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ABSTRAKT 

Název: 

VýVoj bolesti u pacientů po náhradě kyčelního kloubu v průběhu hospitalizace 

Development Pain offPatient a:fter Compensations Coxal Joint along Hospitalization 

Cíl práce: zhotovení dotazníku a porovnání subjektivních bolestivých pocitů pacientů 

po náhradě kyčelního kloubu v závislosti na typu operace a druhu endoprotézy. 

Metoda: 

Byla provedena studie bolesti pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů 

s pacienty po náhradě kyčelního kloubu na ortopedickém oddělení v Nemocnici 

s poliklinikou v Semilech. V dotazníku byla využita vizuální deskriptivní škála 

hodnocení intenzity bolesti dle Melzacka. Sledovala jsem vývoj bolesti před operací, 1. 

den po operaci, 5. den po operaci a v den propuštění z lůžkového oddělení v závislosti 

na typu operace a druhu endoprotézy. 

Výsledky: 

Dotazníky prokázaly, že intenzita bolesti se po operaci kyčelního kloubu snižuje. Na 

základě srovnání bylo prokázáno, že miniinvazivní metoda je pro pacienty daleko 

šetrnější a méně bolestivá než metoda klasická. Dále se zjistilo, že i druh endoprotézy 

tak trochu ovlivňuje míru bolesti u pacientů. 

Klíčová slova: 

Kyčelní kloub, totální náhrada kyčelního kloubu, endoprotéza, časná léčebná 

rehabilitace, vizuální deskriptivní škála hodnocení intenzity bolesti dle Melzacka. 
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Motto: 

"Bolest je cokoliv, o čem osoba prožívající bolest řekne, že je bolest, 

bolest je přítomna, kdykoliv tato osoba řekne, že je přítomna." 

(Margo McCaffery, 1968) 
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1 Úvod 

Snad každý z nás se ve svém životě setkal s bolestí. Již odpradávna se s ní člověk 

snažil bojovat a překonat ji. Bolest je velmi osobní záležitost, a proto zkušenosti dvou 

osob nemohou být nikdy stejné. Vnímání bolesti ovlivňuje celá řada fyzických, 

duševních, duchovních, etnických i kulturních faktorů. Na vnímání bolesti mají také 

vliv předchozí zkušenosti a znalosti. 

Co je to vlastně bolest? Bolest je zvláštní druh citlivosti, kterou nelze slovy popsat tak, 

aby si o ní mohl udělat představu člověk, který ji nepocítil. Je to subjektivní vjem, který 

se zpočátku hlásí jako příznak choroby či úrazu, v chronické fázi se sama stává 

chorobou. Je to hluboký emoční prožitek, který nepříznivě ovlivňuje život pacienta. 

Negativním dopadem není jen pocit, že to momentálně bolí, ale bolest ruší spánek a 

vysiluje, snižuje schopnost soustředit se, komunikovat s okolím a tím přispívá k sociální 

izolaci pacienta. Bolest neustále připomíná pacientovi přítomnost jeho nemoci, zvyšuje 

jeho úzkost a opět zvyšuje vnímání bolesti. 

Defmice bolesti: "Bolest je nepříjemný smyslový a emocionální zážitek, který 

vnímáme jako skutečné nebo potencionální poškození tkání, orgánů a organismu. Bolest 

je vždy subjektivní." Takto definuje bolest IASP (International Association for the 

Study of Pain, Světová organizace pro studium bolesti) a defmici převzala WHO 

(World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části se nejprve budeme zabývat anatomií samotného kloubu, 

vyšetřovacími metodami, historií a rozdělením totálních náhrad kyčelního kloubu. 

Další témata jsou onemocnění, která vedou k operaci, samotná operativní léčba a poté 

léčebná rehabilitace. 

