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Název bakalářské práce: Funkční obnova u pacientů po totální endoprotéze loketního 

kloubu 

 

Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce představuje problematiku totálních endoprotéz 

loketního kloubu. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická 

část je zpracována formou rešerše a je možno ji rozdělit na část ortopedickou 

a rehabilitační. Ortopedická část poskytuje souhrnné informace o totálních náhradách 

loketního kloubu – popisuje jednotlivé typy moderních náhrad, operační přístupy, 

indikační skupiny a možné perioperační komplikace. Rehabilitační část se zaměřuje 

převážně na samotnou fyzioterapii. Popisuje faktory, které ji mohou ovlivnit 

a představuje „guideline“, který je nutno dodržovat u polostištěného a nestištěného typu 

náhrady. Nezapomíná ani na doživotní režimová opatření a doporučení. Teoretická část 

je zpracována z dostupných českých a zahraničních zdrojů. Praktická část představuje 

kazuistiky dvou pacientů po implantaci polostištěné totální endoprotézy loketního kloubu 

a snaží se o aplikaci poznatků získaných v teoretické části do praxe a o zodpovězení 

základní otázky práce: zda-li můžeme dosáhnout plné funkční obnovy v období 12ti týdnů 

po implantaci. 

 

Klíčová slova: totální endoprotéza loketního kloubu, revmatoidní artritida, osteoartróza, 

fyzioterapie po totální endoprotéze lokte 

 

 

 

 

 

 



Title of bachelor thesis:  Functional recovery in patients after total elbow arthroplasty 

 

Abstract: The purpose of this thesis is to introduce the issue of functional recovery after 

total elbow arthroplasty. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part 

is processed in the form of a research and can be divided into orthopaedic and 

rehabilitation sections. The first section provides a summary of total elbow arthroplasty 

from the orthopaedic point of view. It describes various types of modern implants, 

operation approaches, groups of indications and possible postoperative complications. 

The rehabilitation section focuses mainly on physical therapy itself. It describes factors 

that can affect postoperative progress and presents guidelines that should be followed 

during rehabilitation after semiconstrained and unconstrained types of implants. It also 

describes lifetime regime measures and recommendations for the patient. The theoretical 

part is compiled from the available Czech and foreign sources. The practical part is a case 

study of two patients with implanted semiconstrained total elbow arthroplasty. It utilizes 

the knowledge gained in the theoretical part into practice and answers the basic question 

of this thesis: whether it is possible to achieve full functional recovery in a period of 

twelve weeks after implantation. 

 

Key words: total elbow arthroplasty, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, physiotherapy 

after total elbow arthroplasty 
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1. ÚVOD 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá funkční obnovou po totální endoprotéze 

(TEP) loketního kloubu z pohledu fyzioterapeuta. TEP loketního kloubu patří k méně 

častým výkonům v ortopedii, i přestože se jedná o výkon zajišťující současnou stabilitu 

lokte, dostatečný rozsah pohybu a bezbolestnost. Nejčastěji se s TEP loketního kloubu 

setkáme u pacientů s revmatoidní artritidou a s posttraumatickou osteoartrózou. Kde 

nejčastějšími důvody k implantaci endoprotézy jsou právě bolest, nestabilita a významná 

ztráta rozsahu pohybu. Všechny tyto faktory pacienta velmi omezují v běžném životě. 

Úroveň informovanosti o této problematice není v České republice příliš velká, neexistuje 

žádná ucelená publikace a podíváme-li se do většiny běžně dostupných ortopedických 

publikací, vždy nás s tímto problémem seznamuje pouze několik řádků. Nejucelenější 

přehled uvádí Hart, v publikaci z roku 2012, která se zabývá právě problematikou 

loketního kloubu. TEP loketního kloubu se díky velkému pokroku v této problematice 

(vývoj nových typů endoprotézy snižuje rizika pooperačních komplikací, rozšiřuje 

indikační skupinu, prodlužuje životnost náhrad…) stává stále častějším ortopedickým 

výkonem, i přestože zde stále není dosahováno takových výsledků jako u TEP kolenního 

a kyčelního kloubu. 

 

Pooperační péče musí být multidisciplinární intervencí vedoucí k co nejrychlejší 

funkční obnově loketního kloubu a tím i k časnému návratu pacienta k běžnému životu. 

Multidisciplinární tým se skládá z lékaře provádějícího implantaci endoprotézy, 

ošetřujícího personálu a v neposlední řadě rehabilitačního týmu – fyzioterapeuta, 

ergoterapeuta a v případě potřeby i dalších členů (např. sociální pracovník). O samotné 

fyzioterapii po TEP loketního kloubu se v České literatuře téměř nedočteme, i přestože 

se jedná o jeden z nejdůležitějších kloubů zajišťujících hybnost horní končetiny 

a sebezaopatření pacienta. Autorka tuto skutečnost zjistila již v době, kdy jí byla 

implantována totální endoprotéze hlavičky radia a o problematiku náhrad v oblasti 

loketního kloubu se začala více zajímat. Tento stav byl jednou z hlavních příčit výběru 

tématu této závěrečné práce z bakalářského studia oboru fyzioterapie. 

 

V praktické části představíme kazuistiky dvou pacientů po TEP loketního kloubu, 

průběh terapie a dosažené výsledky po terapii. Jedná se o kvalitativní sledování, při 

kterém se snažíme odpovědět na základní otázku této práce, jestli je možné získat plnou 
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funkční obnovu po TEP lokte v období 12ti týdnů po implantaci. Tato doba nebyla 

vybrána pouze náhodně, jedná se o standartní dobu udávanou ve všech zahraničních 

„guidelines“. 

 

Cílem této bakalářské práce je především zpracování českých i zahraničních 

poznatků týkajících se problematiky TEP loketního kloubu a následné fyzioterapie. 

Teoretická část je svoji podrobností přizpůsobena pouze nelékařskému zdravotnickému 

personálu (převážně fyzioterapeutům), proto je „ortopedická část“ zpracována jen jako 

základní přehled o problematice. Výstupem této práce je jednoduchý „guideline“, který 

může následně fyzioterapeutům sloužit jako základní návod pro vedení terapie 

u nestištěného a polostištěného typu TEP loketního kloubu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti loketního kloubu. Po 

krátkém shrnutí anatomie, biomechaniky a kineziologie loketního kloubu následuje 

ortopedická část zabývající se shrnutím poznatků o jednotlivých typech náhrad, 

operačních řešením a případných možných komplikací. Poslední úsek teoretické části 

bude věnován samotné fyzioterapii, jak části diagnostické, tak i samotné terapii, po 

totálních endoprotézách loketního kloubu.  

 

Podkladem ke zpracování této části byla dostupná česká i zahraniční literatura. 

 

2.1. Articulatio cubiti – loketní kloub 

 

2.1.1. Anatomie loketního kloubu 

 

Loketní kloub (articulatio cubiti) umožňuje flexně-extenční pohyb mezi paží 

a předloktím a supinačně-pronační pohyb předloktí a ruky, který se odehrává současně 

v lokti a v zápěstí. Oba pohyby mají zásadní význam pro nastavení pozice ruky v prostoru. 

(Bartoníček,2004). Jedná se o velmi komplikovaný prostor, kudy prochází velká řada cév 

a nervů, proto je jakýkoliv operační výkon v této oblasti velmi náročný pro operatéra 

a spojený s velkým množstvím komplikací. 

 

Jedná se o kloub složený, ve kterém artikulují tři kosti – humerus, radius a ulna, 

které mezi sebou vytvářejí tři kloubní spojení. Humeroulnární kloub, jedná se o kloub 

kladkový, kde hlavici tvoří trochlea humeri a jamkou je incizura trochlearis ulnae. 

Humeroradiální kloub je kloubem kulovým přičemž hlavicí je capitulum humeri a jamkou 

fovea capitis radii. Radioulnární kloub, kloub válcový, hlavici tvoří circumferentia 

articularis caput radii a jamku incisura radialis ulnae (obr. č. 1), (Bartoníček, 2004; Čihák, 

2011). 

 

Pouzdro loketního kloubu je společné pro všechny tři spoje. Na humeru se upíná 

při fossa olecrani, fossa coronoidea a fossa radialis, vynechává oba epicondyly, kde 

začínají předloketní svaly. Na radiu pouzdro sahá až na krček a vytváří recessus 

sacciformis a na ulně lemuje okraj kloubních ploch. Kloubní pouzdro zesiluje zejména 
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systém dvou postranních vazů a vazy proximálního radioulnárního kloubu. Komplex 

mediálního kolaterálního ligamenta stává ze třech částí – ligamnentum collaterale 

mediale anterius jehož hluboké snopce jsou napnuté v každé fázi pohybu, dále 

ligamentum collaterale mediale posterius, které je nejvíce napnuté při 90° flexi 

a ligamentum obliqum mezi olecranem a processus coronoideus (Bartoníček, 2004). 

Komplex laterálního kolaterálního ligamenta je taktéž složen ze třech částí. Ligamentum 

collaterale laterale jdoucí od laterálního epicondylu vějířovitě k ligamentum anulare radii, 

podílí se na stabilizaci caput radii a obepíná circumferentia articularis radii. Tento vaz má 

velký význam pro stabilitu proximálního radioulnárníh kloubu (obr. č. 2), (Bartoníček, 

2004). 

 

Svaly v oblasti loketního kloubu se dělí dle funkce na flexory, extenzory, 

supinátory a pronátory. Největším flexorem je m. biceps brachii, který je také významný 

supinátorem předloktí. M. brachialis provádí čistou flexi předloktí. M. brachioradialis se 

podílí na flexi loketního kloubu, zároveň je supinátorem při extrémně pronovaném 

předloktí a pronátor při extrémně supinovaném předloktí. Extenzory tvoří velký 

m. triceps brachii a malý m. anconeus (Bartoníček, 2004; Čihák, 2011). Caput longum 

a caput laterale m. triceps brachii se zapojuji až při práci proti odporu, caput mediale se 

při extenzi loketního kloubu zapojuje vždy (Dylevský, 2009). M. anconeus je pomocným 

extenzorem a zevním stabilizátorem loketního kloubu (Bartoníček, 2004). Supinaci 

předloktí provádí m. biceps brachii a m. supinator. Pronaci předloktí zajišťuje m. pronator 

teres a m. pronator quadratus (obr. č. 3), (Čihák, 2011).  

 

2.1.2. Biomechanika a kineziologie loketního kloubu 

 

Pohyb v oblasti loketního kloubu ve smyslu flexe-extenze se odehrává 

v humeroradiálním a v humeroulnárním kloubu s celkovým rozsahem cca 145°. 

Z hlediska kinematiky a stability má rozhodující význam tvar kloubních ploch 

humeroulnárního kloubu. Rozsah hyperextenze je minimální (cca 5-10°) jelikož je 

omezena přední částí kloubního pouzdra a opřením olecranu ve fossa olecrani. Flexe je 

omezena zapadnutím processus coronoideus do fossa coronoidea a nalehnutím svalstva 

paže na svaly předloktí (Bartoníček, 2004). Při flexi lokte rozhoduje o účinnosti 

jednotlivých svalů výchozí pozice lokte, při maximální extenzi je účinnost flexorů malá 

a největší je při flexi 90°. Zároveň i na rychlosti provedeného pohybu závisí zapojování 
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jednotlivých skupin flexorů, při pomalém provedení jsou aktivní m. bices brachii 

a m. brachialis naopak při rychlém provedení se více zapojuje m. brachioradialis. Extenze 

loketního extenzoru je největší kolem 20-30° semiflexe (Véle, 2006). Supinace a pronace 

se odehrává současně v loketním kloubu (v kloubu humeroradiálním a proximálním 

radioulnárním kloubu) a v distálním kloubu radioulnárním. Celkový rozsah pronačně-

supinačního pohybu je cca 190°. Při pohybu se mění vzájemné postavení ulny a radia 

a tím se také mění postavení ruky (Bartoníček, 2004). Pronace bývá výrazně slabší než 

supinace, často se setkáme s „pronační kontrakturou“, která vede k omezení pohybu do 

supinace. Supinačně-pronační pohyb je více pod centrálním vlivem, proto můžeme 

zvýšení elementárních posturálních reflexů (poskytují informace o centrálních 

mechanismech řízení tonu při změně polohy) pozorovat dříve v pronačně-supinačním 

pohybu než při flexně-extenčním (Véle, 2006). Funkční rozsah pohybu v loketním kloubu 

je stanoven jako 30 – 120° flexe/extenze, 60° supinace a 60° pronace z neutrálního 

postavení (Sayles, 2010). 

 

Stabilitu loketního kloubu zajišťují dynamické a statické stabilizátory a postavení 

kloubních ploch. Statické stabilizátory jsou převážně kolaterální vazy a na dynamické 

stabilitě se podílejí kolemkloubní svaly. Většina denních činností se děje při flexi s tlakem 

do valgozity, proto je nejvýznamnějším stabilizátorem loketního kloubu vnitřní postranní 

vaz (Hart, 2002). Biomechanické studie ukazují působení velkých tlakových sil 

přenášených na loketní kloub při běžných denních činnostech (např. při oblékání a jídle 

působí na kloub síly dosahující poloviny tělesné hmotnosti a při zvedání předmětů o váze 

20 - 30kg až trojnásobku tělesné hmotnosti (Landor, 2000). 

 

2.2. Totální endoprotéza loketního kloubu 

 

Totální endoprotéza loketního kloubu spadá mezi nepříliš frekventované výkony, 

ale jedná se o jednu z mála možností jak pomoci pacientům s nenapravitelně poškozeným 

loketním kloubem (kloub poškozený degenerativním nebo zánětlivým onemocněním, 

případně traumatem). Náhrada loketního kloubu pacientům zajistí dostatečnou stabilitu 

a rozsah pohybu nutné pro ADL i pro lokomoci a zároveň poskytne dostatečnou úlevu od 

bolesti (Güttler et al., 2011; Landor, 2000). I přes velký technický rozvoj v oblasti 

artroplastiky není u náhrad loketního kloubu stále dosahováno takové úspěšnosti 

a životnosti jako jsme již zvyklí u náhrad kolenních a kyčelních. Příčinou jsou anatomické 
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poměry loketního kloubu, které vytvářejí nevýhodné podmínky pro ukotvení implantátu 

(Landor, 2000). 

 

2.2.1. Historie 

 

Již v roce 1805 Park z Liverpoolu a Moreau z Paříže popisují první resekční výkon 

v oblasti loketního kloubu. V pozdější době resekční artroplastiku prováděl Herbert, který 

tuto metodu rozšířil i pro pacienty s revmatoidní artritidou (absolutní indikací byla 

oboustranná ankylóza loketního kloubu). Haase prováděl resekční techniku (resekoval 

distální humerus do tvaru klínu a tím vytvořil fulktrum pro ulnu) kombinovanou 

s interpozitem (periost).  Jeho techniku vylepšil Vainio, který resekci omezil jen na 

nezbytně nutný rozsah a pečlivě šetřil ligamentózní aparát klubu, jako interpozitum 

používal kožní štěp o velikosti 6x6 cm. Touto technikou dosáhl větší stability loketního 

kloubu proti plastice Haase. V roce 1972 byl Robineauem prvně nahrazen distální 

humerus kovovým implantátem pokrytým gumou, jednalo se o hemiartroplastiku 

loketního kloubu (Hart, 2012). Hemiartroplastika se nesetkala s velkou oblibou a tudíž 

byla používána pouze v krátkém období. Klinické zkušenosti jsou velmi omezené 

a v literatuře nacházíme jen několik krátkodobých studií (Bernardino, 2010). Street 

a Steven v roce 1974 aplikovali povrchovou náhradu humeru, která byla předlohou pro 

vznik totální endoprotézy loketního kloubu (Hart, 2012). 

