoterapie se zahrnulo 

provádění “píďalky“ pro procvičení nožní klenby.
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3.6.7 Terapeutická jednotka č. 7 dne 22. 1. 2014

Status praesens

subjektivní: Pacient se cítí dobře, už se těší domů. Občas ho pobolívá v oblasti levého 

stehna.

objektivní: Pacient je dobře naladěn. Jizva bez strupů. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky

 snížení otoku v oblasti jizvy

 uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti stehna LDK

 obnovení kloubní vůle

 péče o jizvu a okolí, provedení instruktáže k autoterapii

 zvýšení rozsahu pohybu LDK

 posílení svalstva DKK

 zlepšení kondice, aktivace svalstva trupu a HKK

 zopakování a naučení autoterapie a antiluxačních zásad

 korekce chůze o 2FH

 korekce chůze o 2FH ze schodů a do schodů

Návrh terapie

 Míčkování

 Techniky měkkých tkání dle Lewita

 Mobilizační techniky dle Rychlíkové

 LTV – aktivní pohyby DKK, posílení svalstva DKK, zapojení svalstva 

trupu a HKK
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Provedení terapie

TMT: uvolňování jizvy - tlaková masáž, protahování do délky, provádění “esíček“, 

míčkování otoku směrem kraniálním v oblasti stehna, protažení fasciií stehna směrem 

laterolaterálním

Mobilizace: periferní klouby všemi možnými směry, talocrurální kloub směrem 

dorzálním, patella mediálním, laterálním a kraniokaudálním směrem, fibula 

ventrodorzálním směrem, SI kloub směrem dorzálním, vše provedeno bilaterálně

LTV: viz provedení terapie LTV 3.6.6

Autoterapie: Provedena instruktáž k péči o jizvu. Dále byly zopakovány v rámci LTV 

cviky s využitím overballu pro zvýšení rozsahu pohybu, posílení svalstva DKK a 

celkové zlepšení kondice. Pacient provedl cvičení v rámci respirační fyzioterapie, které 

si osvojil. Byl instruován pro provádění “píďalky“ pro aktivaci svalstva nožní klenby, 

protahování zkrácených svalů m. rectus femoris bilaterálně, adduktorů a flexorů 

kyčelního kloubu bilaterálně a “hamstringů“ PDK s pomocí therabandu. Byla mu 

předvedena AGR na m. pectoralis major a AGR na m. trapezius a m. levator scapulae. 

Proběhla korekce chůze, kdy pacient byl upozorněn na nedostatky.

Výsledek terapie

Pacient péči o jizvu porozuměl a je schopen ji naučit člena rodiny, který by ji mohl 

provádět. Osvojil si břišní dýchání v rámci respirační fyzioterapie a prodýchávání 

oblasti dolních žeber a břicha mu umožnilo nebýt stále v napětí, pacient se naučil 

relaxovat. Pacient dobře zvládá cvičení pro prevenci TEN a cvičení pro zvýšení rozsahu 

pohybu a posílení svalů DKK s pomocí overballu. Cviky na protažení zkrácených svalů 

a AGR dle Zbojana by také neměl být problém, poněvadž to bylo opakováno během 

předchozích terapií. Pacienta jsem znovu upozornila na nedostatky v rámci chůze o 

2FH. Stereotyp chůze ze schodů a do schodů zvládá, cítí se být stabilní.

3.6.8 Terapeutická jednotka č. 8 dne 23. 1. 2014

Výstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.7)
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3.7 Výstupní kineziologický rozbor

proveden 23. 1. 2014, pacient je 16. den po operaci

3.7.1 Status praesens

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší se už domů. Občas pociťuje bolest v oblasti 

jizvy, která má charakter tahu a napětí.

Objektivně: Pacient spolupracuje, je orientovaný časem a místem. Z pomůcek využívá 

2 FH při chůzi, dále brýle na čtení.  

výška: 170 cm, váha: 80 kg, BMI: 27, 7 – nadváha

3.7.2 Aspekce

Pacient zaujímá polohu polosedu na lůžku. Operovaná DK je v mírné zevní 

rotaci bez vypodložení pod kolenem. Dýchání převládá  břišní. Jizva je zahojena na 

laterální straně stehna LDK, mírně začervenalá, bez strupů.