. , o 

2.1 STAVBA KOSTI A KLOUBU 

Kosti jsou pevné, tvrdé a v jistém rozmezí i pružné orgány žlutobílé barvy. Spolu 

s připojenými chrupavkami, s kloubními a vazivovými spoji kostí vytváří pasivní 

pohybový aparát. Kosti se od sebe liší stavbou, funkcí, způsobem a průběhem tvorby 

kosti za doby embryonální. Všechny kosti jsou tvořeny kostní tkání dvou hlavních 

forem: tkáň hutná (substantia compacta), která tvoří zpravidla povrch kostí a kostní 

trámčina (substantia spongiosa), která je uvnitř kostí. Vazivový obal kryjící povrch 

kosti tvoří okostice (periosteum). Je to tuhá, pevná vazivová vrstva, která je tvořena 

dvěma vrstvami- zevní vrstva (jibrosnz) a hlubší vrstva (kambiová). Dutina těla dlouhé 

kosti obsahuje kostní dřeň, která je makroskopicky různého vzhledu. 

Červená kostní dřeň je orgánem krvetvorby. Obsahuje mateřské výchozí buňky pro 

tvorbu červených krvinek, pro většinu krvinek bílých a dále zde vznikají krevní 

destičky. 

Žlutá kostní dřeň vzniká z dřeně červené. Za růstového období postupně ustává 

krvetvorba ve dřeni a retikulární vazivo je postupně prostupováno tukovými buňkami. 

Tím se červená dřeň mění na žlutou. Okolo 20 let je již žlutá dřeň téměř ve všech 

dlouhých kostech. 

Šedá kostní dřeň je průsvitného vzhledu, vzniká ze žluté dřeně ztrátou tuku. Je to 

typický jev pozdtúho věku. 

Vzájemné spojení kostí slouží k pohyblivosti kostry. Kloub (articulatio) je pohyblivé 

spojení dvou nebo více kostí, jež se uvnitř vazivového pouzdra dotýkají plochami 

povlečenými chrupavkou. Jedna z nich je konkávní- jamka kloubní a druhá konvexní -

hlavice kloubní. Chrupavka těchto ploch je hyalinní a zajišťuje výhodné mechanické 

vlastnosti jako je pevnost, tvrdost a slonovitě hladký, kluzký povrch. Vazivové kloubní 

pouzdro spojuje kosti po obvodu styčných ploch. Na kloubním pouzdru je možné 
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rozemat 2 vrstvy, zevní vazivovou, která přechází ve vnitřní synoviální. Ta produkuje 

do nitra kloubu kloubní maz (synovii), což je vazká a čirá tekutina, která zvyšuje 

skluznost styčných ploch a vyživuje chrupavky. Kloubní vazy zesilují kloubní pouzdro 

a ovlivňují pohyby v kloubu. Vazy jsou buď zabudovány přímo v pouzdru, nebo se 

přikládají k povrchu pouzdra (Čihák 1987, Rychlíková 1994). 

2.2 KYČELNÍ KLOUB 

Kyčelní kloub je kloub mnohoosý, jednoduchý a co do typu kloub kulovitý omezený, 

s hlubokou jamkou, o jejíž okraje se zastavují pohyby. Kyčelní klouby umožňují pohyb 

dolních končetin (dále jen DKK), nesou trup a přispívají k udržení rovnováhy trupu. 

Vlastní pohyby kyčelního kloubu jsou otáčivé pohyby hlavice v jamce. Ze základního 

postavení jsou možné tyto pohyby: flexe, extenze, abdukce, addukce, zevní a vnitřní 

rotace (Čihák 1987, Rychlíková 1994). 

2.2.1 STAVBA KYČELNÍHO KLOUBU 

Hlavice kloubu je tvořena hlavou kosti stehenní (caput femoris) a jamkou kloubní 

(acetabulum). Na vytvoření acetabula se podílí kost kyčelní, sedací a stydká. 

Acetabulum je na okrajích doplněno vazivovou chrupavkou (labrum acetabuli). 

Pouzdro kloubní začíná při okrajích acetabula a upíná se na krček kosti stehenní 

(collumfemoris); vpředu dosahuje na linea intertrochanterica a vzadu na crista fossa 

intertrochanterica. Vzhledem ke stabilizační funkci kyčelního kloubu je zesíleno 

mohutnými vazy. Ligamentum iliofemorale svou pevností ukončuje extensi v kloubu a 

zabraňuje zaklonění trupu vůči stehenní kosti. Je to nejsilnější vaz v těle. Ligamentum 

pubofemorale omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. Ligamentum ischiofemorale 

omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubu. Ligamentum capitis femoris je štíhlý vaz 

jdoucí uvnitř kloubu (Čihák 1987). (viz obrázek č. 1,2,3) 
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Obrázek č. 1: Průřez kyčelním kloubem (Čihák 1987) 