 

Totální endoprotéza loketního kloubu byla v literatuře zmíněna již ve čtyřicátých 

letech minulého století, z čehož vyplývá, že prošla stejně dlouhým vývojem jako náhrada 

kolenního a kyčelního kloubu (Güttler et al., 2011). V roce 1942 byla prvně použita TEP 

loketního kloubu – závěs, jednalo se o zcela stištěnou endoprotézu autorů Boeremy 

a de Waarda (Landor, 2000).  V následujících letech bylo vyvinuto mnoho modelů 

závěsných náhrad (např. Dee, McKee…), u kterých jsme se setkávali s velmi dobrými 

pooperačními výsledky. Záhy ale docházelo vlivem působení cyklických sil (především 

síly axiální vznikající při pohybu v sagitální rovině a síly rotační při pohybu supinačně-

pronačním) k uvolnění implantátu. Loketní kloub se po extrakci náhrady stal velmi 

nestabilní a funkčně zcela insuficientním (Hart, 2012). V 70. letech došlo k několika 

významným změnám v oblasti TEP loketního kloubu. Po úspěchu v oblasti kolenních 

a kyčelních totálních náhrad se rozšířilo použití vysokohustotního polyethylenu 

a methylmethacrylátového kostního cementu i do oblasti TEP lokte (Bernardino, 2010). 
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Díky rozvoji nových technik, lepším znalostem biomechaniky a anatomie loketního 

kloubu dochází k vývoji nových a úspěšnějších modelů loketních náhrad, které se 

navzájem velmi liší stylem ukotvení a funkčními vlastnostmi. Z nestištěných náhrad jsou 

nejčastěji užívány endoprotézy typu Kudo, Souter-Strathclyde, Ewald, Pritchard… 

(Landor, 2000; Hart, 2012). 1. ortopedická klinika, 1. LF UK se jako jedna z prvních 

klinik v České republice zabývala totální náhradou loketního kloubu, a to již od roku 1987 

(Landor, 2000).  

 

2.2.2. Indikace k TEP loketního kloubu 

 

Hlavním důvodem k implantaci TEP loketního kloubu jsou bolest (až 

v 76% případů), nestabilita, bilaterální ankylóza lokte nebo nesnesitelná bolest 

s rentgenologickým průkazem destrukce radiohumerálního a humeroulnárního kloubu 

(Canale, Beaty et Campbell, 2013; Dungl, 2005; Morrey, Adams et Bryan, 1991). 

V případě plánované implantace TEP loketního kloubu musí být brán zřetel i na stav 

ostatních kloubů na končetinách. Pokud je postižena pouze horní končetina musí být pro 

její funkční obnovu nejprve nutná obnova funkce ruky (zápěstí, MCP a PIP klouby) 

a dostatečná rotace v ramenním kloubu, aby nedocházelo k působení nadměrné zátěžové 

síly na totální náhradu v oblasti lokte a tím k časnému selhání aloplastiky. Pokud jsou 

postiženy horní i dolní končetiny prioritou bývá obnova funkce na dolní končetině. Pouze 

v případě, že by vzhledem ke špatnému stavu loketního kloubu nemohly být použity 

podpůrné prostředky (berle, hole…) se nejprve řeší artroplastika loketního kloubu (Hart, 

2012). Operační výkon musí být indikován dříve, než dojde k fixaci změn na měkkých 

tkáních, kloubním pouzdru a před zeslabením vazivového aparátu (Cikánková, 2010). 

Nejčastější diagnózou indikující k TEP loketního kloubu je revmatoidní artritida, dále 

pak osteoartróza (primárně degenerativní i posttraumatická), tříštivé intraartikulární 

zlomeniny převážně u starších pacientů (nejčastěji distálního humeru nebo současné 

fraktury distálního humeru a proximálního předloktí) (Hart, 2012; Dungl, 2005; Kim et 

al., 2010).  Dalším důležitým indikačním faktorem je spolupráce pacienta, (musí být 

ochoten aktivně spolupracovat v pooperační rehabilitaci a akceptovat doživotní omezení), 

(Kaback, Green et Blaine, 2012).  
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2.2.2.1. Revmatoidní artritida 

 

Jedná se o chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované poškozenou 

synoviální výstelkou kloubů, burz, šlach a přítomností mimokloubních projevů. Často 

dochází k poškození více kloubů současně, přičemž postižení loketního kloubu se projeví 

do pěti let od začátku onemocnění u 20-60% pacientů s revmatoidní artritidou a izolované 

poškození loketního kloubu nacházíme pouze u 5-7% nemocných (Kaback, Green et 

Blain, 2012; Hart, 2012; Bernardino, 2010). V 70. a 80. letech se jednalo o nejčastější 

indikační skupinu – 50 - 75% ze všech TEP loketního kloubu (Kim et al., 2010). 

 

Pacienti již v raném stádiu onemocnění pociťují funkční omezení v loketním 

kloubu způsobené bolestí různé intenzity (převážně po probuzení), ranní ztuhlostí nebo 

velkou agresivitou revmatického procesu (otok kloubu, palpační bolestivost, omezení 

aktivní i pasivní hybnosti), (Hart, 2012; Kolář, 2009). V klinické praxi se setkáváme se 

dvěma typy poškození loketního kloubu, jedná se o omezení rozsahu pohybu v kloubu až 

po ankylózu vazivovou či kostní (často ve velmi funkčně nevýhodném postavení 

v loketním kloubu) nebo kloubní nestabilita různého stupně, která může vést až k luxaci 

kloubu (méně častý typ poškození). V objektivním nálezu se nejčastěji setkáváme 

s tlakovou bolestivostí, prosáknutím kloubní výstelky a zvýšenou teplotou kůže (Hart, 

2012; Kolář, 2009, Hromádková et al., 1999).  

 

Hodnocení závažnosti poškození loketního kloubu provádíme pomocí Larsenova 

šestistupňového schématu a při načasování operace vycházíme z Mobergova schématu 

průběhu a operační terapie revmatoidní artritidy (Hart, 2012).  Na Mayo Clinic byl 

vyvinut hodnotící RTG a klinický systém pro klasifikaci revmatoidní artritidy. Pro 

funkční diagnostiku jsou v praxi nejčastěji používány dotazník HAQ (Health Assessment 

Questionnaire) hodnotící zdraví pomocí indexu neschopnosti a systém AIMS (Arthritis 

Impact Measurement Scale). Tento systém obsahuje mimo funkčního hodnocení 

i psychologické kategorie. Pomocí těchto nástrojů získáme informaci o schopnosti 

pacienta provádět činnosti běžného života (sebeobsluha, činnosti potřebné pro práci 

a volnočasové aktivity). Musíme vzít v potaz, že závažné funkční omezení nemusí vždy 

odpovídat strukturálnímu poškození kloubu (Kolář, 2009). V terapii se převážně 

zaměřujeme na prevenci kloubní destrukce (vlastní kostní aparát a kolem kloubní tkáně). 

(Hart, 2012). Konzervativní léčba zahrnuje farmakoterapii, režimová opatření, 
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pohybovou a fyzikální terapii (Kolář, 2009). Žádná konzervativní léčba nevede 

k ukončení degenerativního procesu v oblasti kloubu, proto je nesmírně důležitá 

spolupráce revmatologa a ortopeda k zajištění vhodného léčebného postupu (Hart, 2012).  

 

Nestištěný typ náhrady (nejčastější typ používaný u pacientů s revmatoidní 

artritidou kvůli nižší insuficienci měkkých tkání a menší poškození kostního aparátu) 

uspokojivě obnovuje fyziologické centrum rotace, podmínkou jsou intaktní kostní 

metafýzy a postranní vazy. Hart uvádí „při elektromagnetických kinematických studiích 

bylo jasně prokázáno, že nestištěný anatomický implantát obnovuje normální kinematiku 

lokte pouze v případě, že je nahrazena i hlavice radia“ i stabilita lokte téměř odpovídá 

normálu (laxita po náhradě kloubu je menší o méně než 10%), při absenci radiální 

komponenty dosahuje až dvojnásobku. U pacientů po synovektomii a po resekci hlavice 

radia zvažujeme implantaci polostištěné náhrady nebo úpravu pooperační péče 

u nestištěných náhrad (kloub fixujeme ve flexi 90° při neutrální rotaci předloktí po dobu 

4 týdnů) nebo nahradit i proximální rádius (Hart, 2012). 

 

2.2.2.2. Posttraumatická osteoartróza 

 

V oblasti loketního kloubu se častěji setkáváme s poúrazovou osteoartrózou oproti 

primárnímu typu. U poúrazové osteoartrózy známe příčiny degenerace: luxace, luxační 

a intraartikulární zlomeniny a chronická mikrotraumatizace (např. neadekvátní sportovní 

zátěž), (Hart, 2012, Kolář, 2009). Častěji se zde setkáme s mladšími pacienty s většími 

fyzickými i funkčními požadavky, z toho vyplívá větší četnost výskytu komplikací a nižší 

životnost náhrady (Kaback, Green et Blaine, 2012). Vzhledem k anatomickým poměrům 

loketního kloubu je nesoulad kloubních ploch humeroulnárního komponentu nad 2 mm 

špatně tolerován a zapříčiňuje degenerativní změny kloubu. Intraartikulární zlomeniny, 

které jsou jednou z hlavních příčin posttraumatické osteoartrózy, proto musí být 

rekonstruovány co nejpřesněji, aby se předcházelo pozdějším artrotickým změnám. 

U poúrazové osteoartrózy často nacházíme komplikace v podobě insuficience kostní 

tkáně a ligamentózního aparátu. Klinický obraz se shoduje s primární osteoartrózou. Dle 

Harta „došlo-li následkem kloubní nerovnosti po úrazu ke ztrátě více než 50% rozsahu 

kloubní chrupavky, nebo je-li vzhledem ke značným degenerativním změnám rekonstrukce 

kloubní plochy nemožná, musíme zvážit indikaci implantace kloubní náhrady“ (Hart et 
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al., 2012). V 70. a 80. letech byla tato diagnóza druhou nejčastější indikační skupinou 

(20 - 30% všech TEP lokte), (Kim et al., 2010). 

 

U poúrazové artrózy se nedoporučuje použití nestištěného typu náhrady 

a výsledek implantace endoprotézy nelze předvídat, vzhledem k nedostatečné kostní mase 

v oblasti distálního humeru a předchozím operačním výkonům po traumatu (zvýšené 

riziko infekčních komplikací), (Hart, 2012). Obecně lze ale říci, že míra selhání je 

u posttraumatické osteoartrózy vyšší než u jiných indikací (Chapman, 2001). I přesto 

bývá dosaženo dobrých výsledků až u 85% pacientů po implantaci polostištěných nebo 

individuálně zhotovených typů náhrad. Hart výslovně nedoporučuje u poúrazových artróz 

použití povrchových náhrad (non-constrained), (Hart, 2012). 

 

2.2.3. Kontraindikace TEP loketního kloubu 

 

Absolutní kontraindikací k implantaci náhrady loketního kloubu je jakákoliv 

infekce v organismu a prodělaná septická artritida lokte. Mezi další absolutní 

kontraindikace patří chabá paréza horní končetiny, neobnovitelná ztráta funkce 

flexorového a extenzorového aparátu lokte, nedostatečné krytí měkkými tkáněmi a špatná 

spolupráce pacienta. Historicky patřila mezi absolutní kontraindikace reimplantace TEP 

i infikovaná endoprotéza, ale Yamaguchi et al. prezentovali dobré výsledky těchto 

reimplantací u správně zvolených pacientů a pouze při infekci určitými typy patogenů 

(Hart, 2012; Canale, Beaty et Campbell, 2013; Bernardino, 2010; Szekeres et King, 

2006). 

 

Mezi relativní kontraindikace spadají neuropatická poškození kloubu (např. 

diabetes mellitus) - mimo parkinsonismu, dále nutriční deficity (zpomalují hojení ran 

a tudíž jsou rizikem vzniku hluboké infekce) a přítomnost heterotopických osifikací 

v oblasti loketního kloubu (operací dochází ke stimulaci jejich tvorby), (Hart, 2012).  

 

Relativní kontraindikací pro použití nestištěného typu náhrady je nadměrná kostní 

ztráta a nedostatečný vazivový aparát (Hart, 2012). Coonrad and Moorey uvedli jako další 

relativní kontraindikaci ankylózu ipsilaterálního ramenního kloubu (Hart, 2012; Canale, 

Beaty et Campbell, 2013). 
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2.2.4. Moderní typy TEP loketního kloubu 

 

Moderní éra TEP loketního kloubu (začala v 70. letech) zaznamenala velký rozvoj 

v oblasti designu, použitých materiálů a operačních postupů.  Rozlišujeme základní dělení 

do třech skupin dle vzájemné vazby na stištěné (v současné době již nepoužívaný typ), 

polostištěné a nestištěné. Dále můžeme velké množství typů současných totálních 

endoprotéz dělit dle způsobu ukotvení, nutné kostní resekci a počtu komponent do sedmi 

skupin. Většina typů náhrad loketního kloubu sestává z dvoukomponentového systému 

(tzn. z části humorální a ulnární), tříkomponentový systém (přidána radiální komponenta) 

nacházíme jen u malého počtu endoprotéz. Tento tříkomponentový systém zajišťuje větší 

stabilitu kloubu a brání vzniku valgózního lokte, ale Jahoda et Landor vyslovují obavu 

z většího počtu komplikací u tohoto typu náhrady (Landor, 2000; Dungl, 2005; Lee, Singh 

et Lai, 2005; Bernardino, 2010). 

 

Výběr vhodného typu implantátu závisí zejména na stavu capsuloligamentózního 

a svalového aparátu lokte, na kostní ztrátě a zkušenosti operatéra s jednotlivými typy 

implantátů. Obecně lze říci, že čím je menší kostní ztráta a čím je kloub stabilnější tím je 

vhodnější užití nestišného typu náhrady. U pacientů s poškozeným stabilizačním 

aparátem lokte a kloubním pouzdrem, nebo pokud mají atrofované svalstvo lokte a velkou 

kostní ztrátu se volí polostištěný typ náhrady (Canale, Beaty et Campbell, 2013; Hart, 

2012; Chapman, 2001). 

 

2.2.4.1. Nestištěný typ endoprotézy loketního kloubu 

 

Nestištěné náhrady nejsou mechanicky propojeny, proto k zajištění stability 

spoléhají pouze na omezení pohybu pomocí tvaru artikulujících kloubních ploch, 

adekvátní kostní lůžko a dobrý stav (původního nebo rekonstruovaného) kapsulo-

ligamentózního aparátu kloubu. U tohoto typu endoprotéz hrozí větší riziko dislokace 

(Bernardino, 2010; Stanley, 2011; Kim et al., 2010; Chapman, 2001).  

  

Nejčastěji používaným  povrchovým typem náhrady je totální náhrada dle Kuda 

(obr. č. 4), (jedná se o kapitelokondylární implantát, který obnovuje fyziologické centrum 

rotace). Vyžaduje jen minimální kostní resekci, ale zároveň intaktní kost metafýzy 

a postranní vazy. U revmatických pacientů (jedná se o největší skupinu pacientů s indikací 
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k TEP lokte) se podmínku zachování kvalitní kostní tkáně epifýz často nedaří splnit 

a proto je u nich vhodnější použití modelu dle Ewalda, který přemosťuje oslabenou 

suprakondylickou část kosti nitrodřeňovým dříkem a tím snižuje riziko fraktury humeru 

(Hart, 2012; Landor, 2000). Dalšími představiteli nestištěného typu náhrady jsou modely 

Souter-Stratclyde (obr č. 5) a Capitello-condylar. Kde dochází k implantaci humorální 

komponenty (anatomická náhrada celé trochlea humeri) a ulnární komponenty s dříky 

fixovanými kostním cementem. Dle Jahody et Landora jsou tyto implantáty v našim 

podmínkách užívány nejčastěji (Landor, 2000; Chapman, 2001). Rozdíly mezi 

jednotlivými typy nestištěných náhrad spočívají pouze v typu a délce intradřeňového 

dříku a tvaru kloubních povrchů. Například délka trochlearní drážky je u Souter-

Stratclyde delší než u Capitello-condylar typu, zároveň vnitřní omezení (tvarem 

kloubních ploch) se u těchto dvou typů velmi liší. Čím větší omezení, tím větší je přenos 

zatížení na rozhraní kost - cement a tím i větší potenciál pro uvolnění náhrady. Naopak, 

méně omezená zařízení mohou mít větší tendenci k pooperační nestabilitě nebo dislokaci 

(Chapman, 2001). 

 

Nejčastější indikační skupinou pro nestištěnou náhradu jsou pacienti 

s revmatoidní atrtritidou, ale předpokladem pro dlouhou životnost náhrady je vyloučení 

těžší fyzické práce operovanou končetinou (Jahoda et Landor, 2000).  