3.7.3 Vyšetření stoje

Pacient smí operovanou DK zatěžovat pouze 30 %  tělesné váhy. Tudíž vyšetřeno 

s oporou o 2 FH pouze orientačně.

zezadu: úzká baze, LDK je v ZR, varózní postavení P paty, výraznější kontura L lýtka a 

stehna, podkolenní rýhy – L je níže, šikmá pánev vlevo dolů, L taile – výraznější 

kontura, ramena v elevaci, hlava v ose

zboku: ploché nohy, PDK spočívá na zevní hraně chodidla, LDK v mírném předsunu a 

ZR, trup  v mírném flekčním postavení s oporou o 2FH,  břišní stěna prominuje,

zvýšená hrudní kyfóza, zvýšená krční lordóza, protrakce a elevace ramen, předsunuté 

držení hlavy

zepředu: úzká baze, flekční deformita u IP1 palců bilaterálně, symetrie bérců, patelly 

táhnuty laterálně, mírná asymetrie stehen – vlevo otok, šikmá pánev vlevo dolů, pupík 
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tažen k L straně, trup v mírném flekčním postavení, ramena v elevaci, prominence 

klíčních kostí bilaterálně, hlava v ose

vyšetření pánve: cristy – L je níž, SIAS – L je níže, SIPS – L je níže, šikmá pánev vlevo

3.7.4 Vyšetření chůze

Pacient chodí o 2 FH třídobou chůzí s odlehčením LDK. Rytmus chůze je 

pravidelný. Úzká baze, nefyziologické odvíjení chodidel, dopad na patu a poté 

došlápnutí na celou plosku. Pacient se soustředí na zachování stejné délky kroku. Při 

chůzi je trup v mírném flekčním postavení. Ramena jsou v protrakčním držení, 

předsunuté držení hlavy, pacient se dívá před sebe.

3.7.5 Antropometrie dle Haladové

Měřeno vleže na zádech pomocí krejčovského metru. Rozměry jsou uvedeny v cm.

Délky DKK PDK LDK

Délka  funkční 85 84

Délka anatomická 82 81

Délka  umbilikální 91 92

Délka stehna 40 39

Délka lýtka 42 42

Délka chodidla 21 21

Tab. č. 7  Antropometrie DKK – délky (Výstupní kineziologický rozbor)
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Obvody DKK PDK LDK

Obvod stehna – 15 cm nad patellou 46 47

Obvod kolena 36 37

Obvod přes tuberositas tibie 31 32

Obvod lýtka – nejširší místo 31 31

Obvod přes kotníky 25 25

Obvod přes nárt a patu 31 31

Obvod přes hlavice metatarzů 25 25

Tab. č. 8  Antropometrie DKK – obvody (Výstupní kineziologický rozbor)

3.7.6 Goniometrie dle Jandy

Měřeno plastovým dvouramenným goniometrem. Hodnoty zaznamenány 

pomocí metody SFTR. 

Dolní končetina Aktivní pohyb Pasivní pohyb

PDK LDK PDK LDK

Kyčelní kloub S 10 – 0 - 110 S 5 – 0 - 80 S 15 – 0 - 115 S 10 – 0 – 90

F 30 – 0 - 10 F 20 – 0 - N F 35 – 0 - 15 F 30 – 0 - N

R 45- 0 - 35 R N – 0 - 5 R 45 – 0 - 40 R  N – 0 - 10

Kolenní kloub S 0 – 0 - 120 S 0 – 0 - 110 S 0 – 0 - 125 S 0 – 0 - 120

Hlezenní kloub S 20 – 0 - 35 S 15 – 0 - 35 S 20 – 0 - 40 S 20 – 0 - 35

Tab. č. 9  Goniometrie DKK (Výstupní kineziologický rozbor)
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Pozn. N – neměřeno, addukce a zevní rotace kyčelního kloubu – zakázaný pohyb. Flexe 

kyčelního kloubu měřena s flexí v kolenním kloubu.  

3.7.7 Vyšetření svalové síly dle Jandy

Vyšetření provedeno u určitých svalových skupin, v modifikovaných polohách. 