Frontální řez kyčelním kloubem pravé nohy- pohled zpředu 
1) kloubní chrupavka na facies lunata 

acetabuli 
2) pulvinar acetabuli 
3) ligamentum capitis femoris 
4) ligamentum transversum acetabuli 
5) labrum acetabulare 
6) zona orbicularis 
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Obrázek č. 2: Stavba kosti kyčelní (Čihák 1987) 
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Os coxae pt-aYé strany - pohled na stranu lateráhú 
1) linea glutaea posterior 13) okraj facies symphysialis 
2) linea glutaea anterior 1 ~) sulcu obturatorius 
3) linea glutaea inferior 15) incisura acetabuli 
-1-} crista iliaca 16) foramen obturatmn 
5) tubercuhun glutaeus anterius 17) spina iliaca posterior superior 
6) spina iliaca anterior superior 18) spina iliaca posterior inferior 
7) spina iliaca anterior inferior 19) incisura isclúadica major 
8) facies lunata (acetabuli) 20) spina isclúadica 
9) enúnentia iliopubica 21) incisura ischiadica minor 
10) fossa acetabuli 22) tuber isclúadic1ml 
ll) pecten ossis pubis 23) crista phallica 
12) tuberculum pubicum 
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Obrázek č. 3: Stavba kosti stehenní (Čihák 1987) 

9< 

Femur (os femorís) praYé strany. pohled zpředu 

1) caput femoris 
2) collum femoris 
3) linea intertrochanterica 
4) trochanter minor 
5) corpus femoris 
6) epicondylus medialis 

........,.... ___ , 
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7) facies patellaris 
8) condylus medialis 
9) trochanter major 

10) měrn}· bod na trochantem 
ll) epicondylus lateralis 
12) condylus lateralis 



2.2.2 SVALY KYČELNÍllO KLOUBU 

Svaly kyčelního kloubu se rozdělují na přední, zadní a zevní svaly kyčelního kloubu, na 

pelvitrochanterické svaly. Dále na ventrální, mediální a zadní skupinu svalů stehna 

(Dylevský 1990, Čihák 1987). 

2.2.2.1 PŘEDNÍ SV AL Y KYČELNÍHO KLOUBU 

Musculus iliopsoas se skládá ze dvou hlavních složek: 

m. psoas major- začátek na bederní páteři od Th1 po L4-5, úpon trochanter minor 

m. iliacus - začátek fossa, úpon trochanter minor 

Funkce: flexe kyčelního kloubu, pomocná addukce spojená se zevní rotací, udržování 

rovnováhy trupu 

Inervace: plexus lumbalis (viz obrázek č. 5) 

2.2.2.2 ZADNÍ A ZEVNÍ SV AL Y KYČELNÍHO KLOUBU 

Tato skupina svalů zajišťuje důležité pohyby v kyčelním kloubu. 

m. glutaeus maximus - začíná od zadní části lopaty kyčelní, od kosti křížové a kostrče 

a upíná se na okraj velkého trochanteru, část snopců se zanořuje do stehenní fascie 

m. glutaeus medius - začátek zevní plocha lopaty kosti kyčelní a upíná se na přední, 

horní a zadní okraj velkého trochanteru 

m. glutaeus minimus - začíná na zevní ploše lopaty kosti kyčelní a upíná se na horní a 

přední okraj velkého trochanteru 

m. tensor fasciace latae - začátek zevní plocha kosti kyčelní, úpon do tractus 

iliotibialis 

tractus iliotibialis - je zesílený pruh stehenní fascie rozepjatý podél zevní strany 

stehna, který přechází na drsnatinu na zevní ploše vnějšího kondylu tibie 

Funkce: abdukce, addukce, zevní a vnitřní rotace, extense kyčelního kloubu, pomocné 

svaly při flexi kyčelního kloubu, aktivace při chůzi a udržování rovnováhy 

Inervace: plexus sacralis (viz obrázek č. 4) 