 

2.2.4.2. Polostištěný typ endoprotézy loketního kloubu 

 

Polostištěné náhrady (v současné době též označovaný jako spojené náhrady) patří 

díky širokému indikačnímu spektru k nejpoužívanějšímu typu endoprotézy lokte (King, 

2001). Skládají se z humorální a ulnární komponenty s dříky a polyethylenem na 

artikulujících plochách, které jsou vzájemně propojeny pomocí kolíkového nebo         

„snap-fit“ závěsu, které umožňují 7° - 10° varo - valgózní volnosti a 7° - 10° axiální 

rotace. Hart uvedl „komponenty umožňují optimalizaci přenosu zatížení na metafýzu 

a přesnější umístění středu otáčení“, čímž se zmírní riziko aseptického uvolnění. 

Vzhledem k propojení jednotlivých komponent nehrozí nestabilita lokte a dislokace 

endoprotézy. Kvůli kumulaci zátěže v oblasti pákového mechanismu endoprotézy, kde 

dochází k odírání polyethylenového povrchu, mají polostištěné endoprotézy obecně kratší 

životnost než nestištěné. (Hart, 2012; Bernardino, 2010, Stanley, 2011; Kim et al., 2010).   
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Hlavními představiteli spojených náhrad jsou Coonrad-Morrey typ (obr. č. 6) 

a GSB III typ (obr. č. 7). Typ GSB III má kondylární stabilizaci a vysoký stupeň volnosti 

mezi komponentami díky čemuž rozkládá přenášené síly na větší plochu, zároveň 

umožňuje zachování kolaterálního vazivového aparátu. Typ Coonrad-Morrey (na 

1. ortopedické klinice 1. LF UK poprvé implantovaný v 90. letech) představuje 

v současné době nejvíce používaný typ spojených náhrad (Canale, Beaty et Campbell, 

2013; Landor, 2000). 

 

Spojené náhrady tolerují větší insuficienci měkkých tkání a větší kostní ztráty 

(některé typy endoprotéz mohou být použity se ztrátou distálního humeru až do úrovně 

proximální části fossa olecrani a ztráty proximální ulny do úrovně proc. coronoideus), 

proto se jejich indikační skupina rozšiřuje i na osteoartrózu, intraartikulární fraktury 

a další diagnózy. Zvážení implantace spojené náhrady se doporučuje i u pacientů po 

synovektomii nebo resekci hlavice radia (Hart, 2012; Landor, 2000; Chapman, 2001). 

 

2.2.5. Specifika operačních přístupů ovlivňující fyzioterapii po TEP lokte 

 

Zvolení vhodného operačního přístupu záleží vždy na typu implantované 

endoprotézy a rozhodnutí operatéra. Zvolený typ operačního přístupu se velmi odráží na 

vedení pooperační fyzioterapie z důvodu různého stupně zachování integrity m. triceps 

brachii a ligamentózního aparátu (Bernardino, 2010). 

 

U nestištěných náhrad se v největším počtu případů provádí posterolaterální 

Kocher přístup, který zachovává integritu m. triceps brachii a mediálních vazů (nutné pro 

dostatečnou stabilitu loketního kloubu). V tomto případě je triceps elevován z laterální 

na mediální stranu od olecranonu (Bernati, 2010; Szekeres et King, 2006; Chapman, 

2001).  

 

V případě spojených náhrad je nejčastěji zvolen posteriorní Mayo přístup, (nebo 

také nazývaný jako Bryan-Morrey). V tomto případě je plně zachována integrita 

m. triceps brachii, který je subperostálně elevován z mediální na laterální stranu od 

olecranon. Tento přístup je díky tomu nazýván „triceps - sparing“ přístup a předchází 

pooperačnímu oslabení m. triceps brachii. (Bernati, 2010; Szekeres et King, 2006). Hart 
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a Canale et Beaty prezentují velké zkušenosti s úspěšným použitím tohoto přístupu 

i u nestištěných náhrad (Hart, 2012; Canale, Beaty et Campbell, 2013).  

 

Při „triceps - splitting“ přístupu dochází k podélnému rozdělení m. triceps brachii 

mediálně od vrcholu olecranon a distálně přes proximální ulnu (Szekeres et King, 2006). 

 

Ojediněle bývá použit i posteriorní „triceps - reflecting“ přístup, při kterém 

dochází k deinzerci m. triceps brachii od olecranon a jeho následnému připojení k ulně 

pomocí transoseálních stehů (Aldridge et al., 2006). 

 

Ulnární nerv ve většině případů bývá během operačního výkonu opatrně 

mobilizován a transponován anteriorně do podkoží. Někteří operatéři n. ulnaris 

netransponují, kvůli minimalizaci rizika pooperační parézy nervu. Bezprostředně po 

operaci se můžeme u některých pacientů setkat s přechodnou hypestézií malíčku, která 

ve většině případů spontánně odezní (Stanley, 2011; Matsen, 2010; Szekeres et King, 

2006). 

 

Po operaci operatér hodnotí cementovací techniku jako náležitou, hraniční nebo 

nedostatečnou. Janeček publikoval hodnotící systém zahrnující RTG nález, rozsah 

pohybu a bolestivost, viz tab. č. 1 (Janeček, 1998). 

 

 

Tab. č. 1 Vyhodnocení výsledků po TEP loketního kloubu (Janeček, 1998) 
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2.2.6. Komplikace po implantaci TEP lokte 

 

Obecně lze komplikace po implantaci TEP loketního kloubu dělit na peroperační 

a postoperační (ty můžeme dále rozdělit na časné a pozdní). Mezi peroperační komplikace 

patří vzácná zlomenina humeru nebo ulny a poranění nervově cévních struktur. Hart 

uvádí „z časných pooperačních komplikací se vyskytuj problémy s hojením včetně infekce, 

tranzientní obrna n. ulnaris nebo luxace endoprotézy“, dále sem spadá insuficience 

m. triceps brachii. K nejčastějším pozdním komplikacím patří trvalá obrna n. ulnaris, 

recidivující luxace endoprotézy, instabilita, opotřebení polyethylenového povrchu, 

periprotetické zlomeniny, pozdní hluboká infekce a aseptické uvolnění nebo selhání 

implantátu. Periprotetické zlomeniny se vyskytují velmi vzácně, jedná se ale o velmi 

závažnou komplikaci a jejich řešení často vyžaduje více operačních výkonů (Hart, 2012; 

Kaback, Green et Blaine, 2012; Bernardino, 2010;). 

 

Canale et Beaty uvádí, že byl reportován výskyt komplikací až ve 43 % případů 

ze všech TEP loketního kloubu (včetně 18% revizí a 15% permanentních komplikací) 

s peroperační úmrtností 0,6% , přičemž ve většině případů šlo o cardio komplikaci 

(Canale, Beaty et Campbell, 2013; Hart, 2012). Četnost TEP loketního kloubu je 

v porovnání s TEP kyčle a kolene mnohem nižší a přesto se zde vyskytuje více 

komplikací, jak znázorňuje příloha č. 4, která porovnává výskyt komplikací u endoprotéz 

lokte, kyčle a kolene (Kim et al., 2010). 

 

U nestištěných náhrad největší počet revizních operací zapříčiní instabilita ve 

formě dislokace nebo subluxace, vyskytuje se u 9 - 10% všech TEP loketního kloubu 

(Canale, Beaty et Campbell, 2013). K revizi u polostištěných náhrad nejčastěji vede 

aseptické uvolnění nebo mechanické selhání endoprotézy (Szekeres et King, 2006).  

 

Stanley et al. uvádí dlouhodobou studii na 525 implantovaných Souter-Strathclyde 

endoprotézách se sledováním 60 měsíců, komplikace vyžadující operační řešení nastala 

u 26 pacientů kvůli dislokaci, u 30 pacientů z důvodu aseptického uvolnění 

a u 12 pacientů s hlubokou infekcí kloubu (Stanley, 2011).   

 

Anldridge et al. představují studii provedenou u 40 pacientů (41 totálních 

endoprotéz typu Coonrad-Morrey) sledovaných po dobu 31 let, komplikace nastaly 
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u 14 pacientů, z čehož 5 mělo přechodnou parestézii n. ulnaris (méně než 2 týdny), 

u 1 pacienta nastala heterotopická osifikace, 6 pacientů s aseptickým uvolněním 

a u 2 pacientů došlo ke zlomení dříku (Aldridge et al., 2006).  

 

Studie ukázaly, že v případě implantace endoprotézy u posttraumatické artritidy 

v období do 5 let od operace nejčastěji dochází k selhání endoprotézy vlivem infektu, 

v období mezi 5 a 10 lety jde o opotřebení polyethylenového povrchu a déle než 10 let od 

operace se komplikace vyskytují méně často, jedná se převážně o fraktury a uvolnění 

implantátu (Canale, Beaty et Campbell, 2013). 

 

2.3. Funkční obnova lokte po totální endoprotéze 

 

Pooperační péče o pacienta musí být multidisciplinární intervencí vedoucí k co 

nejrychlejší funkční obnově loketního kloubu, aby se mohl pacient co nejdříve navrátit 

k aktivnímu životu. Členem multidisciplinárního týmu je v první řadě lékař, který provede 

implantaci TEP loketního kloubu, dále ošetřující personál a v neposlední řadě 

rehabilitační tým, který se skládá z fyzioterapeuta, ergoterapeuta a v případě potřeby 

i dalších členů (např. sociální pracovník). Bohužel je zpravováno jen minimum studií, 

které by prokázali benefit fyzioterapie a ergoterapie po totální endoprotéze lokte. 

V některé chirurgické, americké literatuře dokonce nacházíme zmínku, že pooperační 

rehabilitace není po TEP loketního kloubu nutná, ale Szekes et King vyslovují 

přesvědčení, že terapie je pro tyto pacienty velkým přínosem. (Güttler et al., 2011; 

Szekeres et King, 2006). 

 

2.3.1. Fyzioterapie po TEP loketního kloubu 

 

Role fyzioterapeuta spočívá ve vedení individuální terapie a edukaci pacienta. 

U plánovaných operačních výkonů (veškeré výkony mimo akutní intraartikulární 

zlomeniny) fyzioterapii dělíme na předoperační, pooperační, která se dá dále dělit na 

časnou a následnou (Szekeres et King, 2006; Cikánková, 2010). 

 

Průběh fyzioterapie ovlivňuje řada faktorů, které musíme respektovat. Hlavní 

faktor, který ovlivňuje fyzioterapii je typ zvolené náhrady, stabilita loketního kloubu 
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(ověřena na operačním sále po implantaci náhrady), integrita m. triceps brachii a stav 

n. ulnaris (Szekeres et King, 2006). 

 

Pooperační stabilita kloubu: stabilita kloubu úzce souvisí s použitým typem endoprotézy. 

Polostištěné endoprotézy zajišťují poměrně velkou stabilitu kloubu a proto není nutné 

dodržovat pooperační omezení extenze. U nestištěných náhrad je nutná úzká součinnost 

mezi operatérem a fyzioterapeutem, pro utvoření si přesného obrázku o integritě 

ligamentózního aparátu a stabilitě kloubu. V případě, že stabilita kloubu u nestištěné 

náhrady je neuspokojivá je zpočátku omezena extenze nad 40° a tento rozsah je zvyšován 

o 10° týdně. V případě, že ani imobilizací a omezením ROM nelze dosáhnout dostačující 

stability uvažujeme o náhradě za polostištěnou endoprotézu (Szekeres et King, 2006; 

Chapman, 2001). 

 

Bez ohledu na zvolený typ endoprotézy jsou od prvního pooperačního dne aktivně 

prováděny supinace a pronace s flektovaným loketním kloubem v 90° (Szekeres et King, 

2006).  

 

Integrita m. triceps brachii: v případě, že je použit „triceps-sparing“ operační přístup 

a nedojde k narušení integrity m. triceps brachii nejsou žádná pooperační omezení. 

V případě odetnutí a následnému připojení m. triceps brachii k ulně („triceps-reflecting“ 

přístup) musíme dodržovat pooperační omezení. Po dobu 4 týdnů od operace se provádí 

pouze cvičení v leže na zádech s vyloučením gravitace a vyvarováním se silné kontrakce 

svalu, poté pacienti mohou začít zvyšovat aktivní kontrakci svalu (cvičení stále probíhá 

v antigravitační poloze), 6 týdnů po operaci již pacienti mohou začít cvičit extenzi proti 

gravitaci (cvičení v sedě), okolo 9 až 10 týdnů po operaci pacienti mohou zahájit cvičení 

proti odporu, po 12 týdnech se mohou vrátit k plnému zatížení končetiny (včetně zvedání 

se s oporou o končetinu ze židle). Po tuto dobu je zároveň zakázáno zvedání břemen 

těžších než 2,3 kg (Szekeres et King, 2006; Moola, 2010; Canale, Beaty et Campbell, 

2013). V případě přetnutí m. triceps brachii během operačního výkonu, dochází 

k pooperačnímu omezení i do flexe, aby nedošlo k ruptuře reimplantovaného svalu, což 

by mohlo vést k insuficienci m. triceps brachii a nutnosti reoperace. Týden po operaci je 

dovolena maximální flexe 100° a každý týden se zvyšuje rozsah pohybu o 10° (Szekeres 

et King, 2006).  
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Stav n. ulnaris: k poškození n. ulnaris dochází až v 11% případů, přičemž  nejčastěji je 

způsobeno tahem či tlakem na nerv během operace (Hart, 2013). K poškození nervu může 

dojít i pooperačně vzhledem k pooperačnímu zvětšení flexe loketního kloubu, proto musí 

být pacienti upozorněni, že pokud se objeví parestezie během pasivního cvičení do flexe 

nebo flekčního polohování musí být tato poloha okamžitě opuštěna, aby se zabránilo 

kompresi ulnárního nervu.  

 

2.3.1.1. Předoperační fyzioterapie 

 

V předoperační fázi pacienty seznámíme s průběhem výkonu a následné 

fyzioterapie a zároveň je edukujeme ohledně režimových opatření po TEP loketního 

kloubu. Důležité je zároveň stanovit si s pacientem cíle a úroveň očekávané aktivity (po 

TEP loketního kloubu bude pacient muset dodržovat jistá doživotní omezení a nemůže 

očekávat výsledky jako od „zdravého“ kloubu), (Szekeres et King, 2006). 

 

Dále se u předoperační fázi můžeme zaměřit na posílení svalů v oblasti lokte 

(hlavně m. triceps brachii), nacvičujeme izometrické kontrakce svalů, protahujeme 

zkrácené tkáně a mobilizujeme a centrujeme okolní klouby (hlavně ramenní kloub) 

a v případě potřeby řešíme problém nutnosti dlouhodobého používání podpažních nebo 

francouzských berlí s využitím jiné formy odlehčení. Zároveň provedeme předoperační 

vyšetření pacienta (Cikánková, 2010).  

 

2.3.1.2. Pooperační fyzioterapie 

 

Bezprostředně po operaci pravidelně kontrolujeme hematom a otok, které mohou 

způsobovat bolest, omezovat rozsah pohybu a zvyšují riziko infekce kloubu. Otok se  

snažíme minimalizovat ledováním a antiedematózním polohováním. Přestože je na 

operačním sále proveden redresment do plné flexe a extenze, kvůli působení otoku, 

hematomu a bolesti dochází brzy po operaci k opětovnému omezení rozsahu pohybu 

(Moola, 2010; Sayles, 2010) Pacienti jsou edukováni, aby co nejdříve začali operovanou 

končetinu zapojovat do lehčích funkčních denních činností, ale nesmí zapomínat 

dodržovat přísná režimová opatření (Bernardino, 2010; Szekeres et King, 2006).  
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Průběh pooperační fyzioterapie – polostištěná endoprotéza („triceps-sparing“): 

Prvních 24 - 48 hodin (různí se dle autorů) po operaci necháváme končetinu 

imobilizovanou dlahou v maximální extenzi. Od 1. POD provádíme RFT a cévní 

gymnastiku jako prevenci TEN a plicní embolie. Aktivně cvičíme prsty, zápěstí, rameno 

a krční páteř, abychom zabránili jejich zatuhnutí. Cikánková (2010) uvádí možnost 

aplikace motodlahy. Od 1. – 2. POD začínáme aktivní asistované cvičení do flexe 

a extenze (pokud není narušena integrita m. triceps brachii) při zachování předloktí 

v pronaci nebo neutrální pozici. Provádíme aktivní asistovanou supinaci a pronaci 

– pouze při 90° flexi v loketním kloubu. Veškeré pohyby jsou vykonávány v addukci 

v ramenním kloubu, kvůli hojení kloubního pouzdra. (Szekeres et King, 2006; Chapman, 

2001; Cikánková, 2010). Cvičení by mělo být prováděno až 6x denně po dobu 15 minut 

(Berry et al., undated). Postupně zvyšujeme ROM operovaného kloubu a pokračujeme 

v aktivním cvičení okolních kloubů. Po odstranění stehů (cca 2. POT) mobilizujeme jizvu 

a provádíme tlakovou masáž (Sayles, 2010; Szekeres et King, 2006; Lowry et al., [s.a.]). 