Kyčelní kloub Svaly PDK LDK

Flexe M. psoas major 4 3

M. iliacus

Extenze M. gluteus maximus

3+ 3M. biceps femoris

M. semitendinosus

M. semimembranosus

Abdukce M. gluteus medius
3+ 3

M. tensor fasciae latae

M. gluteus minimus

Kolenní kloub

Flexe M. biceps femoris
4+ 4

M.semimembranosus

M. semitendinosus

Extenze M. quadriceps femoris 4+ 3+

Hlezenní kloub

Plantární flexe M. triceps surae 5 4

Supinace s dorzální flexí M. tibialis anterior 4 4

Supinace v plantární flexi M. tibialis posterior 4 4

Plantární pronace M. peroneus brevis 4 4

M. peroneus longus

Tab. č. 10  Svalová síla DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Pozn: Vyšetřeno v modifikovaných polohách vleže na zádech a na břiše.

Hodnocení: 5 = normální, 4 = dobrý, 3 = slabý, 2 = velmi slabý, 1 = svalový záškub, 0 = 

bez záškubu
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Svalová síla horních končetin byla vyšetřena pouze orientačně, nenalezeno žádné 

omezení.  

3.7.8 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Svaly PDK LDK

M. iliopsoas 0 1

M. rectus femoris 0 0

Adduktory kyčel. kloubu 1 2

“ Hamstringy “ 2 N

M. triceps surae 0 0

M. pectoralis major – část sternální dolní 1 1

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

M. pectoralis major – klavikulární část

0 0

M. pectoralis minor

M. trapezius 2 2

M. levator scapulae 1 1

Tab. č. 11  Vyšetření zkrácených svalů (Výstupní kineziologický rozbor)

Pozn. N – nevyšetřeno, vyšetřeno v modifikovaných polohách. 

Hodnocení: 0 = nejde o zkrácení, 1 = malé zkrácení, 2 = velké zkrácení
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3.7.9 Vyšetření stereotypů dle Jandy

Extenze kyčelního kloubu 

PDK – pohyb je zahajován aktivací “hamstringů“, dále se zapojuje m. gluteus maximus, 

postupně aktivovány homolaterální L a Th – L vzpřimovače, dále kontralaterální L a 

Th- L vzpřimovače, opožděné zapojení m. gluteus maximus.

LDK - pohyb je zahajován aktivací “hamstringů“, postupně aktivovány homolaterální L 

a Th – L vzpřimovače, dále kontralaterální L a Th – L vzpřimovače, opožděné zapojení 

m. gluteus maximus, rozsah pohybu je snížený.

3.7.10 Vyšetření jizvy a okolí

Jizva – dlouhá 16 cm na laterální straně stehna, je zahojená, okolí je ještě mírně 

zarudlé, bez změn teploty, stále zhoršená posunlivost kůže a podkoží v celé délce jizvy 

mediolaterálně i kraniokaudálně.

3.7.11 Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Reflexní změny v oblasti zad

Zhoršená protažitelnost kůže mediolaterálně v bederní oblasti, Kiblerovu řasu 

nelze nabrat v bederní krajině, posun fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním a 

kraniálním bez zvýšeného odporu, nalezen hypertonus PV svalstva v oblasti přechodu 

Th – Lp bilaterálně, mezi lopatkami je zvýšené nápětí, hypertonus m. trapezius 

bilaterálně.

DKK

Už jen mírný otok přetrvává v oblasti jizvy, kde je v její blízkosti stále mírně 

snížena posunlivost kůže a podkoží všemi směry na stehně. Fascie stehna vlevo je 

posunlivá a protažitelná  laterolaterálním směrem. Palpačně zvýšené svalové napětí v 

adduktorech kyčelního kloubu vlevo, hýžďové svalstvo je spíše hypotonické, svalstvo 

zadní strany stehna a bérců v normotonu.
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3.7.12 Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové

MT klouby – dorzálním a plantárním směrem volné bilaterálně 

Os cuboideum, os naviculare – dorzální a plantární směrem volné bilaterálně 

Calcaneus –směrem mediálním a laterálním bilaterálně volné 

Lisfrankův kloub – do rotací bilaterálně volné 

Talocrurální kloub – dorzálním směrem bilaterálně volné

Hlavička fibuly – ventrodorzálním směrem vlevo stále omezená kloubní vůle, vpravo 

volná

Patella – směrem mediálním, laterálním a kraniokaudálním bilaterálně volná

SI kloub – směrem dorzálním volný bilaterálně

3.7.13 Neurologické vyšetření

DKK: konfigurace, trofika, třes – bez patolog. nálezů

Čití :   povrchové čití – taktilní – normostezie

hluboké čití – polohocit , pohybocit – bez patologických nálezů

Šlachookosticové reflexy:

DKK PDK LDK

Patelární reflex (L2 – L4) 3 3

Medioplantární reflex (L5 - S2) 3 3

Reflex Achillovy šlachy (L5 - S2) 3 3

Tab. č. 12  Šlachookosticové reflexy DKK (Výstupní kineziologický 

rozbor)
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Hodnotící škála dle Véleho 

0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex výbavný jen s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = 

normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický reflex s následnými záškuby

3.7.14 Závěr vyšetření

Pacient je 16. den po implantaci totální endoprotézy levého kyčelního kloubu. 

Při stoji spočívá PDK na zevní hraně, LDK je v ZR. Trup je v mírném flekčním 

postavení s oporou o 2FH, zvýšená hrudní kyfóza a krční lordóza, břišní stěna 

vyklenuta, ramena jsou v protrakci a elevaci, předsunuté držení hlavy. 

Při chůzi pacienta stále nedochází k fyziologickému odvíjení chodidel, dopadá 

na patu a poté došlapuje na celou plosku. Trup je držen v mírném flekčním postavení,  

ramena jsou v protrakčním držení, předsunuté držení hlavy, pacient se dívá před sebe.

LDK je o 1 cm kratší, což by mohlo způsobovat šikmou pánev. V délce 

umbilikální byl také rozdíl 1 cm. Velké změny jsou zaznamenány v ústupu otoku, kdy 

se obvod lýtka zmenšil až o 3 cm.

Značné zlepšení u pasivních i aktivních pohybů, především flexe, extenze, 

abdukce kyčelního kloubu a flexe kolenního kloubu bilaterálně. Svalová síla u LDK 

dosáhla u oslabených svalových skupin stupně 3.  Nadále vykazují velké zkrácení 

adduktory kyčelního kloubu LDK a “ hamstringy“ PDK.

Při vyšetření stereotypu extenze kyčelního kloubu byla opožděná aktivace m. 

gluteus maximus bilaterálně. Špatný sled zapojení u vzpřimovačů páteře, nejdříve se 

zapojovaly na homolaterální straně až potom na kontralaterální.

Jizva je zahojena, okolí je ještě mírně zarudlé a přetrvává menší otok, stále 

zhoršená posunlivost kůže a podkoží v celé délce jizvy mediolaterálně i kraniokaudálně. 

Zvýšené svalové napětí v adduktorech kyčelního kloubu vlevo, hýžďové svalstvo je 

spíše hypotonické. Přetrvává omezená kloubní vůle hlavičky fibuly vlevo. V oblasti zad 

je zhoršená protažitelnost kůže mediolaterálně v bederní krajině, nalezen hypertonus PV 

svalstva v oblasti přechodu Th – Lp bilaterálně, mezi lopatkami je zvýšené napětí, 

hypertonus m. trapezius bilaterálně.
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3.8 Zhodnocení efektu terapie

Pacientův stoj se příliš od zahájení terapie nezměnil. Už nedrží operovanou LDK 

v semiflexi a jeho trup je méně ve flekčním postavení. Ta samá korekce proběhla i při 

chůzi, zlepšilo se držení trupu, ale nadále přetrvávají ramena v elevaci a protrakci i přes 

opakované upozorňování. Pacient si osvojil břišní dýchání v rámci respirační 

fyzioterapie. V průběhu terapie ustoupil otok, jak je zřejmé v Tab. č. 13 Obvody DKK 

(viz níže). Byly zmírněny reflexní změny, nadále přetrvávají změny v blízkosti jizvy, 

kde je snížena posunlivost kůže a podkoží všemi směry na stehně, zvýšené svalové 

napětí adduktorů kyčelního kloubu vlevo. Úspěšně se podařilo odstranit blokádu 

talocrurálního kloubu vlevo. Hlavička fibuly vlevo je volnější po terapii, ale v 

porovnání s pravou stranou je stále omezenější kloubní vůle směrem ventrodorsálním.