2.2.2.3 PEL VITROCHANTERICKÉ SV AL Y 
• 

Jako poslední skupina ze svalů, které zajišťují samotný pohyb kyčelního kloubu jsou 

pelvitrochanterické svaly. 
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m. piriformis - začíná na přední straně plochy kosti křížové a upíná se na velkém 

trochanteru 

m. gemellus superior - začíná na spina ischiadica a upíná se na fossa trochanterica 

m. gemellus inferior - začíná na horním okraji tuber ischiadicum a upíná se na fossa 

trochanterica 

m. obturatorius internus - začíná na vnitřní ploše membrana obturatoria a upíná se na 

fossa trochanterica 

m. quadratus femoris - začíná na zevním kraji tube ischiadicum a upíná se na crista 

intertrochanterica 

Funkce: abdukce flektovaného kyčelního kloubu, zevní rotace 

Inervace: plexus sacralis (viz obrázek č. 4) 

2.2.2.4 VENTRÁLNÍ SKUPINA SVALŮ STEHNA 

m. sartorius - začíná na spina iliaca anterior superior, jde spirálově šikmo po přední 

straně stehna a upíná se na vnitřní straně tibie na kondyl do tzv. pes anserinus (což je 

široká úponová šlacha pro m. sartorius, m. gracilis, m. semitendinosus) 

Funkce: flexe kyčelního a kolenního kloubu 

m. quadriceps femoris- je.čtyřhlavý sval stehenní: 

m. rectus femoris- začíná od kosti kyčelní z oblasti nad acetabulem 

m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius - začínají na zadní 

straně kosti stehenní 

Všechny hlavy svalu se spojují nad patelou v mohutnou šlachu, která se upíná na 

tuberositas tibie. 

Funkce: extenze kolenního kloubu, pomocný flektor a adduktor kyčelního kloubu, 

udržování vzpřímené postavy, uplatňuje se při chůzi a vstávání ze sedu atd. 

Inervace: n. femoralis (viz obrázek č. 5) 
• 

2.2.2.5 MEDIÁLNÍ SKUPINA SVALŮ STEHNA 

Další skupina svalů, která zajišťuje stabilizaci kyčelního kloubu se nalézá na vnitřní 

straně stehna. 

m. adductor magnus - začíná při dolním okraji kosti kyčelní a upíná se zezadu po celé 

délce stehenní kosti a na mediální epikondyl femuru 
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Obrázek č. 4: Přehled svalů kyčelního kloubu - zezadu (Čihák 1987) 

Musculi glutaei, pelvitrochanterické svaly a svaly zadní strany stehna- pohled zezadu 

1) m. tensor fasciae latae 
2) m. glutaeus medius 
3) m. glutaeus maximus 
4) m. glutaeus minimus 
5) m. piriformis 
6) m. gemellus superior 
7) m. obturatorius internus 
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8) m. gemellus inferior 
9) m. quadratus femoris 

10) m. biceps femoris, caput longum 
ll) m. biceps femoris, caput breve 
12) m. semitendinosus 
13) m. semimembranosus 
14) tractus iliotibialis 

• 



Funkce: addukce v kyčelním kloubu, pomocná extenze a zevní rotace v kyčelním 

kloubu 

m. obturatorius externus - začíná od membrana obturatoria a přilehlé kosti a upíná se 

na fossa trochanterica 

Funkce: zevní rotace kyčelního kloubu, pomocné adduktory kyčelního kloubu 

m. pectineus - začíná na ossis pecten pubis a upíná se až na trochanter minor 

m. adductor longus - začíná při symfýze a upíná se zezadu uprostřed stehenní kosti 

m. gracilis - začíná na symfýze a upíná se do pes anserinus 

m. adductor brevis - začíná na symfýze a upíná se na zadní straně kosti stehenní 

uprostřed 

Funkce: addukcestehna 

Inervace: hlavní n. obturatorius + n. femoralis, n. ischiadicus (viz obrázek č. 5) 

2.2.2.6 ZADNÍ SKUPINA SVALŮ STEHNA 

Poslední skupina podílející se na stabilizaci kyčelního kloubu se nachází na zadní straně 

stehna. 

m. biceps femoris - začíná na tuber ischiadicum a upíná se na caput fibulae 

m. semitendinosus - začíná na tuber ischiadicum a upíná se do pes anserinus 

m. semimembranosus - začíná na tuber ischiadicum a upíná se na vnitřní kondyl tibie 

Funkce: pomocná extenze kyčelního kloubu, flexe kolenního kloubu 

Inervace: n. ischiadicus (viz obrázek č. 4) 

.., v , 

2.3 VYSETROV ACI METODY 
Nemocného pacienta vede k lékaři řada příčin a příznaků. Tyto příznaky jsou pro lékaře 

prvotním vodítkem k volbě diagnostického postupu. Vlastní ortopedické vyšetření má 

pak následující součásti: 

2.3.1 ANAMNÉZA 

Anamnéza představuje základ informací pro stanovení diagnózy onemocnění. Lékař 

probírá historii onemocnění podrobně, systematicky a cíleně. 