Od 6. POT zahajujeme rozcvičování loketního kloubu s abdukovanou končetinou. 

Izometricky začínáme posilovat svaly loketního kloubu. V 8. týdnů provádíme lehké 

strečinkové a odporové cvičení, zaměřujeme se na obnovení svalové rovnováhy, 

nacvičujeme správné pohybové stereotypy. V 10. týdnu začínáme izometrické cvičení 

s maximálním odporem (ne však více než 2,3 kg) a kompozitní pohyb v loketním kloubu, 

nacvičujeme správné provedení ADL. Pokud pacient nedosahuje minimálně 120° flexe 

zvažujeme použití dynamických nebo statických progresivních dlah. V 12. POT většinou 

ukončujeme fyzioterapii. Pacienti pokračují v domácí cvičební jednotce se zaměřením na 

udržení ROM, svalové síly a bezbolestnosti. Cvičení provádí minimálně 2 - 3x týdně. 

Pacienti musí doživotně dodržovat režimová opatření (Sayles, 2010; Szekeres et King, 

2006; Lowry et al., [s.a.]; Cikánková, 2010). Cikánková (2010) uvádí „pozor na přemíru 

cvičení, která vede ke ztrátě rozsahu pohybu a často k tvorbě paraartikulárních osifikací“ 

(Cikánková, 2010). Příklad domácí cvičební jednotky znázorňuje příloha č. 5. 

 

Průběh pooperační fyzioterapie – nestištěná endoprotéza: 

Fyzioterapie u nestištěných náhrad je více individuální a záleží na integritě 

původního nebo reparovaného vazivového aparátu a stabilitě loketního kloubu, proto je 

nezbytná úzká spolupráce operatéra a fyzioterapeuta. (Bernardino, 2010).  
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Prvních 24 – 48 hodin (různí se dle autorů) po operaci necháváme končetinu 

imobilizovanou dlahou ve flexi 60°. Od 1. POD provádíme RFT a cévní gymnastiku jako 

prevenci TEN a plicní embolie. Aktivně cvičíme prsty, zápěstí, rameno a krční páteř, 

abychom zabránili jejich zatuhnutí. 1. – 2. POD zahajujeme asistovaný pohyb 

operovaným kloubem, který průběžně střídáme s klidovou fází v dlaze nastavené 

v 90° flexi loketního kloubu. Zahajujeme aktivní asistovaný pohyb do supinace a pronace 

– dodržujeme 90° flexi v loketním kloubu.  Extenční cvičení lokte začínáme v 30 – 40° 

extenze a postupně zvyšujeme ROM o 10° týdně (Szekeres et King, 2006; Chapman, 

2001; Cikánková, 2010). Doporučuje se spíše cvičení v kratších jednotkách s více 

opakování denně (např. 5 – 10 minut čtyřikrát denně), postupně můžeme počet opakování 

zvyšovat (Shah, [s.a.]) . 8. POT zahajujeme aktivní pohyb v loketním kloubu (Sayles, 

2007). V případě nutnosti (horší stabilita loketního kloubu) se první 2 – 3 týdny provádí 

cvičení ve fixační dlaze s omezeným rozsahem pohybu (Stanley, 2011). V období do 

3. – 4. týdne není dovolena extenze více než do 30° flexe předloktí z důvodu možné 

posteriorní subluxace nebo dislokace lokte. Sayles uvedl opatření nutná dodržovat po 

dobu šesti týdnů od operace: 

- provádíme flexi a extenzi pouze při plně pronovaném předloktí z důvodu 

hojení laterálních vazů  

- veškeré pohyby se odehrávají při addukci v ramenním kloubu 

- pacienti se musí vyvarovat pohybům přes střední polovinu těla, tzn. veškeré 

ADL provádějí pouze v sagitální rovině, čímž se minimalizuje varo-valgózní 

napětí na loketní kloub 

- neprovádí se žádná kombinovaná cvičení na ramenní a loketní kloub 

- necvičíme strečink ani žádná jiná protahovací cvičení, zejména do extenze 

lokte 

- veškerá cvičení HK proti odporu jsou zakázané (Sayles, 2007).  

 

Po šestém pooperačním týdnů (veškeré měkké tkáně – vazivový a svalový aparát 

loketního kloubu – by měli být již plně zhojeny) fyzioterapie pokračuje stejně jako 

u polostištěných endoprotéz (Sayles, 2007). 

 

Po dvanácti týdnech ve většině případech ukončujeme terapii, pacient aktivně 

pokračuje v domácí cvičební jednotce a dodržuje režimová opatření (Chapman, 2001; 

Szekeres et King, 2006; Sayles, 2007). 
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2.3.2. Pooperační dlahování po TEP loketního kloubu 

 

Dlahování po implantaci TEP loketního kloubu je závislé na zvoleném typu 

endoprotézy.  

 

Polostištěná endoprotéza: ihned na operačním sále je nasazena dlaha nastavená do 

maximální extenze, která se ponechává po dobu 24– 48 hodin (dle různých autorů) 

a končetina se polohuje s loktem do vyšší úrovně než rameno, tato imobilizace nám 

umožní intenzivnější časné hojení rány (Szekeres et King, 2006; Canale, Beaty et 

Campbell, 2013; Cikánková, 2010). Poté - pokud během operace nedošlo k porušení 

integrity m. triceps brachii - stačí polohovat končetinu v 90° flexe pomocí límcové 

manžety tzv. „collar - cuff“ manžety (obr. č. 8). Polohovací manžeta (popřípadě dlaha) se 

sundává pouze v případě cvičení, provádění lehkých denních činností a na noc, kdy je 

doporučována anteriorní extenční dlaha, která udržuje plný rozsah extenze a zároveň 

snižuje riziko vzniku flekční kontraktury. V případě nutnosti imobilizujeme operovanou 

končetiny pomocí anteriorní extenční dlahy i v průběhu dne (obr. č. 9), (Szekeres et King, 

2006). 2. POT je možno ukončit denní polohování operované končetiny a 12. POT 

přerušujeme i noční extenční polohování (Lowry et al., [s.a.]). 

 

Nestištěná endoprotéza: ihned na operačním sále  je nasazena flekční posteriorní dlaha 

(pozor na útlak operační rány na dorzální straně lokte), loket fixujeme v nejstabilnější 

poloze, obvykle 60° flexe, po dobu 24 – 48 hodin. Nestištěné endoprotézy vyžadují po 

operaci větší podporu při zajištění stability a loket imobilizován pomocí flekční dorzální 

dlahy v 90° flexi. Při dlouhodobé flexi loketního kloubu se zvyšuje riziko kloubního 

otoku a vzniku flekční kontraktury, proto se pacientům doporučuje, aby dlahu často 

sundávali na cvičení. Poloha předloktí při imobilizaci závisí na stavu vazivového aparátu 

– pronace předloktí je u pacientů po rekonstrukci lig. collaterale laterale, supenace se 

uvádí po rekonstrukci lig. collaterale mediale a neutrální postavení v případě rekonstrukce 

obou vazů. Od třetího pooperačního týdne dlahu pacient používá pouze v noci 

a v případech s větším rizikem úrazu. Použití dlahy v průběhu noci ukončujeme 

v 12. POT. V případě, že nedosahujeme požadovaného progresu ve zvětšování ROM do 

extenze (10° týdně), je v období od 3 do 5 týdne indikována extenční dlaha k průběžnému 

dennímu nošení. Tento extenční dlahovací program pokračuje až do 12. pooperačního 

týdne nebo než začnou být splňovány cíle.  (Chapman, 2001; Szekeres et King, 2006).  
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2.3.3. Speciální metody využitelné v terapii po TEP loketního kloubu 

 

Standardní terapeutické postupy jako jsou individuální LTV, mobilizace, dechové 

cvičení, cévní a dechová gymnastika, vertikalizace, PIR a další můžeme zároveň doplnit 

technikami z některých speciálních metod využívaných ve fyzioterapii. Terapie tudíž 

bude pro pacienta zajímavější, různorodější a zároveň mnohem přínosnější. V terapii po 

TEP můžeme využívat například tyto speciální metody: 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF): Základy této metody vypracoval ve 

40. letech minulého století americký lékař a neurofyziolog Dr.. Herman Kabat. 

Neurofyziologickým základem metody PNF je cílené ovlivnění motorických neuronů 

prostřednictvím aference ze všech proprioreceptorů a exteroreceptorů (svalové vřeténko, 

Golgiho šlachové tělísko, kožní receptory, zrakové a sluchové receptory), tyto impulzy 

ovlivňují motoneurony předních rohů míšních v souladu s eferentními impulzy z vyšších 

motorických center. Potřebné stimulace proprioreceptorů dosahujeme pomocí různých 

hmatů, pasivních či aktivních pohybů a dynamickou či statickou prací proti vhodně 

zvolenému odporu. Díky zvýšení intenzity a trvání podnětu podporujeme či urychlujeme 

odpověď nervosvalového aparátu. V metody PNF jsou používány pohybové vzorce, které 

vycházejí z běžných denních činností. PNF metoda vychází z toho, že anatomicky čistý 

pohyb se v praxi nevyskytuje, proto jsou veškeré vzorce vedeny ve všech třech rovinách 

současně. Všechny pohybové vzorce jsou vedeny diagonálním směrem a každá diagonála 

je tvořena dvěma pohybovými vzorci (vzájemně antagonistické). Vždy reaguje současně 

více svalových skupin (synergisté), jelikož jednotlivý sval není nikdy zodpovědný za 

pohyb. Zároveň jsou velmi důležité svaly, jež stabilizují určitý „bod“ (např. lopatku), 

tzv. stabilizátory. K facilitaci využíváme tyto prostředky: stimulace pomocí svalového 

protažení, stimulace pomocí trakce nebo komprese kloubních ploch, adekvátní 

mechanický odpor, taktilní stimulace (manuální kontakt), sluchová stimulace (timing), 

zraková stimulace, fenoménu iradiace a sukcesivní indukce. 

 

Po TEP loketního kloubu můžeme metodou PNF posilovat lopatku, a to jak její 

statickou (fixace lopatky) tak i dynamickou (pohyb lopatky po hrudníku) funkci, které 

jsou nezbytné pro správnou funkci HK. Vzorce lopatky jsou prováděny ve dvou 

diagonálách: anteriorní elevace – posteriorní deprese a posteriorní elevace – anteriorní 

deprese. Pro zvětšování ROM a svalové síly loketního kloubu a zlepšení stability kloubu 
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používáme nejčastěji I. flekční diagonálu s variantou flexí nebo extenzí v loketním 

kloubu. Při terapii můžeme použít veškeré specifické techniky PNF (posilovací 

i relaxační). Rozcvičování loketního kloubu pomocí metody PNF můžeme zahájit 

v 10. POT, kdy je již povoleno provádět kompozitní pohyb v kloubu (Kolář, 2009; 

Sekyrová, 2012; Pavlů, 2007). 

 

Brüggerův koncept: Metoda vyvinutá na základě pozorovaní švýcarským neurologem 

a psychiatrem Dr. Aloisem Brüggerem v letech 1955-1958 na základě potvrzení teorie, 

že bolest může být funkčně podmíněna. V letech 1989-1990 definova „nociceptivní 

somatomotorický blokující efekt“, který představuje základní patofyziologický princip 

pro diagnostiku a terapii funkčních onemocnění pohybového aparátu. Základní 

myšlenkou konceptu je, že působením patologicky změněných aferentních signalizací 

dochází v pohybové soustavě ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů a tím 

vyvolání ochranné reakce v pohybové soustavě. Následně dochází ke změně 

fyziologických průběhů pohybů a držení, takže se stávají neekonomické. Cílem terapie je 

eliminace patologicky působících jevů, aby mohly být opět navozeny fyziologické 

a ekonomické průběhy pohybu a držení. V terapii využíváme zejména tyto prvky: korekce 

držení těla, přípravná opatření, pasivní terapeutické postupy (aplikace horké role) 

a aktivní terapeutické postupy (agisticko - excentrické kontrakční postupy, cvičení 

s Thera - Bandem, ADL, aktivní cviky a terapeutická chůze). 

 

Po TEP loketního kloubu můžeme v případě nutnosti aplikovat horkou roli pro 

ovlivnění edému vznikajícího nejčastěji v důsledku repetitivně se opakujících pohybů. 

Aplikaci horké role dle potřeby kombinujeme s hlubokou příčnou masáží. V 6. POT, kdy 

můžeme operovanou končetinu již cvičit proti odporu je možno využívat „Agisticko - 

excentrické kontrakční postupy“. Jedná se o opakované střídání koncentrické 

a excentrické kontrakce. Tuto techniku lze využít k posílení i uvolnění svalů, lepšímu 

fyziologickému postavení příslušného kloubu a tím k intenzivnějšímu posílení agonisty. 

Během průběhu pohybu (ve směru funkční převahy) pracují agonisté v důsledku aplikace 

odporu (manuální odpor terapeuta nebo využití Thera - Bandu) excentricky a zároveň 

dochází k inhibici jeho antagonisty lepšímu fyziologickému postavení příslušného kloubu 

a tím k intenzivnějšímu posílení agonisty. Dále může být použito „Cvičení s Thera -

Bandem“, při cvičení s Thera - Bandem platí, že úměrně k míře prodloužení zkrácených 

svalů mohou reflektoricky oslabené svaly dosáhnout přírůstku síly. Všechny cviky se 
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provádějí ve vzpřímeném držení těla a je nutno zvolit vhodný Thera - Band (Kolář, 2009; 

Pavlů, 2004; Rock, 2000; Hálková, 2013). 

 

Čápová koncept – „bazální programy a podprogramy“: terapeutický koncept na základě 

bazálních podprogramů je založen na podkladě vývojové kineziologie. Ukazuje se, že 

tyto bazální podprogramy mají výrazný facilitační vliv při reedukaci motorických funkcí 

u pacientů s různými diagnózami. Nedílnou součástí jsou zejména – svalová normotonie 

a centrace klíčových kloubů. Terapii provádíme v určitých pozicích, tzv. atitudách, 

vycházejících z vývojových poloh lidského vzpřimování. Při každé poruše v lidském těle 

(zlomeniny, jednostranná zátěž…) dochází k patologii pohybových stereotypů a tím 

k dalšímu přetěžování pohybového segmentu a svalového řetězce. Terapie dle Čápové 

oslavuje původní, ekonomicky méně náročné a bezbolestné pohybové programy, které 

vedou k centraci a stabilizaci klíčových kloubů. Cílem terapie je návrat bazálních 

podprogramů do každodenní hybnosti pacienta.  

  

Centraci ramenního kloubu dle Čápové můžeme zahájit již 2. POD po implantaci 

TEP loketního kloubu. Cvičení ve vývojových pozicích zahajujeme v 10. POT, pro 

nácvik opory o operovanou horní končetinu (Čápová, ©2009; Hálková, 2013) 

 

2.3.4. Doplňková terapie a využití kineziotapingu po TEP loketního kloubu 

 

Individuální fyzioterapii můžeme doplnit použitím loketní motodlahy, kde 

procvičujeme loketní kloub do flexe, extenze supinace a pronace. Dále můžeme aplikovat 

biolampu k urychlení vstřebávání pooperačního hematomu a otoku, k ošetření jizvy 

používáme laser a k utlumení bolesti můžeme aplikovat TENS proudy. Vzhledem k tomu, 

že moderní endoprotézy jsou vyráběny z nemagnetických kovů, můžeme indikovat 

i nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii k urychlení hojení pooperační rány. Po zhojení 

rány můžeme pacientovi doporučit i vodoléčbu k uvolnění měkkých tkání (Cikánková et 

al., 2010). V případě insuficience m. triceps brachii můžeme od 2. POT aplikovat 

elektrostimulaci (Lowry et al., [s.a.]).  