Obvody DKK
Před terapií Po terapii

PDK/LDK PDK/LDK

Obvod stehna – 15 cm nad patellou 46/48 46/47

Obvod kolena 36/39 36/37

Obvod přes tuberositas tibie 31/34 31/32

Obvod lýtka 31/35 31/32

Obvod přes kotníky 25/27 25/25

Obvod přes nárt a patu 31/32 31/31

Tab. č. 13  Obvody DKK (Zhodnocení efektu terapie)

Zvýšil se rozsah pohybu nejen LDK (viz Tab. č. 16 Aktivní pohyby DKK a č. 17

Pasivní pohyby DKK), toho se dosáhlo uvolněním měkkých tkání, protažením 

zkrácených svalů metodou PIR s následným protažením, ovlivněním hypertonických 

svalů metodou PIR, AEK a posílením oslabeného svalstva. Navýšila se svalová síla u 

flexorů, extenzorů a abdutorů kyčelního kloubu alespoň na stupeň 3 (viz Tab. č. 14
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Svalová síla DKK). Došlo k protažení zkrácených svalů, především DKK. V Tab. č. 15 

Zkrácené svaly DKK jsou uvedeny pouze svaly, u kterých se změnil stupeň zkrácení.

Kyčelní kloub Svaly
Před 

terapií
Po terapii

PDK/LDK PDK/LDK

Flexe M. psoas major 4/3- 4/3

M. iliacus

Extenze M. gluteus maximus

3+/2+ 3+/3M. biceps femoris

M. semitendinosus

M. semimembranosus

Abdukce M. gluteus medius
3+/2 3+/3

M. tensor fasciae latae

M. gluteus minimus

Kolenní kloub

Flexe M. biceps femoris
4+/3+ 4+/4

M.semimembranosus

M. semitendinosus

Extenze M. quadriceps femoris 4+/3 4+/3+

Tab. č. 14  Svalová síla DKK (Zhodnocení efektu terapie)

Svaly Před terapií Po terapii

PDK/LDK PDK/LDK

M. iliopsoas 1/2 0/1

M. rectus femoris 1/1 0/0

Adduktory kyčel. kloubu 2/2 1/2

M. triceps surae 0/1 0/0

Tab. č. 15  Zkrácené svaly DKK (Zhodnocení efektu terapie)
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Dolní končetina

Aktivní pohyb před terapií Aktivní pohyb po terapii

PDK LDK PDK LDK

Kyčelní kloub S 10 – 0 - 100 S 0 – 5 - 50 S 10 – 0 - 110 S 5 – 0 – 80

F 20 – 0 - 10 F 0 – 0 - N F 30 – 0 - 10 F 20 – 0 - N

R 45- 0 - 30 R N – 0 - 5 R 45 – 0 - 35 R  N – 0 - 5

Kolenní kloub S 0 – 0 - 110 S 0 – 0 - 100 S 0 – 0 - 120 S 0 – 0 - 110

Hlezenní kloub S 20 – 0 - 35 S 15 – 0 - 35 S 20 – 0 - 35 S 15 – 0 - 35

Tab. č. 16  Aktivní pohyby DKK (Zhodnocení efektu terapie)

Pozn. N – neměřeno, addukce a zevní rotace v kyčelním kloubu – zakázaný pohyb

Dolní končetina

Pasivní pohyb před terapií Pasivní pohyb po terapii

PDK LDK PDK LDK

Kyčelní kloub S 10 – 0 – 110 S 0 – 5 - 60 S 15 – 0 - 115 S 10 – 0 – 90

F 25 – 0 – 15 F 15 – 0 - N F 35 – 0 - 15 F 30 – 0 - N

R 45- 0 - 35 R N – 0 - 10 R 45 – 0 - 40 R  N – 0 - 10

Kolenní kloub S 0 – 0 - 120 S 0 – 0 - 110 S 0 – 0 - 125 S 0 – 0 – 120

Hlezenní kloub S 20 – 0 - 40 S 20 – 0 - 35 S 20 – 0 - 40 S 20 – 0 - 35

Tab. č. 17  Pasivní pohyby DKK (Zhodnocení efektu terapie)