Rodinná anamnéza: zde se zjišťují vrozené vady, onemocnění rodičů, sourozenců i 

dalších pokrevních příbuzných, příčiny úmrtí v rodině. 
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Obrázek č.5: Přehled svalů kyčelního kloubu - pohled zpředu (Čihák 1987) 

-2 

13-

14- -t:~-~t :.;;.:.;.~-=.-~--~· · 

Musculus iliopsoas a svaly stehna - pohled zpředu, vlevo odstraněny povrchové vrstvy svalů 

l) odříznutý začátek m. pectineus 
2) m. obturatorius extemus 
3) m. adductor magnus, část 
inervovaná z n. obturatorius 
4) m. adductor magnus inervován z n. ischiadicum 
5) hiatus tendineus (adductorius) 
6) m. articularis genus 
7) m. iliopsoas 
8) m. psoas major 
9) m. iliacus 
10) m. sartorius 
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ll) m. pectineus 
12) m. adductor brevis 
13) m. adductor longus 
14) m. gracilis 
15-19) m. quadriceps femoris 
15) m. rectus femoris 
16) m. vastus lateralis 
17) m. vastus medialis 
18) úpon hlav m. quadriceps na patellu 
19) ligamentum patellae 
20) pes anserinus - přední část s úponem m. 

sartorius 



Osobní anamnéza: zjišťují se vrozené vady a úrazy, proběhlé hospitalizace a jejich 

důvody, prodělané operace a jejich průběh. U žen se odebírá gynekologická anamnéza

počet porodů a potratů, menopauza, menstruační cyklus a antikoncepce. Důležitý je také 

současný zdravotní stav a užívání léků. Součástí je dotaz na pravidelnost stolice, 

močení, konzumaci alkoholu a kouření, drogy, lékové závislosti. 

Pracovní anariméza: zaznamenává druh zaměstnání, jeho délku, charakter pracovní 

činnosti, případně částečný nebo úplný invalidní důchod. 

Sportovní anamnéza: lékař se dotazuje na druh sportu, délku provozování, případné 

úrazy, četnost a trvání tréninku, kompenzační sporty, protetické pomůcky. 

Sociální anamnéza: je důležité zjistit sociální stav nemocného, kvalitu a druh bydlení, 

osoby žijící s pacientem ve společné domácnosti, možnost následné péče po ukončení 

hospitalizace nebo případné umístění v sociálním nebo rehabilitačním (dále jen RHB) 

zařízení. 

Nynější onemocnění: vyšetření je zahájeno vždy identifikací základních příznaků, které 

nemocného přivedly k lékaři, charakterem obtíží a délkou jejich trvání. Nejčastějším je 

příznak bolesti, u které se zjišťují spouštěcí a úlevové mechanismy, četnost a rozložení 

v průběhu dne a přidružené nespecifické příznaky jako nechutenství, hubnutí, teploty, 

snížení pracovní a sportovní výkonnosti, nespavost. Zaznamenává se dosavadní léčba a 

její úspěšnost. U úrazů se zaznamenává čas, mechanismus poranění, místo úrazu, 

schopnost zátěže postižené končetiny (Sosna, Vavřík, Krbec 2001, Dungl2005). 

2.3.2 KLlNICKt VYŠETŘENÍ 

Klinické vyšetření se vždy přizpůsobuje údajům zjištěným anamnézou. Vyšetření má 

obvykle následující složky: 

Aspekce (vyšetření pohledem) 

Hodnotí se stavba kostry, stav svalů a podkožního tuku. Mohou se objevit následující 

typické příznaky: zřetelné deformace pohybového aparátu (zduření, vadné postavení 

kloubu, změnu kloubního reliéfu, nepravidelnost držení těla, stavby a tvaru nohy, atrofie 

svalových skupin) a poruchy pohybu (kulhání, vadné pohybové stereotypy). 