 

V případě svalové disbalance v oblasti loketního kloubu můžeme využít podpůrné 

účinky kinesiotapingu. Dle potřeby kinesiotaping aplikujeme na m. triceps brachii pro 

jeho inhibici vedoucí k redukci únavy přetíženého svalu nebo na m. biceps brachii k jeho 
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facilitaci v případě, že se nachází v hypertonu. Kinesiotaping můžeme aplikovat i ke 

korekci lyfostatického otoku na operované končetině (podmínkou je zhojená operační 

rána), (Kobrová et Válka, 2012). 

 

2.3.5. Režimová opatření 

 

Převážně mladší pacienti, kteří vedou aktivní životní styl, musí být na tato 

režimová opatření upozorněni, aby nedošlo k předčasnému poškození endoprotézy 

(Szekeres et King, 2006). Pacienti musí dodržovat doživotní omezení ohledně zvedání 

těžkých břemen – opakovaně nesmí zdvihat více než 0,9 kg a jednorázová maximální 

zátěž nesmí být větší než 4,5 kg (Bernardino, 2010; Canale, Beaty et Campbell, 2013; 

Szekeres et King, 2006), Zároveň by se pacient měli vyvarovat aktivitám způsobujícím 

rázy na loketní kloub (sekání dřeva, zatloukání kladivem) a mezi nevhodné sporty spadají 

golf, tenis, kontaktní sporty a sporty s vyšším rizikem pádu (Matsen, 2010; Canale, Beaty 

et Campbell, 2013). Cikánková uvádí další doporučení po TEP loketního kloubu: 

- nesetrvávat delší dobu ve stejné poloze kloubu 

- nestabilní kloub by měl být opatřen ortézou, kterou pacient používá v případě 

potřeby zpevnění a opory 

- usnadňovat si činnosti používáním kompenzačních pomůcek, které zároveň 

šetří operovaný kloub 

- všechny činnosti provádět krátkodobě a přerušovat stejně dlouhým 

odpočinkem (Cikánková, 2010) 

 

2.3.6. Vhodné aktivity po TEP loketního kloubu 

 

Doživotní provádění mírného strečinku operované končetiny (Matsen, 2010), 

rekreačně provozovat plavání nebo veslování. Vhodné jsou zároveň lehké práce na 

zahradě (např. natírání štětcem, hrabání, trhání ovoce), (Cikánková, 2010). 
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2.4. Vyšetření po TEP loketního kloubu z pohledu fyzioterapeuta 

 

U plánovaných operací provedeme předoperační, pooperační a výstupní vyšetření 

po ukončení fyzioterapie (můžeme provést i kontrolní měření v průběhu terapie). Po 

totální endoprotéze loketního kloubu můžeme provést tato vyšetření: 

- aspekce – všímáme si zapojování končetiny do ADL, patologického držení 

HK, deformit v oblasti loketního kloubu, otoku, napětí svalů na HK… 

- antropometrie HK – pro odhalení případného otoku, svalové atrofie… 

(měříme obvod paže, loketního kloubu a předloktí), vždy porovnáváme 

s druhou končetinou 

- goniometrie loketního kloubu – pro zjištění aktivního a pasivního ROM 

- orientační vyšetření ROM ramenního kloubu a zápěstí – pro odhalení 

případných omezení v rozsahu pohybu, které by mohlo způsobovat větší 

napětí působící na loketní kloub 

- vyšetření svalové síly na HK 

- hodnocení ADL – zvládání sebeobsluhy a běžných denních činností, 

pozorováním a dotazováním zjišťujeme aktuální schopnosti pacienta v ADL, 

obr. č. 10 znázorňuje rozsah pohybů nutných pro sebeobsluhu pacienta 

- Jebsen-Taylor test – test jemné motoriky a funkčnosti ruky skládající se ze 

sedmi částí a jediným hodnotícím kritériem je čas, za který jsou úkoly 

provedeny (subtesty: psaní, simulace otáčení stránek, zvedání malých běžných 

předmětů, simulace jezení, stavění kamenů, zvedání velkých lehkých 

předmětů a zvedání velkých těžkých předmětů), (Raad, 2012) 

- hodnocení dle „Mayo Elbow Performance Score“(dále MEPS) – 

standardizovaný, celosvětově užívaný test, sestavený na Mayo Clinic, v tomto 

testu se hodnotí bolest, rozsah pohybu, stabilita a ADL, v testu je možno 

dosáhnout maximálně 100 bodů, přičemž pokud pacient dosáhne 90 – 100 

bodů jsou výsledky hodnoceny jako výborné, v případě 75 – 89 bodů dobré, 

při 60 – 74 bodech slušné a pod 60 bodů jako špatné (tab. č. 1) (Cikánková, 

2010; Haladová et Nechvátalová, 2011; Gross, Getto et Rosen, 2005).  
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Tab. 1 Mayo Elbow Performance Score – schéma hodnocení 

 

2.5. Prognóza 

 

Hart (2012) uvádí „při zachování indikačních kritérií a chirurgické techniky bývá 

u většiny pacientů dosaženo dobrých či výborných výsledků“.  Dlouhodobé výsledky 

(studie probíhající 10 – 20 let) ukazují výborné výsledky u polostištěných a nestištěných 

náhrad až v 90 % případů (Hart, 2012). Güttler et al. (2011) ve své studii uvádějí 

porovnání výsledků polostištěných (Coonrad - Morrey) a nestištěných (Souter-

Strathclyde) náhrad, přičemž u nestištěných náhrad bylo 77,7 % pacientů zcela bez 

bolesti, 15,6 % s občasnými mírnými bolestmi a u 6,7 % se objevily střední bolesti při 

zátěži (celkem 58 TEP). U pacientů s polostištěnou náhradou se v 88,3% bolest 

nevyskytovala, u 6,7% se objevily střední bolest při zátěži a 5 % pacientů pociťovalo 

občasnou mírnou bolest. ROM se u obou typů významně nelišil, pouze v pohybu do flexe 

dosáhl rozsahu pohybu nad 110° dvojnásobný počet pacientů s polostištěnou náhradou 

oproti nestištěné. V porovnání skóre MEPS došlo k významnému zlepšení u obou 

hodnocených skupin (Güttler et al 2011). Hildebrand et al. (2000) uvádí, že věk v době 

operace, pohlaví ani operovaná strana (L nebo P) nikterak neovlivňují výsledky po TEP 

loketního kloubu. V MEPS skóre dosahují lepších výsledků pacienti s revmatoidní 
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artritidou (průměrně 90 bodů) oproti pacientům po posttraumatické osteoartróze 

(78 bodů). Zároveň pacient s revmatoidní artritidou dosahovali větší flexe a pacienti po 

osteoartrózou naopak většího ROM do supinace (Hildebrand et al., 2000). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1. Metodologie práce 

 

Bakalářská práce je převážně prací rešeršní, ve které jsou zpracovány teoretické 

poznatky (české i zahraniční) ohledně TEP loketního kloubu, proto je teoretické části 

věnována větší část než praktické. Praktická část je zpracována formou kvalitativního 

sledování, ve kterém jsou posouzeny funkční a objektivní výsledky u dvou pacientů po 

totální endoprotéze loketního kloubu a odpovídá na základní otázku této práce, zda-li je 

možné dosáhnout plné funkční obnovy v období do 12 týdnů od operace. Hodnotícími 

nástroji bude porovnání rozsahu pohybu, svalové síly a dotazníkem MEPS. 

 

3.1.1. Charakteristika souboru 

 

Výběr souboru pacientů pro praktickou část této práce byl účelový a jediným 

kritériem byla indikovaná implantace totální náhrady loketního kloubu.  Přestože 

podmínky pro výběr probandů nebyly blíže specifikovány (věkem, typem použité 

náhrady, příčinou indikující k TEP lokte…) bylo získání probandů velmi problematické 

vzhledem k menší četnosti této problematiky v České republice.  

 

Oba pacienti, jejichž výsledky byly v této práci zpracovány, byli odoperováni 

v Nemocnici v Semilech. V obou případech se jednalo o implantaci polostištěného typu 

endoprotézy pro posttraumatickou artrózu způsobující omezení ROM loketního kloubu 

a pro bolestivost při pohybu loktem. Fyzioterapie u obou pacientů byla vedena po dobu 

12 týdnů od operačního výkonu s četností 2x týdně a délkou terapie 30 minut. Práce 

s pacientem zahrnovala jak část diagnostickou tak i terapeutickou. V diagnostické části 

bylo s pacientem provedeno vyšetření před operačním výkonem, poté v polovině terapie 

a výstupní vyšetření. Průběh terapie odpovídal stanoveným omezením v jednotlivých 

částech terapie a konkrétní terapeutické postupy byly vybírány dle aktuálních potřeb 

a stavu pacienta.  
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3.2. Kazuistika 1. pacienta 

 

1. Anamnéza: 

Základní údaje:  J. G., ročník 1988 

Základní diagnóza:  M 1913 - Arthrosis cubiti 1. sin. st. III. sekundární 

Vedlejší diagnózy:  Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií 

   Chron. jaterní léze, steatosa jater 

    Smíšená dislipoproteinemie 

    Nikotinismus 

OA:  2 roky léčena hypertenze, nyní již medikace vysazena 

 stp. fraktuře L lokte – v roce 1993 

sledován GE poradně pro chron. jaterní lézi, steatosu jater, smíšenou 

dyslipoproteinemii 

RA:  otec – DM I. typu, CA plic – smrt v 58 letech 

 matka - zdravá 

PSA: nyní nezaměstnán, dříve pokrývač 

 Zájmy: téměř nesportuje, PC hry 

SA: žije s matkou v rodinném domě, v přízemí cca 3 schody 

AA:  neguje 

FA:  Flavobion 2x1 tbl., Lipanthyl 267M 1-0-0 

AB:  kouří 20/D, alkohol 5-6 piv/týden 

NO:  pacient přijat k plánované TEP L lokte pro posttraumatickou artrózu III. st. po 

fraktuře, v 5letech fraktura L lokte – léčeno zavřenou repozicí a sádrovou fixací, 

nyní limitace pohyblivosti a fyzické zátěže (hlavně v práci) 

 

2. Předchozí rehabilitace: v 5ti letech po fraktuře L lokte 

 

3. Indikace k fyzioterapii: st. p. TEP loketního kloubu sin.  

 

4. Status presents:  

Celkový stav:  pacient orientovaný, klidové eupnoe, bez cyanózy a ikteru, 

obézní habitus 

Spolupráce: dobrá 

Dominantní končetina: pravá 
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5. Vyšetření ortopedické:  

SONO L loket: difigurace lok. kloubu s kalcifikacemi a degenerativními 

změnami 

RTG L loket: hrubé artrotické změny ve všech kloubních komponentech 

III. – IV. st. se zúžením kl. Stěrbin a postraumatickou 

přestavbou spongiozy (obr. č. 11)  

CT L loket: těžké artrotické změny III. stupně (obr. č. 12) 

 

6. Operace:  

Datum operace: 20. 1. 2014 

Délka výkonu: 180 minut 

Anestezie: celková s intubací 

Druh operace: TEP L lokte: Biomet Discovery, HK vel. 6, UK vel. 5, 

optipack set  

Použitý implantát: Biomet Discovery Elbow (obr. č. 14) 

– dvoukomponentový, polostištěný implantát, který 

replikuje anatomicky správný pohyb pomocí použití 

kulového kloubového spoje, čímž minimalizuje napětí na 

polyethylenový povrch a snižuje riziko opotřebení 

implantátu 

Operační postup: 

 pacient polohován na P bok, LHK volně položena přes 

polstrovaný držák 

 příprava operačního pole 

 zavedeno na LHK bezkrevní (turniket 250 torr, celkem 

120 minut) 

 incize na dorzální straně lokte (cca 12 dlouhý řez mediálně 

od vrcholu olecranon a laterálně od mediálního epicondylu) 

 indentifikace a mobilizace n. ulnaris a jeho anterio-

mediální transpozice do podkoží  

 liberace šlachy m. triceps brachii a jeho sesunutí laterálně 
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 přísně subperiostální uvolnění dorzální plochy distálního 

humeru, proximální ulny a radia 

 verifikace artrotické destrukce loketního kloubu 

 oscilační pilou provedena osteotomie a extrakce hlavičky 

radia a kostní lamely z olecranonu 

 snesení četných osteofytů v oblasti lokte 

 příprava humeru pro osazení humorální komponentou 

a příprava ulny pro osazení ulnární komponentou  

 usazení zkušebních komponent a zakloubení kloubu (pohyb 

do flexe volně, extenze pasivně 0°, ale s pružením při zkratu 

flexorů L lokte) 

 extrakce zkušebních komponent a zacementování 

originálních komponent, zakloubení a ověření volné 

hybnosti kloubu a stability 

 redón do kloubu 

 reinzerce šlach m. triceps brachii transoseálním stehem  

 sutura rány po vrstvách, sterilní krytí rány 

 nasazena dlaha na LHK v extenzi lokte a supinaci předloktí 

(příloha č. 6) 

 RTG L lokte (obr. č. 13) 

Průběh operace:  bez komplikací 

7. Hospitalizace 

Termín hospitalizace: 19. 1. 2014 – 31. 1. 2014 

Průběh hospitalizace: 19. 1. 2014 nástup na lůžkové oddělení Ortopedie 

v Nemocnici v Semilech, předoperační vyšetření 

fyzioterapeutické, 20. 1. 2014 operační výkon, po operaci 

nasazena dlaha a poté ortéza, fixace v nevyhovujícím 

postavení proto 24. 1. 2014 nasazena sádrová dlaha 

a končetina fixována v maximální extenzi a supinaci, 

31. 1. 2014 převaz rány – rána klidná, bez sekrece 

a zarudnutí, nasazena plastová dlaha pro fixaci v maximální 

extenzi a supinaci po dobu 2 týdnů 

 



42 

 

8. Vyšetření fyzioterapeutické 

Vyšetření fyzioterapeutem bylo provedeno před operací, v polovině terapie (cca 

6 týdnů po operaci) a výstupní vyšetření po 12týdnech po operaci. Při vstupním vyšetření 

jsme provedli standardní kineziologický rozbor, poté jsme se zaměřili na levou horní 

končetinu, provedli jsme funkční test, goniometrii, antropometrii, svalový test a MEPS. 

Ve dvou vyšetřeních (v polovině terapie a výstupní vyšetření) jsme se věnovali už pouze 

levé HK, kde jsme provedli stejné testy jako při vstupním vyšetření, což nám umožnili 

porovnání výsledků a určení míry úspěšnosti terapie. 

 

8.1.Předoperační vyšetření – 19. 1. 2014 

 

Aspekcí a palpací:   

Objektivně:  pacient samostatně mobilní, přiměřeně reagující, eupnoický 

bez zahlenění, kožní kolorit v normě, orientovaný osobou 

místem i časem, teplota kůže v normě, pacient obézní 

Hlava:  předsunuté držení hlavy  

Páteř a trup: páteř bez deformit, na tlak a pružení nebolestivá, hrudník 

symetrický, lopatky neodstávají, taile asymetrické (flekční 

kontraktura na LHK), L rameno výš (zvýšený tonus horní 

části m. trapezius), pánev symetrická, VR ramenních 

kloubů, ZR kyčelních kloubů 

PHK: bez otoků, bez SM deficitu, trofika v normě 

LHK: bez otoků, bez SM deficitu, flekční kontraktura lokte, 

pacient končetinu téměř nezapojuje do ADL, snížená 

trofika na extenzorech předloktí 

DKK: bez otoků, bez známek TEN, bez SM deficitu, lassegue 

negativní, bez deformit, Achillovy šlachy symetrické, 

popliteální rýhy ve stejné výšce, trofika v normě 

Stoj a chůze: bpn 

Subjektivně:  pacient se cítí dobře, největší omezení shledává 

v omezeném ROM loketního kloubu, který ho omezuje 

v ADL a ve vykonávání zaměstnání, bolest mu nevadí 
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Antropometrie:   

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 33 cm (flexe 45°) 36 cm 35 cm 30 cm 

PHK 36 cm 39 cm 36 cm 31 cm 

 

BMI:   31,5 

 

Goniometrie: 

PHK, DK:  aktivní ROM vyšetřen orientačně, bez omezení ve všech  

kloubech 

LHK:  pasivní ROM  

 S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 35 – 0 - 180 165 – 0 - x 40 – 0 - 130 85 – 0 - 70 

loketní kloub 0 – 45 - 90   30 – 0 - 60 

zápěstí 60 – 0 - 40 25 – 0 - 30   

 

Svalová síla: 

  PHK, DKK:  orientačně svalová síla v normě  

LHK:  svalová síla loketního kloubu vyšetřena pouze orientačně, 

vyšetření dle Jandy nelze provést z důvodu omezeného 

rozsahu pohybu (není možné dosáhnout výchozí ani 

konečné polohy), EX a supinace nebyla vyšetřena vůbec 

 

 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
3. st X   X 4. st. 