Pozn. N – neměřeno, addukce a zevní rotace v kyčelním kloubu – zakázaný pohyb
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4. Závěr

Vykonání souvislé odborné bakalářské praxe v Ústřední vojenské nemocnici pro 

mě bylo značnou zkušeností. Praxe mne obohatila novými teoretickými i praktickými 

poznatky. Vyzkoušela jsem si aplikaci znalostí a vědomostí v praxi, které jsem nabyla 

během tříletého bakalářského studia. Pochvaluji si spolupráci s pacientem, který 

k terapiím přistupoval aktivně. 

Cíl této bakalářské práce byl splněn, byla podrobně sepsána kazuistika pacienta 

po totální endoprotéze kyčelního kloubu a podařilo se částečně naplnit krátkodobý plán. 

Výsledky a zhodnocení terapie jsou přímo popsány v kapitole 3.8 Zhodnocení efektu 

terapie. Tato práce mi prohloubila znalosti v problematice totální endoprotézy kyčelního 

kloubu a obohatila mne o praktické dovednosti. Zabývání se tímto tématem beru jako 

přínos do mé budoucí praxe, jelikož četnost totálních endoprotéz kyčelního kloubu stále 

narůstá. Pokud by byla artróze v počátcích věnována dostatečná pozornost, včasná léčba 

by zcela určitě přispěla ke zpomalení její progrese.



65

5. Seznam použité literatury

[1] CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998. 

ISBN 80-7169-341-3.  

[2] ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada, 2001, 497 s. 

ISBN 80-716-9970-5. 

[3] DESMEULES, F., HALL, J., WOODHOUSE, L. Prehabilitation Improves 

Physical Function of Individuals with Severe Disability from Hip or Knee 

Osteoarthritis. Physiotherapy Canada 2013 [online]. 2013-04-30, vol. 65 

[cit. 2014-04-13]. 

Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673788/

[4] DI MONACO, M., CASTIGLIONI, C. Which type of exercise therapy is 

effective after hip arthroplasty? A systematic review of randomized 

controlled trials. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

[online]. 2013, vol.49, 2013-10-30 [cit. 2013-2-17]. Dostupné 

z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24172644

[5] DUNGL, P. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 1273 s. 

ISBN 80-247-0550-8.

[6] DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka.

Praha: Grada, 2000, 664 s. ISBN 80-7169-681-1.

[7] GRIM, M., DRUGA, R. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2001, 159 

s. ISBN 80-726-2111-4.

[8] GROSS, J., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. 2. 

vydání. Triton, 2005. 599 str. ISBN 80-7254-720-8

[9] HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného 

systému. 3., nezměněné vyd. Brno: NCO NZO, 2010, 135 s. ISBN 

978-807-0135-167.

[10] HALASOVÁ, M., PANOŠOVÁ, V. Život po endoprotéze kyčelního 

kloubu. Sestra [online]. 2010, č. 10 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/zivot-po-endoproteze-kycelniho-kloubu-

455023

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/zivot-po-endoproteze-kycelniho-kloubu-455023
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/zivot-po-endoproteze-kycelniho-kloubu-455023


66

[11] HORČIČKA, V. Osteoartróza, Interní medicína pro praxi, 2004/5.

[12] HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Fyzioterapie. Jinočany: H a H, 2002. 428 s. 

ISBN 80-860-2245-5.

[13] CHALOUPKA, R. a kol. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a 

traumatologii. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví, 2001. 186 s. ISBN 80-7013-341-4.

[14] INNOCENTI, M., NISTRI, L. et al. Hip arthrosis and surgical 

intervention: what and when?. Clinical Cases in Mineral and Bone 

Metabolism [online]. 2013-03-20, vol. 10 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710009/

[15] JANDA, V. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. 