Palpace (vyšetření pohmatem) 

Cílem je zjištění rozsahu a kvality postiženého místa. Informuje o reliéfu a tvaru 

svalstva, šlach a skeletu. Může pomoci nalézt zduření, prosáknutí, změnu svalového 
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tonu a kožní teploty, zvýšené pocení. Určuje 1 patologické fenomény, spojené 

s pohybem, jako jsou drásoty a krepitace. 

Měření délek a obvodů končetin 

Toto vyšetření podá základní informaci o atrofrich svalových skupin, o dysplazii 

končetin, kde nominuje rozdíl délek jednotlivých končetinových segmentů. Při měření 

se vždy vychází ze stejné polohy, měří se obě končetiny a údaje se srovnávají (Sosna, 

Vavřík, Krbec 2001, Šíblová, Hlinecká, Kačírková). 

Anatomická délka dolní končetiny = vzdálenost od velkého hrbolu kosti stehenní po 

vnější kotník 

Funkční délka dolní končetiny = vzdálenost od spina iliaca anterior superior po vnitřní 

kotník 

Délka femuru = vzdálenost od velkého hrbolu kosti stehenní po vnitřní štěrbinu 

kolenního kloubu 

Obvod stehna: (při vyšetření nutné udat, ve kterém místě byl obvod měřen) 

1. ve výšce 1 O cm nad horním okrajem patelly u dospělých a S cm u dětí 

2. těsně nad kolenem 

Funkční vyšetření 

Základem je měření aktivního a pasivního rozsahu kloubní pohyblivosti. Měří se rozsah 

pohybu mezi základním postavením a krajní polohou příslušné složky pohybu na obou 

stranách. Může nastat situace, kdy pohyb nelze vyšetřit pro kloubní kontrakturu, bolest 

či ankylózu kloubu. Vše je nutné zapsat. Také se zjišťuje, zda je pohyb volný nebo 

bolestivý a jakým odporem je zakončen. Měření vychází z nulového postavení 

v kloubech. U kyčelního kloubu se vyšetřuje pacient v leže. Vyšetření rozsahu pohybu 

se provádí ve třech rovinách podle metody SFTR (Šíblová, Hlinecká, Kačírková). 

S - rovina sagitální (extenze, flexe) 

F - rovina frontální (abdukce, addukce) 

T - rovina transversální 

R - rotace (vnitřní, vnější) 

U zdravého pacienta je rozsah pohybů v kyčelním kloubu: (viz obrázek č. 6) 

Flexe: 120° - 140° Extenze: 15° 

Abdukce natažené končetiny: 40° - 60° Addukce natažené končetiny: 30° - 45° 
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Abdukce flektované končetiny: 80° 

Zevní rotace: 45° - 55° 

Addukce flektované končetiny: 30° 

Vnitřní rotace: 35° - 45° 

Obrázek č. 6: Rozsah pohybů v kyčelním kloubu (Dungl2005) 

KYC'::EL KYČEL 

35--45° 

extenze abdukce - addukce rotace 

/120-140° 

flexe rotace 

Thomasův test 

V leže na zádech se maximálně flektuje druhostranná končetina v kyčli a koleni. Test je 

pozitivní, pokud se stehno vyšetřované končetiny zvedá do flexe v kyčli, což svědčí o 

flekční kontraktuře. (viz obrázek č. 7) 

Obrázek č. 7: Thomasův test (Dungl2005) 
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Trendelenburgův test 

Pacient se postaví na vyšetřovanou končetinu a na straně opačné provede flexi 

v kyčelním a kolenním kloubu. Za normálních okolností zůstává pánev v horizontálním 

postavení. V případě postižetú dochází k poklesu pánve na opačné straně (Dungl 2005). 

(viz obrázek č. 8) 

Obrázek č. 8: Trendelenburgův test (Dungl2005) 

negativnl 

Patrickův test 

V leže na zádech při flexi v kyčli a koleni se pata položí na koleno druhé končetiny, 

pak se provede maximální pasivní abdukce v kyčli. Test je pozitivní, když je pohyb 

omezený a bolestivý (Dungl 2005). 