 

 

 FX s abdukcí FX s addukcí EX s abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

 



44 

 

Vyšetření soběstačnosti:  hodnotíme samostatnost pacienta v ADL a způsob 

provedení jednotlivých činností (souhyby, zapojování 

postižené HK…) 

pADL: přesuny – bez obtíží  

 osobní hygiena -  pacient téměř nezapojuje LHK, česání a 

čistění zubů obstarává dominantní (pravou rukou), obtíže 

při utírání zad a PHK  pro nedostatečný ROM LHK 

 sebesycení – obtíže při krájení potravy, jinak používá 

dominantní končetinu (krájení je schopen ale při velkém 

souhybu ramenního kloubu) 

 použití WC – bez obtíží 

iADL: příprava jídla – samostatně si připravuje jen menší svačiny 

(např. pečivo s uzeninou) a kávu, které zvládá dominantní 

končetinou, veškeré větší vaření obstarává matka 

 nakupování  -  zvládá samostatně 

 transport – řídí auto 

KP: nepoužívá žádné kompenzační pomůcky 

  

MEPS: pacient v dotazníku dosáhl 35 bodů, což odpovídá 

výsledku: špatný 

pacient uvedl bolestivost jako střední, což znamená 

omezení aktivit a pravidelné užívání analgetik (15 bodů), 

rozsah pohybu byl nižší než 50° (5 bodů), kloub byl středně 

stabilní, laxita ve smyslu varus - valgus pod 10° (5 bodů) 

a v denních činnostech získal po pěti bodech za obouvání 

bot a hygienu (celkem 10 bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti:  v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední, 

silná) pacient uvedl bolestivost loketního kloubu jako 

střední 

 

Neurologické vyšetření: povrchové čití – taktilní, termické i algické čití zachováno, 

hypestézie nepociťuje 

 hluboké čití – polohocit i pohybocit zachován v plné míře 
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Závěr vstupního vyšetření:  

Pacient přichází k provedení plánovaného operačního výkonu, implantaci TEP 

loketního kloubu vlevo, je orientován osobou, místem i časem a dobře spolupracující. 

Pacient je mírně obézní s BMI 31,5. Kožní kolorit a teplota v normě. 

Pacient je samostatně mobilní, zvládá samostatný stoj a chůzi bez pomůcek 

a patologického nálezu. Subjektivně pociťuje jako největší problém omezený ROM LHK, 

pro který pacient nemůže vykonávat své zaměstnání (pokrývač). Bolestivost označil jako 

střední (omezení aktivit a pravidelné užívání analgetik), ale subjektivně to jako 

dominantní problém nepociťuje, již si na bolest zvykl. Objektivně je ROM na LHK 

v loketním kloubu omezen ve všech směrech. Flekčně-extenční pohyb je možný pouze 

v rozmezí 45° - 90°, supinace je možná pouze do 30° a pronace do 60°. ROM v ostatních 

kloubech LHK, PHK a DKK jsou v normě. Zároveň shledáváme asymetrii v obvodu levé 

a pravé horní končetiny, přičemž levá končetina má kvůli snížené trofice svalů 

(způsobeno nižší mírou zapojování končetiny) nižší obvody. Svalová síla v loketním 

kloubu LHK byla vyšetřena dle Jandy s modifikacemi (nelze docílit výchozí pozice 

a plného rozsahu pohybu), FX svalová síla stupně 3, EX a supinace nelze vůbec vyšetřit 

pro velké omezení ROM a svalová síla pronace byla vyhodnocena jako stupeň 3. Zároveň 

nacházíme velké omezení v ADL, pacient téměř nezapojuje postiženou končetinu do 

denních aktivit. V případě, že nelze činnost provést pouze dominanční končetinou 

(pravou) pacient používá LHK s velkými patologickými souhyby v ramenním kloubu 

a zápěstí pro kompenzaci nedostatečného ROM a svalové síly v loketním kloubu. 

V hodnocení MEPS pacient dosáhl pouze 35 bodů, což udává špatný výsledek a jedná se 

o jeden z indikujících faktorů k TEP loketního kloubu. Žádné neurologické poruchy na 

LHK nejsou přítomny (hluboké i povrchové čití zachováno v plné míře). 

 

8.2.Vyšetření v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace) – 5. 3. 2014 

 

Vyšetření zaměřeno pouze na LHK. Terapie pro obnovu ROM loketního kloubu 

a svalové síly na LHK zahájena 17. 2. 2014 (do 13. 2. 2014 nasazena plastová fixace 

kloubu v maximální extenzi s vyloučením fyzioterapie), fyzioterapie započata cca 4 týdny 

od původního plánu (příloha č. 2) 
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8.3.Vyšetření po ukončení terapie (12 týdnů od operace) – 14. 4. 2014 

 

Vyšetření zaměřeno pouze na LHK.  

 

Aspekcí a palpací:  

Objektivně:  pacient samostatně mobilní, přiměřeně reagující, obézní, 

eupnoický bez zahlenění, kožní kolorit v normě, 

orientovaný místem, časem i osobou 

LHK  jizva: zhojená, klidná, na dotek nebolestivá, volně 

posunlivá 

otok: bez otoků, již ani po cvičení 

trofika v normě 

Subjektivně: pacient se cítí dobře, pociťuje velké zlepšení hlavně v ADL 

(obzvláště si pochvaluje snazší ovládání PC), bolestivost 

kloubu ustupuje 

 

Antropometrie:    

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 34 cm  35 cm  36 cm 31 cm 

PHK 36 cm 39 cm 36 cm 31 cm 

 

  BMI:   31,1 

 

Goniometrie:   pasivní ROM  

LHK S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 35 – 0 - 180 165 – 0 - x 40 – 0 - 130 85 – 0 - 70 

loketní kloub 0 – 0 - 95   80 – 0 - 90 

zápěstí 60 – 0 - 40 25 – 0 - 30   
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Svalová síla:  

 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
5. st. 4. st.   4. st. 4. t. 

 

 FX s abdukcí FX s addukcí EX s abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

 

Vyšetření soběstačnosti:  hodnotíme samostatnost pacienta v ADL a způsob 

provedení jednotlivých činností (souhyby, zapojování 

postižené HK…) 

pADL: přesuny – bez obtíží  

 osobní hygiena -  pacient více zapojuje LHK, česání 

a čistění zubů obstarává dominantní (pravou rukou), 

schopnost utírání zad a PHK se zlepšila 

 sebesycení – obtíže při krájení potravy stále přetrvávají, 

pacient pociťuje bolestivost v loketním kloubu při vyvinutí 

větší síly na nůž, sycení LHK není stále schopen pro 

snížený ROM 

 použití WC – bez obtíží 

iADL: příprava jídla – samostatně si připravuje jen menší svačiny 

(např. pečivo s uzeninou) a kávu, které zvládá dominanční 

končetinou, snaha o větší zapojení operované končetiny, 

veškeré větší vaření obstarává matka 

 nakupování  -  zvládá samostatně 

 transport – řídí auto 

KP: nepoužívá žádné kompenzační pomůcky 

 

MEPS: pacient v dotazníku dosáhl 70 bodů, což odpovídá 

výsledku: přiměřený (tento výsledek je hlavně ovlivněn 

omezeným ROM do FX lokte, což zároveň ovlivňuje 

soběstačnost pacienta - pADL) 
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pacient uvedl bolestivost jako mírnou, což znamená žádné 

omezení aktivit a jen občasné používání analgetik 

(30 bodů), rozsah pohybu byl v rozmezí od 50° do 100° 

(15 bodů), kloub je stabilní, klinicky není přítomna žádná 

laxita ve smyslu varus - valgus (10 bodů) a v denních 

činnostech získal po pěti bodech za obouvání bot, 

samostatné stravování a hygienu (celkem 15 bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti:  v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední, 

silná) pacient uvedl bolestivost loketního kloubu jako 

mírnou 

 

Neurologické vyšetření: povrchové čití – taktilní, termické i algické čití zachováno, 

hypestézie nepociťuje 

 hluboké čití – polohocit i pohybocit zachován v plné míře 

 

Závěr výstupního vyšetření: 

Pacient 12 týdnů po implantaci TEP loketního kloubu vlevo, je orientován osobou, 

místem i časem a dobře spolupracující. Pacient je mírně obézní s BMI 31,1. Kožní kolorit 

a teplota v normě. 

Pacient se subjektivně cítí lépe, pozitivně naladěn pro viditelné zlepšení ROM 

v loketním kloubu operované HK. Bolestivost označil jako mírnou (bez omezení běžných 

aktivit a pouze příležitostné užívání analgetik). Objektivně došlo k velkému zlepšení 

ROM na LHK. Bylo dosaženo plné extenze, a flexe do 95°. Supinace omezena o 10° 

a pronace volná v plném rozsahu. Obvody horních končetin se začaly více symetrizovat. 

Otok již není přítomen ani po cvičení. Jizva je zhojená, klidná a volně posunlivá. Svalová 

síla omezena pouze v EX a supinaci na stupeň 4. Pacient se více snaží zapojovat končetinu 

do ADL, již je schopen krájet maso, ale pociťuje při tom mírnou bolestivost kloubu. 

Zároveň pozoruje zlepšení ve schopnosti provádět hygienu. Při ADL již téměř neprovádí 

souhyby v ramenním kloubu. V hodnocení MEPS pacient dosáhl 70 bodů, což odpovídá 

přiměřenému výsledku. Žádné neurologické poruchy na LHK nejsou přítomny (hluboké 

i povrchové čití zachováno v plné míře). 

Bohužel, plné funkční obnovy nebylo dosaženo, chybí dostatečný ROM do flexe 

(dosaženo pouze 95° místo požadovaných 120°), což může být do největší míry 



49 

 

zapříčiněno odsunutím zahájení terapie o 4 týdny z důvodu nedostatečné stability kloubu 

a nasazení dlahové fixace. V případě pokračování tohoto progresu, by mělo být plné 

funkční obnovy dosaženo v následujících čtyřech týdnech terapie, o které byla z výše 

uvedeného důvodu prodloužena. V ostatních směrech pohybu v loketním kloubu pacient 

dosáhl téměř plného rozsahu a dostatečného funkčního rozsahu (graf č. 1).  Zároveň 

pacient dosáhl zlepšení v MEPS z 35 bodů na 70 bodů, což velmi zvýšilo kvalitu jeho 

života (graf č. 2). Bolestivost kloubu se zlepšila z udávané střední na mírnou. 

 

               

Graf č. 1 Hodnocení výsledků v ROM lokte      Graf č. 2 Hodnocení zlepšení v MEPS 

 

9. Fyzioterapie 

 

9.1. Cíle fyzioterapie:   

krátkodobý cíl:  (do 6 týdnů po operaci) 

 prevence TEN 

 udržení ROM a svalové síly v ostatních 

kloubech LHK 

 minimalizace otoku LHK 

 podpořit hojení operační rány 

 mobilizace jizvy 

 obnovit a zvyšovat aktivní asistovaný ROM 

v lokti a předloktí do FX a EX a aktivní ROM 

do supinace a pronace 
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 nácvik pADL s dodržováním nařízených 

omezení 

 korekce držení těla  

střednědobý plán: (do 12 týdnů po operaci) 

 zahájení a zvyšování aktivního ROM loketního 

kloubu do flexe a extenze a zvyšování aktivního 

ROM lokte do pronace a supinace 

 minimalizace bolesti 

 obnova dynamické stability loketního kloubu 

 udržení ROM a svalové síly okolních kloubů 

 nácvik pADL při zapojování operované HK 

dlouhodobý plán: (od 12. pooperačního týdne) 

 obnova a udržení plného rozsahu ROM 

a svalové síly loketního kloubu  

 obnova soběstačnosti (se zapojováním 

operované HK do pADL) 

 udržení plného ROM a svalové síly okolních 

kloubů 

 minimalizace bolesti 

 snaha o minimalizaci komplikací TEP loketního 

kloubu a o prodloužení životnosti náhrady 

(dodržováním režimových opatření) 

 korigovaný stoj 

 

      9.2. Průběh fyzioterapie 

 

Terapie probíhala v termínu od 19. 1. 2014, kdy bylo provedeno vstupní vyšetření 

pacienta a předoperační edukace. Pooperační fyzioterapie byla zahájena 1. POD 

(tzn. 21. 1. 2014), kdy bylo provedeno cvičení pro prevenci TEN, respirační fyzioterapie, 

dechové cvičení s aktivním pohybem neoperovanými končetinami a vertikalizace 

pacienta do stoje a chůze. 2. POD pokračujeme v terapii z předchozího dne a začínáme 

aktivní asistované cvičení do flexe s předloktím v neutrálním postavení, omezeno pro 

otok a bolestivost rány. 4. POD operatérem nasazena sádrová dlaha pro špatnou stabilitu 

loketního kloubu, veškerá terapie operovaného kloubu byla přerušena. Po zbytek 
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hospitalizace tzn. do 11. POD prováděno cvičení shodné s 1. POD (pro prevenci TEN, 

respiračních komplikací a pro udržení ROM v neoperovaných kloubech). 31. 1. 2014 

převaz rány, extrakce stehů a nasazení plastové dlahy v plné extenzi. Edukace pacienta 

ohledně péče o jizvu a režimových opatřeních nutných dodržovat v domácím prostředí. 

Dlahu možno sundávat jen na koupání. Po propuštění z lůžkového oddělení pacient 

docházel 2x týdně na ambulantní fyzioterapii (délka jednotlivých sezení byla 30 minut), 

kde byla prováděna mobilizace drobných kůstek ruky a zápěstí, centrace ramenního 

kloubu, aktivní pohyb v L ramenním kloubu a v ostatních kloubech, cvičení lopatky dle 

PNF metody, nácvik posturální korekce ve stoji dle Senzomotorické stimulace a nácvik 

správného dechového stereotypu. Zahájena péče o jizvu: tlaková masáž jizvy, 

promazávání a laser terapie. 17. 2. 2014 po sundání dlahové fixace zahájena fyzioterapie 

pro obnovení ROM a svalové síly v operovaném loketním kloubu. Pokračování 

v předchozí terapii a zahajujeme aktivní asistovaný pohyb operovaného kloubu do flexe 

a extenze. Provádíme PIR techniky s minimálním odporem pro zvětšení ROM do flexe. 

Po dohodě s operatérem zahajujeme i asistované aktivní cvičení supinace a pronace 

i přesto, že není možné cvičení provádět při flexi 90° v loketním kloubu, aby nedošlo 

k osifikaci v oblasti membrána interossea mezi radiem a ulnou (v oblasti resekované 

hlavice radia). V případě nutnosti aplikujeme horkou roli pro ovlivnění edému po cvičení. 

5. 3. 2014 bylo provedeno kontrolní vyšetření v polovině terapie (6 týdnů po operaci), 

pokračujeme v předchozí terapii a začínáme rozcvičovat loketní kloub s abdukovanou 

horní končetinou a izometricky posiluje svaly horní končetiny (občas využíváme cvičení 

s overballem). Mezi jednotlivými terapii provádíme kinesiotaping na m. triceps brachii 

pro jeho facilitaci. 17. 3. 2014 zahajujeme odporové cvičení s využitím therabandu. 