ISBN 80-247-0722-5. 

[16] JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie. 1. vyd. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993, 108 s. ISBN 80-701-3160-8.

[17] KAČINETZOVÁ, A., JUHAŇÁKOVÁ, M., KOLÁŘOVÁ, M.

Rehabilitace: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Triton, 2010, 219 s. 

ISBN 978-807-3872-991.

[18] KAPANDJI, I. The physiology of the joints: Lower Limb, Volume 2. Eng. 

ed. of the 5th ed. New York: Churchill Livingstone, 1987, ISBN 0 443

036187 2.

[19] KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 

713 s. ISBN 978-807-2626-571.

[20] KOUDELA, K. a kol. Ortopedie. 1. vydání Praha: Karolinum, 2004. 281 

s. ISBN 80-246-0654-2.

[21] KREMERS, M., VISSCHER, W. et al. Obesity Increases Length of Stay 

and Direct Medical Costs in Total Hip Arthroplasty. Clinical Orthopaedics 

and Related Research® [online]. 2013, vol.471, 2013-10 [cit. 2014-03-27]. 

Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11999-013-3316-9

[22] LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. 

Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.



67

[23] OLEJÁŘOVÁ, M. Osteoartróza a senioři. Postgraduální medicína

[online]. 2004 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:http://zdravi.e15.cz/clanek/post

gradualni-medicina/osteoartroza-a-seniori-159250

[24] ORAROVÁ, E., BRADOVÁ, P. Ergoterapie po TEP kyčelního kloubu u 

klientů oddělení léčebné rehabilitace. Sestra [online]. 2008, č. 5 

[cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/ergoterapie-po-

tep-kycelniho-kloubu-u-klientu-oddeleni-lecebne-r-363467

[25] RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a 

léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 256 s. ISBN 80-247-0237-1.

[26] SOSNA, A. Základy ortopedie. 1. vyd. Praha: Triton 2001, 175 s. 

ISBN 80-725-4202-8. 

[27] SOSNA, A., POKORNÝ D., JAHODA, D. Náhrada kyčelního kloubu: 

rehabilitace a režimová opatření. 1. vyd. Praha: Triton, 2003, 58 s. 

ISBN 80-725-4302-4.

[28] TALIÁNOVÁ, M., HOLUBOVÁ, M., PILNÝ, J. Péče o nemocného po 

totální endoprotéze kyčelního kloubu. Sestra. [online]. 2009, č. 1.

[cit. 2014-03-27]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/pece-o-

nemocneho-po-totalni-endoproteze-kycelniho-kloubu-417261

[29] TATEUCHI, H., TSUKAGOSHI, R. et al. Compensatory turning 

strategies while walking in patients with hip osteoarthritis. Gait & 

Posture [online]. 2014-04, vol. 39 [cit. 2014-04-13]. Dostupné z:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636214000411

[30] TRNAVSKÝ, K., KOLAŘÍK, J. Onemocnění kloubů a páteře v praxi. 1. 

vyd. Praha: Galén, 1997, 417 s. ISBN 80-858-2465-5.

[31] VALEN, B. Dislocation of hip prostheses. Tidsskr Nor Legeforen

[online]. 2013, vol. 11 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://tidsskriftet.no/article/3022963/en_GB

[32] VÉLE, F. Kineziologie. 2. vydání, Praha: Triton, 2006. 

ISBN 80-7254-837-9 



68

6. Přílohy

Žádost etické komise

Vzor informovaného souhlasu

Seznam tabulek

Seznam obrázků

Seznam použitých zkratek





II

Vzor informovaného souhlasu

INFORMOVANÝ  SOUHLAS

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

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

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

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

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

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Prohlašuji a svým vlastním podpisem potvrzuji, že jsem byl dne 20. 1. 2014

odborným pracovníkem informován o plánovaném vyšetřením i následné terapii a měl 

jsem možnost klást tomuto pracovníkovi otázky, které mi osobně a řádně zodpověděl. 

Dále prohlašuji, že jsem uvedenému poučení a obsahu tohoto informovaného souhlasu

plně porozuměl a výslovně souhlasím s provedením navrženého a popsaného vyšetření 

a následnou terapií.