Vyšetřování svalové síly 

K přesné objektivizaci se používá funkční svalový test. Vyšetřuje se vždy určitá svalová 

skupina, a to podle následující stupnice testu: 

O - žádná svalová kontrakce 

1 - náznak svalové kontrakce bez účinku na pohyb končetiny 

2 ..:... slabá síla, která je schopna uvést vyšetřovaný segment končetiny do pohybu 

s vyloučením odporu daného hmotností končetiny 
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3 - svalová síla je schopna vyvolat pohyb proti odporu, který je dán hmotností 

segmentu vyšetřované končetiny 

4 - svalová síla je schopna vyvolat pohyb proti mírnému odporu, který vyvolá 

vyšetřující 

5 - plná svalová síla (Janda 1996) 

2.3.3 ZOBRAZOVACÍ ft,IETODY 

Rentgenologické yyšetření 

Lékař musí zhodnotit rentgenologický (dále jen RTG) snímek a dle hodnocení 

klinického a rentgenologického se stanoví diagnóza, prognóza a vhodná léčba. 

a) nativní vyšetření 

» Nativní snímek - se provádí ve standardních projekcích, které se podle potřeby 

doplňují. 

» Nativní tomografie - pomůže odhalit ložisko, uložené v hloubce kosti, které na 

běžném snímku unikne pozornosti. 

b) kontrastní vyšetření 

» Artrografie -zobrazení měkkých nitrokloubních struktur kdy se vyšetřovaný kloub 

naplní malým množstvím kontrastní látky. 

» Angiografie- vyšetření cév příslušné oblasti kontrastní látkou. 

c) speciální zobrazovací metody 

» Computerová tomografie (CT) - je zobrazovací metod~ která nám prostorově 

dokonale zobrazí vyšetřovanou oblast skeletu, pomůže nalézt strukturální změny a 

přesně určí prostorové vztahy i rozsah postižení vyšetřované části pohybového aparátu. 

» Nukleární magnetická rezonance (NMR) - je zobrazovací meto~ která značně 

zdokonalí jemnou diagnostiku, zejména měkkých struktur pohybového aparátu. 

» Sonografie - má v ortopedii největší uplatnění v diagnostice vrozené kyčelní 

dysplázie (Dungl2005, Sos~ Vavřík, Krbec 2001). 

2.4 NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU 

Pokud jsou vyčerpané všechny možnosti konzervativní léčby, přistupuje se k operativní 

léčbě - náhradě kyčelního kloubu - totální endoprotéze (dále jen TEP). 
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2.4.1 HL5TORJE VÝVOJE ENDOPBOTÉZ 

S rozvojem kostní operatívy, datujícím se od konce minulého století, nalézáme první 

zprávy o náhradě kloubů či jejich částí. Celý vývoj byl velmi bouřlivý. Nespočetná řada 

autorů přinášela nové myšlenky a originální řešení. Někteří publikovali své myšlenky a 

návrhy ihned, jiní na nich pracovali řadu let, a teprve s odstupem času své poznatky 

zveřejňovali, a proto je velmi obtížné je přesně chronologicky seřadit. 

Začátky byly značně ovlivněny nedostatkem vhodných materiálů, takže k rozvoji a širší 

klinické aplikaci došlo až po druhé světové válce. Nejstarší známý pokus o náhradu 

provedl pravděpodobně Carnochan v New Yorku v roce 1840, která skončila neúspěšně 

stejně jako pokus Pianův (1894). Jones (1902) použil do kyčelního kloubu zlatou folii. 

Ho/fa a Hubschner vkládali mezi kloubní plochy čepičky z různých materiálů vesměs 

neúspěšně. Do počátku celé této historie se významně zapsal i jeden ze zakladatelů 

československé ortopedie - prof Chlumský. V letech kolem roku 1900 prováděl 

systematicky. pokusy s alotransplantací kovů i plastických hmot. První kompletní 

endoprotézu navrhl a provedl Gluck (1890), umělou hlavici i jamku kyčelního kloubu 

vytvořil ze slonoviny, které upevnil směsí kalafuny, pemzy a sádry. Tento pokus je 

možné označit jako první myšlenku cementování, kterého se v klinické praxi začalo 

používat až po 70 letech. Skutečný průlom učinil Smith-Peterson. Na problému 

pracoval od roku 1917, kdy vyzkoušel různé materiály jako: sklo (1924), pyrenové sklo 