Odporově již cvičíme veškeré pohyby v loketním kloubu a zahajujeme strečink horní 

končetiny. 24. 3. 2013 zahajujeme kompozitní pohyb v loketním kloubu. Kloub začínáme 

rozcvičovat pomocí PNF metody nejčastěji v I. flekční diagonále s flexí a s extenzí lokte. 

Využíváme cvičení s therabandem dle Brüggerova konceptu. Začínáme cvičit oporu 

o operovanou HK (nejprve ve stoji s oporou o stěnu, poté šikmý sed a naposledy opora 

na čtyřech), využíváme vývojové polohy dle Brüggera. 14. 4. 2014 výstupní vyšetření 

pacienta. Vzhledem k počátečnímu odkladu terapie pacient nadále pokračuje 

v individuální fyzioterapii pro zvětšení ROM loketního kloubu (hlavně do flexe), posílení 

operované končetiny a získání větší dynamické stability loketního kloubu. 
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3.3. Kazuistika 2. pacienta 

 

1. Anamnéza: 

Základní údaje:  L. O., ročník 1986 

Základní diagnóza:  M 1923 - Arthrosis cubiti 1. sin. st. III. secundaris postraumatic 

OA:  stp. fraktuře L lokte – v roce 2000 

RA:  bezvýznamná 

PSA: skladnice  

 zájmy: běh, kolečkové brusle, četba 

SA: žije s přítelem v bytě v přízemí, bezbariérový vstup 

AA:  neguje 

FA:  neguje 

AB:  nekouří, alkohol příležitostně 

NO:  pacientka přijata k plánované TEP L lokte pro dlouhodobé bolesti a omezení 

hybnosti L lokte, opakující se blokády lokte, v roce 2000 fraktura radiálního 

kondylu distálního humeru s následnou ORIF dráty a SFO 

 

2. Předchozí rehabilitace: v roce 2000 po fraktuře L lokte, dle informace 

pacientky terapie probíhala bez komplikace a bylo docíleno plného ROM 

v kloubu 

 

3. Indikace k fyzioterapii: st. p. TEP loketního kloubu sin.  

 

4. Status presents:  

Celkový stav:  pacientka celkově orientovaná, klidové eupnoe, bez 

cyanózy a ikteru 

Spolupráce: dobrá 

Dominantní končetina: pravá 

 

5. Vyšetření ortopedické:  

RTG L loket: artrotické změny III. stupně ve všech komponentech 

loketního kloubu, parartikulární kalcifikace (obr. č. 15)  

CT L loket: těžké artrotické změny III. stupně (obr. č. 16) 
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6. Operace:  

Datum operace: 29. 10. 2013 

Délka výkonu: 180 minut 

Anestezie: celková s intubací 

Druh operace: TEP L lokte: Biomet Discovery, HK vel. 5, UK vel. 3, 

optipack set  

Operační postup: 

 pacient polohován na P bok, LHK volně položena přes 

polstrovaný držák 

 příprava operačního pole 

 zavedeno bezkreví na LHK (turniket 250 torr, celkem 

144 minut) 

 incize na dorzální straně lokte (cca 20 cm dlouhý řez 

mediálně od vrcholu olecranon a laterálně od mediálního 

epicondylu  

 indentifikace a mobilizace n. ulnaris a jeho anterio-

mediální transpozice do podkoží  

 od mediální strany laterálně subperiostální uvolnění úponu 

m. triceps brachii s obnažením dorzální plochy L lokte 

 verifikace artrotické destrukce loketního kloubu 

 extrakce volných nitrokloubních tělísek 

 oscilační pilou provedena osteotomie a extrakce hlavičky 

radia a kostní lamely z olecranonu 

 snesení četných osteofytů v oblasti lokte 

 příprava humeru pro osazení humorální komponentou 

a příprava ulny pro osazení ulnární komponentou  

 usazení zkušebních komponent a zakloubení kloubu (pohyb 

do flexe volně, extenze pasivně 0°, ale s pružením při zkratu 

flexorů L lokte) 

 extrakce zkušebních komponent a zacementování 

originálních komponent, zakloubení a ověření volné 

hybnosti kloubu a stability 

 redón do kloubu 
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 reinzerce šlach m. triceps brachii transoseálním stehem  

 sutura rány po vrstvách, sterilní krytí rány 

 nasazena dlaha na LHK v extenzi lokte a supinaci předloktí 

 RTG L lokte (obr. č. 17) 

Průběh operace:  bez komplikací 

 

7. Hospitalizace 

Termín hospitalizace: 27. 10. 2013 – 4. 11. 2013 

Průběh hospitalizace: 27. 10. 2013 nástup na lůžkové oddělení Ortopedie 

v Nemocnici v Semilech, předoperační vyšetření 

fyzioterapeutické, 29. 10. 2013 operační výkon, po operaci 

nasazena extenční dlaha, 4. 11. 2013 pacientka propuštěna 

do domácího ošetření, stehy ponechány, pociťuje 

hypestezie IV. a V. prstu L ruky 

8. Vyšetření fyzioterapeutické 

 

8.1. Předoperační vyšetření – 27. 10. 2013 

Aspekcí a palpací:  

Objektivně: pacientka samostatně mobilní, přiměřeně reagující, klidové 

eupnoe, bez zahlenění, kožní kolorit v normě, orientovaný 

osobou místem i časem, teplota kůže v normě 

Hlava:  bpn  

Páteř a trup: páteř bez deformit, na tlak a pružení nebolestivá, hrudník 

symetrický, lopatky neodstávají, taile symetrické, pánev 

symetrická 

PHK: bez otoků, bez SM deficitu, trofika v normě 

LHK: bez otoků, bez SM deficitu, jizva na radiální straně L lokte 

klidná, nebolestivá, volně posunlivá, otok nepřítomen 

DKK: bez otoků, bez známek TEN, bez SM deficitu, lassegue 

negativní, bez deformit, Achillovy šlachy symetrické, 

popliteální rýhy ve stejné výšce, trofika v normě 

Stoj a chůze: bpn 
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Subjektivně: pacientka pociťuje velkou bolestivost kloubu i klidovou, 

která ji velmi omezuje v běžném životě, jinak se cítí dobře, 

trochu úzkostlivá (obava z operačního výkonu) 

 

Antropometrie:   

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 28cm (flexe 30°) 29cm 31cm 23cm 

PHK 30cm 31,5cm 31cm 24cm 

 

BMI:   23 

 

Goniometrie: 

PHK, DKK:  aktivní ROM vyšetřen orientačně, bez omezení ve všech 

kloubech 

LHK: pasivní ROM  

 S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 45 – 0 - 185 180 – 0 - x 45 – 0 - 140 80 – 0 – 85 

loketní kloub 0 – 30 - 135   90 – 0 – 85 

zápěstí 75 – 0 - 80 15 – 0 - 20   

 

Svalová síla: 

  PHK, DKK:  orientačně svalová síla v normě  

LHK:  svalová síla EX a FX loketního kloubu vyšetřena pouze 

orientačně, vyšetření dle Jandy nelze provést z důvodu 

omezeného rozsahu pohybu, pacientka při pohybu proti 

odporu pociťuje velkou bolestivost kloubu, hlavně při 

supinačně-pronačním pohybu 

 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
5 st 4. st.   4. st. 4. st. 
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 FX s abdukcí FX s addukcí EX s abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

 

Vyšetření soběstačnosti:   

pADL: přesuny – bez obtíží  

 osobní hygiena -  česání a čistění zubů obstarává 

dominantní (pravou rukou), žádné výrazné obtíže 

nepozoruje 

 sebesycení – obtíže při krájení potravy, velká bolestivost 

kloubu 

 použití WC – bez obtíží 

iADL: příprava jídla – bez komplikací, veškerou přípravu obstará 

převážně dominantní končetinou 

 nakupování  -  zvládá samostatně 

 transport – řídí auto 

KP: nepoužívá žádné kompenzační pomůcky 

  

MEPS: pacientka v dotazníku dosáhla 50 bodů, což odpovídá 

výsledku: špatný 

pacient uvedl bolestivost jako těžkou, což znamená trvalá 

bolest a pravidelné užívání analgetik (0 bodů), rozsah 

pohybu je větší než 100° (20 bodů), kloub byl středně 

stabilní, laxita ve smyslu varus - valgus pod 10° (5 bodů) 

a v denních činnostech získal po pěti bodech za obouvání 

bot, česání vlasů, samostatné stravování, oblékání košile 

a hygienu (celkem 25 bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti:  v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední 

silná) pacientka uvedla bolestivost loketního kloubu jako 

silnou 

 

Neurologické vyšetření: povrchové čití – taktilní, termické i algické čití zachováno, 

hypestézie nepociťuje 

 hluboké čití – polohocit i pohybocit zachován v plné míře 
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Závěr vstupního vyšetření:  

Pacientka přichází k provedení plánovaného operačního výkonu, implantaci TEP 

loketního kloubu vlevo, je orientována osobou, místem i časem a dobře spolupracující. 

Kožní kolorit a teplota v normě. 

Pacientka je samostatně mobilní, zvládá samostatný stoj a chůzi bez pomůcek 

a patologického nálezu. Subjektivně pociťuje jako největší problém bolestivost loketního 

kloubu, která ji omezuje téměř při všech denních činnostech, občas i noční buzení. 

Bolestivost označila jako těžkou. Objektivně je ROM na LHK v loketním kloubu omezen 

pouze do extenze (minus 30 °). Flexe, supinace a pronace je volná. ROM v ostatních 

kloubech LHK, PHK a DKK jsou v normě. Obvody HKK jsou symetrické. Svalová síla 

v loketním kloubu LHK byla vyšetřena dle Jandy s modifikacemi (nelze docílit výchozí 

pozice a plného rozsahu pohybu) při FX a EX. Omezení svalové síly na stupeň 

4 shledáváme při EX, supinaci a pronaci – omezení pro bolestivost kloubu. V hodnocení 

MEPS pacientka dosáhl 50 bodů, což udává špatný výsledek, přičemž špatný výsledek je 

z velké míry zapříčiněn bolestivostí kloubu. Žádné neurologické poruchy na LHK nejsou 

přítomny (hluboké i povrchové čití zachováno v plné míře). 

 

8.2. Vyšetření v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace) – 11. 12. 2013 

 

Vyšetření zaměřeno pouze na LHK. Terapie probíhá dle plánu. Podrobnosti 

a výsledky vyšetření zobrazeny v příloze č. 3. 

 

8.4. Vyšetření po ukončení terapie (12 týdnů od operace) – 21. 1. 2014 

 

Vyšetření zaměřeno na LHK. Terapie probíhala dle plánu. 

 

Aspekcí a palpací:  

Objektivně: pacientka samostatně mobilní, přiměřeně reagující, 

eupnoická bez zahlenění, kožní kolorit v normě, 

orientovaná místem, časem i osobou 

LHK  jizva: zhojená, klidná, na dotek nebolestivá, volně 

posunlivá 

otok: bez otoků 
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trofika v normě, hybnost L lokte nebolestivá, operovanou 

HK běžně zapojuje do denních aktivit 

Subjektivně:  pacientka se cítí velmi dobře, nadšená z výsledku, bolest 

kloubu už vůbec nepociťuje, spokojená s plnou extenzí 

(hlavně vizuálně), začala nové aktivity (plavání) 

 

Antropometrie:    

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 29cm  29cm 30cm 24cm 

PHK 30cm 31,5cm 31cm 24cm 

 

  BMI:   22,7 

 

Goniometrie:   pasivní ROM  

LHK S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 45 – 0 - 185 180 – 0 - x 45 – 0 - 140 80 – 0 - 85 

loketní kloub 0 – 0 - 140   90 – 0 - 90 

zápěstí 75 – 0 - 80 15 – 0 - 20   

 

Svalová síla:  

 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
5. st 5. st.   5. st. 5. st. 

 

 FX s abdukcí FX s addukcí EX abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5. st. 5. st. 5. st. 5. st. 

 

Vyšetření soběstačnosti:   

pADL: přesuny – bez obtíží  

 osobní hygiena -  česání a čistění zubů obstarává 

dominantní (pravou rukou), ostatní úkony hygieny 

pacientka zvládá bez problémů 
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 sebesycení – obtíže se sycením již nejsou, bolestivost při 

krájení potravy L rukou již není přítomna, pacientka 

zvládne pohyb ruka-ústa v plném rozsahu a bez souhybu 

v ostatních kloubech 

 použití WC – bez obtíží 

iADL: příprava jídla – bez komplikací 

 nakupování  -  zvládá samostatně 

 transport – řídí auto 

KP: nepoužívá žádné kompenzační pomůcky 

 

MEPS: pacientka v dotazníku dosáhla plného počtu bodů, 

tzn. 100 bodů, což odpovídá výsledku: výborné 

pacientka uvedla bolestivost jako žádnou (45 bodů), rozsah 

pohybu nad 100° (20 bodů), kloub je stabilní, klinicky není 

přítomna žádná laxita ve smyslu varus-valgus (10 bodů) 

a v denních činnostech získal po pěti bodech za obouvání 

bot, samostatné stravování, česání vlasů, oblékání košile 

a hygienu (celkem 25 bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti:  v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední, 

silná) pacient uvedl bolestivost loketního kloubu jako 

žádnou 

 

Neurologické vyšetření: povrchové čití – pacientka stále pociťuje odeznívající 

hypestézie v V. prstu L ruky, motorický deficit není 

přítomen, ostatní kvality čití nejsou porušeny 

 hluboké čití – polohocit i pohybocit zachován v plné míře 

 

Závěr výstupního vyšetření: 

Pacientka 12 týdnů po implantaci TEP loketního kloubu vlevo, orientována 

osobou, místem i časem a dobře spolupracující. Kožní kolorit a teplota v normě. 

Subjektivně se pacientka cítí mnohem lépe, velké zlepšení pociťuje zejména 

v bolestivosti kloubu, v současné době již téměř žádné obtíže nepociťuje. Díky ústupu 

bolesti kloubu pacientka začala pravidelně plavat. Objektivně došlo ke zlepšení v ROM 
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na LHK. Bylo dosaženo plné extenze, a flexe 140°. Supinace  a pronace volná v plném 

rozsahu. Otok končetiny není přítomen. Jizva je zhojená, klidná a volně posunlivá. 

Svalová síla neoslabena. Pacientka běžně zapojuje LHK do ADL a necítí žádné omezení. 

Stále přítomna odeznívající hypestézie levého malíčku (obtíže postupně ustupují), není 

přítomen jiný neurologický deficit.  

Pacientka v průběhu 12týdenní terapie dosáhla nejen plného funkčního rozsahu 

pohybu, ale zároveň i plného anatomického ROM (graf č. 3). Velké zlepšení pozorujeme 

hlavně v bolestivosti kloubu, která téměř ustoupila a pacientce se tak výrazně zlepšila 

kvalita života. Pacientka dosáhl výborného výsledku v MEPS dotazníku, kde došlo ke 

zlepšení z 50 bodů na 100 bodů (maximální počet bodů), (graf č. 4). 