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.

Datum:……………………………………………………………………….

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

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

Jméno pacienta:……………………………………………………………...

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



III

Seznam tabulek

Tab. č. 1 Antropometrie DKK – délky (Vstupní kineziologický rozbor) ................. 30

Tab. č. 2 Antropometrie DKK – obvody (Vstupní kineziologický rozbor) .............. 30

Tab. č. 3 Goniometrie DKK (Vstupní kineziologický rozbor)................................. 31

Tab. č. 4 Svalová síla DKK (Vstupní kineziologický rozbor).................................. 32

Tab. č. 5 Vyšetření zkrácených svalů (Vstupní kineziologický rozbor) ................... 33

Tab. č. 6 Šlachookosticové reflexy DKK (Vstupní kineziologický rozbor) ............. 35

Tab. č. 7 Antropometrie DKK – délky (Výstupní kineziologický rozbor) ............... 54

Tab. č. 8 Antropometrie DKK – obvody (Výstupní kineziologický rozbor) ............ 55

Tab. č. 9 Goniometrie DKK (Výstupní kineziologický rozbor)............................... 55

Tab. č. 10 Svalová síla DKK (Výstupní kineziologický rozbor)............................ 56

Tab. č. 11 Vyšetření zkrácených svalů (Výstupní kineziologický rozbor) ............. 57

Tab. č. 12 Šlachookosticové reflexy DKK (Výstupní kineziologický rozbor) ....... 59

Tab. č. 13 Obvody DKK (Zhodnocení efektu terapie)........................................... 61

Tab. č. 14 Svalová síla DKK (Zhodnocení efektu terapie) .................................... 62

Tab. č. 15 Zkrácené svaly DKK (Zhodnocení efektu terapie)................................ 62

Tab. č. 16 Aktivní pohyby DKK (Zhodnocení efektu terapie)............................... 63

Tab. č. 17 Pasivní pohyby DKK (Zhodnocení efektu terapie) ............................... 63



IV

Seznam obrázků

Obr. č. 1 Stadia artrózy dle Kellgrena-Lawrence [11] ............................................. 16

Obr. č. 2 Osteoartóza kyčelního kloubu IV. stádia [30]........................................... 17



V

Seznam použitých zkratek

AA alergologická anamnéza

ADL aktivity of daily living

AEK agisticko-excentrická kontrakce

AGR antigravitační relaxace

BMI body mass index

č. číslo

DF dechová frekvence

DK dolní končetina

DKK dolní končetiny

DM diabetes mellitus

dx. pravý

FA farmakologická anamnéza

FH francouzské hole

FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

HK horní končetina

HKK horní končetiny

IP interfalangový

L levý

LDK levá dolní končetina

LS lumbosakrální

LTV léčebná tělesná výchova

m. musculus

mm. musculi

MT metatarsální 

N neměřeno



VI

NO nynější onemocnění

OA osobní anamnéza

P pravý

PDK pravá dolní končetina

PIR postizometrická relaxace

PRAC. A pracovní anamnéza

PV paravertebrální

RA rodinná anamnéza

RTG rentgen

SI sakroiliacální 

SIAS spina iliaca anterior superior

SIPS spina iliaca posterior superior

SOC. A sociální anamnéza

SPORT. A sportovní anamnéza

St. p. stav po

Tab. tabulka

TEN tromboembolická nemoc

TEP totální endoprotéza

TF tepová frekvence

TMT techniky měkkých tkání

TrP trigger point

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice

VP výchozí poloha

ZR zevní rotace


	Úvod
	Část obecná
	Anatomie kyčelního kloubu
	Kineziologie kyčelního kloubu
	Osteoartróza
	Totální endoprotéza kyčelního kloubu TEP
	Rehabilitace
	Část speciální
	Metodika práce
	Anamnéza
	Vstupní kineziologický rozbor
	Závěr vyšetření
	Krátkodobý a dlouhodobý  terapeutický plán
	Průběh terapie
	Výstupní kineziologický rozbor
	Zhodnocení efektu terapie
	Závěr
	Seznam použité literatury
	Přílohy