 

            

Graf č. 3 Hodnocení výsledků v ROM lokte     Graf č. 4 Hodnocení zlepšení v MEPS 

 

9. Fyzioterapie 

 

9.1. Cíle fyzioterapie:  

  

krátkodobý cíl:  (do 6 týdnů po operaci) 

 prevence TEN 

 udržení ROM a svalové síly v ostatních 

kloubech LHK 

 minimalizace otoku LHK 

 podpořit hojení operační rány 

 mobilizace jizvy 
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 obnovit a zvyšovat aktivní asistovaný ROM 

v lokti a předloktí do FX a EX a aktivní ROM 

do supinace a pronace 

 nácvik pADL s dodržováním nařízených 

omezení 

střednědobý plán: (do 12 týdnů po operaci) 

 zahájení a zvyšování aktivního ROM loketního 

kloubu do flexe a extenze a zvyšování aktivního 

ROM lokte do pronace a supinace 

 minimalizace bolesti 

 obnova dynamické stability loketního kloubu 

 udržení ROM a svalové síly okolních kloubů 

 nácvik pADL při zapojování operované HK 

dlouhodobý plán: (od 12. pooperačního týdne) 

 obnova a udržení plného rozsahu ROM 

a svalové síly loketního kloubu  

 obnova soběstačnosti (se zapojováním 

operované HK do pADL) 

 udržení plného ROM a svalové síly okolních 

kloubů 

 minimalizace bolesti 

 snaha o minimalizaci komplikací TEP loketního 

kloubu a o prodloužení životnosti náhrady 

(dodržováním režimových opatření) 

         9.2. Průběh fyzioterapie 

 

Terapie probíhala v termínu od 27. 10. 2013, kdy bylo provedeno vstupní 

vyšetření pacienta a předoperační edukace. Pooperační fyzioterapie byla zahájena 1. POD 

(tzn. 30. 10. 2013) zrušeno extenční dlahování, nasazena pouze kloubní ortéza nastavena 

do flexe 90° (pacientka instruována o sundávání ortézy na cvičení a hygienu), na noc 

ortéza nastavena do plné extenze. 1. POD zahájena fyzioterapie, bylo provedeno cvičení 

pro prevenci TEN, respirační fyzioterapie, dechové cvičení s aktivním pohybem 

neoperovanými končetinami a vertikalizace pacienta do stoje a chůze. 2. POD 

pokračujeme v terapii z předchozího dne a začínáme aktivní asistované cvičení do flexe 
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a extenze s předloktím v neutrálním postavení. Při flexi 90° v loketním kloubu provádíme 

aktivní asistovanou supinaci a pronaci. V průběhu hospitalizace pokračujeme v terapii. 

7. POD (4. 11. 2013), propuštění do domácího ošetření. Operatérem ukončení ortézování 

končetiny, jako prevence vzniku kostní osifikace v kloubu. Pacientka dochází 2x týdně 

k ambulantní fyzioterapii (délka terapie 30 minut), pokračujeme v předchozí terapii, 

mobilizujeme drobné kůstky ruky a zápěstí, aktivní pohyb v ramenním kloubu 

a v ostatních kloubech, trénink správného dechového stereotypu a zapojení bránice pro 

aktivaci HSSP. 11. 11. 2013 převaz rány, extrakce stehů, přítomen mírný otok loketního 

kloubu. Edukace pacientky ohledně péče o jizvu a režimových opatřeních nutných 

dodržovat v domácím prostředí.  Zahájena péče o jizvu: tlaková masáž jizvy, promazávání 

a laser terapie. 25. 11. 2013 zahajujeme aktivní cvičení operovaným kloubem a PIR 

techniky s minimálním odporem a dechovou synkinézou. 11. 12. 2013 provedeno 

kontrolní vyšetření v průběhu terapie a zahajujeme izometrické posilování operované 

končetiny (zejména s overballem), aktivní cvičení operovaným kloubem možno již 

s abdukovanou HK. V 8. POT zahajujeme cvičení proti odporu a začínáme protahovat 

operovanou končetinu (strečink). 7. 1. 2014 začínáme kompozitní pohyb v loketním 

kloubu. Využíváme PNF metodu (nejčastěji I. flekční diagonála s flexí a extenzí lokte). 

Využíváme cvičení s therabandem dle Brüggerova konceptu. Začínáme cvičit oporu 

o operovanou HK (nejprve ve stoje s oporou o stěnu, poté šikmý sed a naposledy opora 

na čtyřech), využíváme vývojové polohy dle Brüggera. 21. 1. 2014 provedeno výstupní 

vyšetření pacienta, jeho edukace ohledně domácího cvičení a režimových opatření. 
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4. DISKUZE 

 

TEP loketního kloubu přestavuje v České republice méně často používanou 

metodu, z toho důvodu nalezneme v literatuře jen velmi málo zmínek o této problematice. 

Ve světové literatuře již nacházíme více informací, převážně v ortopedických 

publikacích. Setkáme se zde s mnoha dlouhodobými studiemi zabývajícími se 

komplikacemi a úspěšností jednotlivých typů implantátů, ovšem srovnávacích studií 

nebylo provedeno mnoho. Proto stále do velké míry spočívá na operatérovi jaký typ 

náhrady a operačního přístupu zvolí.  Bohužel v české a dokonce ani v zahraniční 

literatuře nenajdeme téměř žádné informace o samotné rehabilitaci po TEP loketního 

kloubu. V Čechách pouze Cikánková et al. (2010) ve své knize uvádí obecné zásady při 

fyzioterapii po TEP loketního kloubu, ale ani v této publikaci nenalezneme podrobnější 

instrukce pro jednotlivé typy náhrad a operační přístupy. Nepodařilo se nám sehnat 

žádnou srovnávací studii, která by prokazovala benefit fyzioterapie po TEP loketního 

kloubu a ani ve studiích ukazujících na úspěšnost tohoto výkonu, není uváděno, jestli byla 

prováděna pooperační fyzioterapie a tudíž se můžeme o jejím benefitu pouze domnívat. 

Někteří američtí autoři (převážně ortopedi) dokonce uvádí, že žádná rehabilitace není 

nutná a pacient dle jejich názoru dosáhne funkční obnovy pouze zapojováním operované 

končetiny do ADL. Většinu informací o průběhu fyzioterapie po implantaci TEP lokte 

získáváme z jednotlivých „guideline“ sestavených na amerických klinikách, kde tento 

výkon provádí. Proto se můžeme setkat s velkým rozporem mezi jednotlivými 

doporučeními a vedení pooperační fyzioterapie je tedy zejména na uvážení a domluvě 

operatéra a fyzioterapeuta. Bohužel v české republice neexistují žádné statistiky, které by 

nám pomohly pochopit, o jak častý výkon se jedná. Proto se můžeme pouze domnívat, že 

znalost této problematiky bude v blízké budoucnosti jednou z nezbytností nejen pro 

fyzioterapeuty.   

 

V této práci jsme si položili základní otázku, zda-li je možné v období 12ti týdnů 

po implantaci TEP loketního kloubu dosáhnout plné funkční obnovy. Toto období nebylo 

vybráno náhodně, většina zahraničních „guidelines“ uvádí tuto délku terapie jako 

standartní. I přestože se nejedná o signifikantní vzorek se dle dosažených výsledků 

u našich pacientů, můžeme domnívat, že zvolené období by mohlo být dostačující pro 

plnou funkční obnovu kloubu, i přestože 1. pacient požadovaného výsledku v tomto 

období nedosáhl. Tento „neúspěch“ byl z velké míry zapříčiněn odsunutím začátku 
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terapie o 4 týdny z důvodu nestability implantátu a nutné fixaci kloubu v plné extenzi. 

Lze předpokládat, že při stejném progresu u tohoto pacienta bude v následujících 

4 týdnech (období, o které se terapie prodloužila) dosaženo dostatečného funkčního 

rozsahu operovaného kloubu. U 2. pacienta jsme v požadovaném období dosáhli nejen 

dostatečného funkčního rozsahu, ale zároveň i plného anatomického rozsahu 

operovaného kloubu. Podařilo se nám tedy dosáhnout lepších výsledků než uvádí Gutler 

et al. ve své studii z roku 2011, kde flexe nad 110° bylo schopno pouze 67% pacientů 

s polostištěnou náhradou.  U obou pacientů zároveň došlo k výraznému zlepšení 

v hodnocení pomocí MEPS, což plně odpovídá udávaným výsledkům v jednotlivých 

studiích. 

 

Při funkční obnově po TEP loketního kloubu by měla být nedílnou součástí terapie 

i ergoterapie, což bohužel v českých podmínkách není vždy možné. U našich dvou 

pacientů ergoterapie nebyla vůbec prováděna, jelikož v Semilech nefunguje žádný 

ambulantní ergoterapeut, ke kterému by pacienti mohli docházet. Práci ergoterapeuta 

jsme tudíž museli částečně převzít my fyzioterapeuté. S pacientem jsme nacvičovali 

správné provedení ADL v jednotlivých pooperačních fázích. Zaměřovali jsme se na 

minimalizaci souhybů v ostatních kloubech a na správné zapojování jednotlivých 

svalových skupin. Díky absenci erogoterapie u našich pacientů můžeme snáze posoudit 

benefit samotné fyzioterapie, jelikož nemusíme spekulovat, do jaké míry dobré výsledky 

ovlivnila již zmiňovaná ergoterapie.  V České republice jsou v terapii běžně používány 

pouze základní techniky individuální LTV, které jsou v některých případech doplněny 

o některé prvky ze speciálních metodik. S rozvojem moderních technologií a jejich 

využívání v terapii, bychom do budoucna mohli zvažovat i využití některé z technik 

s vizuální zpětnou vazbou. Obzvláště pro autoterapii v domácím prostředí by bylo možno 

využít například herní konzoli Xbox360 s Kineckt snímačem.  

 

Zároveň jsme se setkali s rozdílným přístupem k pooperačnímu dlahování. 

V zahraničních „guidelines“ je uvedeno doporučené noční dlahování kloubu po dobu 

12ti týdnů, v české literatuře jsme se s tímto názorem nesetkali a operatér u našich 

pacientů toto dlahování nedoporučil z důvodu obavy z osifikace kloubu. Domníváme se 

tedy, že by bylo dobré tento názor v české republice sjednotit a popřípadě vypracovat 

srovnávací studii, ve které tyto dva názory porovnat. Další vhodnou srovnávací studií by 

bylo porovnání výsledků u většího počtu pacientů po TEP loketního kloubu, přičemž 
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u prvního souboru pacientů by nebyla prováděna žádná pooperační rehabilitace a  pacienti 

v druhém souboru by podstoupili klasickou 12ti týdenní rehabilitaci dle doporučovaného 

„guideline“. Pomocí této studie bychom mohli získat skutečnou představu o benefitu 

terapie po TEP loketního kloubu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5. ZÁVĚR 

 

Problematika totálních náhrad loketního kloubu představuje velmi zajímavou 

ortopedickou diagnózu. Jedná se o jeden z mála radikálních výkonů, který dokáže 

pacientovi navrátit současně ROM kloubu, jeho stabilitu a bezbolestný pohyb. Bohužel 

v České republice neexistují žádné statistiky, které by nám pomohly pochopit, o jak častý 

problém se jedná. Pro dostatečnou orientaci v této problematice je nezbytností studium 

zahraniční literatury, neboť v českých zdrojích nenaleznete žádný ucelený přehled, který 

by nám ji pomohl lépe pochopit.  

  

 Rehabilitaci po TEP loketního kloubu by měl zajišťovat multidisciplinární tým, 

v jehož čele stojí fyzioterapeut. V České republice bohužel není vždy možné do 

rehabilitačního procesu zapojit i další odborníky (ergoterapeuty, pracovní terapeuty…) 

z důvodu jejich nedostupnosti v menších městech. V takovém případě musí jejich práci 

převzít fyzioterapeut. Fyzioterapie po TEP loketního kloubu se musí řídit dle stanovených  

nařízení a omezení, aby byly zajištěny vyhovující podmínky pro hojení kostního 

a vazivového aparátu lokte. Pro zpestření a zintenzivnění terapie je možno využít 

některou ze speciálních metod – např. PNF, Brügger koncept a terapie dle Čápové. Pro 

dlouhodobý efekt terapie a dlouhou životnost implantátu je nezbytné pacienta edukovat 

v režimových opatřeních, které musí doživotně dodržovat. 

 

 Pro hodnocení úspěšnosti terapie a funkční obnovy po TEP loketního kloubu je 

nejvhodnější používat MEPS dotazník, jedná se o celosvětově používanou hodnotící 

škálu zahrnující míru bolesti, rozsah pohybu, stabilitu kloubu a schopnost vykonávat pět 

základních činností ADL. Jednoduchost a rychlost tohoto vyšetření nám umožňuje jeho 

častější provedení během terapie pro sledování průběžných výsledků. Toto vyšetření je 

vhodné doplnit funkčním hodnocením ADL, abychom zjistili do jaké míry a jak kvalitně 

je pacient schopen operovanou končetinu zapojovat.  

 

Převážně díky studiu zahraniční literatury jsme získali ucelenější přehled o této 

problematice. Ujasnili jsme si základní nařízení a opatření, která se musí dodržovat při 

pooperační fyzioterapii. Nejvíce těchto informací jsme čerpali z rehabilitačních protokolů 

sestavených na klinikách, kde se tímto výkonem zabývají. Nejucelenější přehled 
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problematiky TEP loketního kloubu a následné rehabilitace uvedli Szekeres et King ve 

svém článku „Total Elbow Arthroplasty“  publikovaném v roce 2006. 

 

V praktické části této bakalářské práce jsme získali odpověď na základní otázku 

této práce a potvrdili jsme si, že doba 12ti pooperačních týdnů je dostačující pro plnou 

funkční obnovu operovaného kloubu, i přestože 1. pacient tohoto výsledku nedosáhl. 

„Neúspěch“ u tohoto pacienta byl zapříčiněn odsunutím začátku terapie o 4 týdny. Oba 

pacienti zároveň dosáhli výrazného zlepšení v hodnocení MEPS. 

 

 Představovaná bakalářská práce by měla pro fyzioterapeuty sloužit jako klíč 

k získání základních informací o této problematice a k vedení následné fyzioterapie. Jako 

výstup této práce jsme pro fyzioterapeuty zpracovali jednoduché a přehledné „guidelines“ 

pro jednotlivé typy náhrad (příloha č. 7 a č. 8), které jim pomohou při plánování 

jednotlivých fází fyzioterapie. Tyto „guidelines“ jsou sestaveny na základě poznatků 

získaných v rámci teoretické části a ověřených v praktické části. Domníváme se, že cíl 

této práce, tedy shrnout základní poznatky o TEP loketního kloubu a sestavit jednoduché 

návody pro vedení fyzioterapie, byl splněn. 
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7. PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AA  alergická anamnéza 

AB  abusus 

ABD  abdukce 

ADD  addukce 

ADL  activity of daily living 

AIMS  Arthritis Impact Measurement Scale 

BMI  Body Mass Index 

bpn  bez patologického nálezu 

CA  karcinom 

CT  výpočetní tomografie 

č.  číslo 

DKK  dolní končetiny 

DM  diabetes mellitus 

EX  extenze 

FA  farmakologická anamnéza 

FN  Fakulní nemocnice 

FX  flexe 

GE  gastro-enterologický 

HK  horní končetina 

chron.  chronický 

iADL  instrumental ADL 

KP  kompenzační pomůcky 

L  levý 

LHK  levá horní končetina 

lig.  ligamentum 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.  musculus 

MCP  metakarpofalangeální kloub 

MEPS  Mayo Elbow Performance Score 

n.  nervus 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 
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obr.  obrázek 

ORIF  Open Reduction Internal Fixation 

P  pravý 

pADL  personal ADL 

PHK  pravá horní končetina 

PIP  interfalangeální kloub 

PIR  postizometrická relaxace 

PNF  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

POD  pooperační den 

POT  pooperační týden 

PSA  pracovně-sociální anamnéza 

pron.  pronace 

RA  rodinná anamnéza 

RFT  respirační fyzioterapie 

ROM  range of motion 

RTG  rentgen 

SA  sociální anamnéza 

sin.  sinister 

SFO  sádrová fixace 

SM  senzo-motorického 

SONO  ultrasonografie 

st.  stupeň 

st.p.  status post 

sup.  Supinace 

tab.  tabulka 

TEN  tromboembolická nemoc 

TENS  transkutánní elektrická nervová stimulace 

TEP   totální endoprotéza 

vel.  velikost 

VR  vnitřní rotace  

ZR  zevní rotace 

1. LF UK  1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

 

PŘÍLOHA č. 1 – Obrazová příloha 

PŘÍLOHA č. 2 -  Vyšetření 1. pacienta v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace) 

– 5.3.2014 

PŘÍLOHA č. 3 - Vyšetření 2. pacienta v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace)   

– 11.12.2013 

PŘÍLOHA č. 4 – Porovnání míry výskytu pooperačních komplikací u TEP loketního 

kloubu (TEA), TEP kyčelního kloubu (THA) a TEP kolenního kloubu (TKA) 

PŘÍLOHA č. 5 – Návrh domácí cvičební jednotky 

PŘÍLOHA č. 6 –  Průběh operačního výkonu 

PŘÍLOHA č. 7 – „guidleline“ pro nestištěný typ endoprotézy 

PŘÍLOHA č. 8 – „guidleline“ pro polostištěný typ endoprotézy 

PŘÍLOHA č. 9 – vzor informovaného souhlasu 