(1933), viskaloid a bakelit (1937). Jeho myšlenka byla realizována použitím vitallia 

(1938), které se uká.zéilo jako velmi vhodné pro implantaci. Smith-Petersonova čepička 

však nesplňovala všechna očekávání a řada pacientů měla obtíže a bolesti. V klinické 

praxi aplikoval první endoprotézu v roce 1938 Philips Willes, který pracoval 

v Middlesex Hospital. V roce 1940 navrhl Mc Kee náhradu kyčelního kloubu, která 

neuspěla pro nevhodný materiál a nedostatečné upevnění v kosti. Dalším autorem je 

Bohlman (1940). V roce 1946 vyvinuli endoprotézu z plastické hmoty bratři Judetové, u 

které se bohužel dřík lámal. Nový typ, který vyvinul Austin Moore, se začal používat 

v roce 1950. Poté následuje řada různých typů: Thompsonova (1952), Eichlerova 

(1953), Lippmannnova (1957), De Palonova, Reileyova (1962), Charnleyova a další. 

Vznikaly endoprotézy s kovovým dříkem a s hlavicí z plastické hmoty. Náhrady 

acetabula jsou nejčastěji spojovány se jmény dvou autorů: Urista (1957) a Mc Brida 

(1961). Celý vývoj je ukončen endoprotézou Christiansenovou (1969) a současně 
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Weberovou. Cervikokapitální endoprotézy jsou velmi omezené, neboť dojde během 

doby ke zničení chrupavky acetabula se všemi důsledky. Proto z těchto důvodů byla 

další pozornost stále více věnována úplné náhradě kyčelního kloubu -TEP. 

Problematiku TEP kyčelního kloubu jako první začal systematicky rozpracovávat Mc 

Kee a datuje se z roku 1940. Od konce 60 let nastává rychlý vývoj totálních náhrad, 

jehož začátek je spojován se jmény : Mc Kee a Chamley. V roce 1960 zveřejňuje 

Charnley své zkušenosti se zacementováním endoprotézy. 

Totální endoprotézy cementované reprezentují tyto systémy: 

- systém Mc Keeův - kovová jamka i hlavice, tento princip použili Watson, Farrar, 

Muller, Huggler 

- systém Charnleyův - jamky z plastické hmoty, hlavice z kovu, kombinace kovu a 

plastické hmoty použili dále Muller, Buchholz, Letoumel, Keller, Čech, poté někteří 

autoři nahradili kovovou hlavici hlavicí keramickou, která je nasazena na kónus 

kovového dříku 

- systém rotační Weberův - původní hlavice z delrinu či polyesteru, dřík a jamka 

kovová, po neúspěchu s plastickou hmotou se používá hlavice z kovu, keramiky 

Souběžně s vývojem endoprotéz cementovaných se rozvíjejí i necementované. 

Propagátorem je sovětský ortopéd Sivaš, který na ní pracoval od roku 1956. 

Necementovaných totálních endoprotéz je rovněž několik systémů: 

- TEP celokovová- Sivaš, Ring 

- TEP s interpositem z plastu mezi kovovou jamkou a hlavicí s dříkem - Movšovič, 

Judet, Kuchet 

- TEP celokeramické - Walter 

- TEP kombinace kovu s keramikou - Mittelmeier 

(viz obrázek č. 9, 10) 

Vývoj TEP nutně znamenal vyřešení několika postupných problémů: volbu vhodného 

materiálu, stanovení optimálního operačního postupu a zajištění dlouhodobé funkce 

v těle. Problémy se podařilo během 100 let vyřešit a v současné době je moderní 

ortopedie schopna nahradit jakýkoliv degenerativně poškozený kloub v těle a zabezpečit 

v průměru nejméně 1 O a více let správné funkce (Eis, Křivánek 1986, Fait, Bezděch 

1977, Čech, Pavlanský 1983). 
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Obrázek č. 9: Ukázky endoprotéz kyčelního kloubu (Fait, Bozděch 1977) 

Klasická cementovaná endoprotéza, 
výrobce: firma Beznoska-Meditech 

Bezcementová náhrada kyčelního 
kloubu Bicontact firmy Aesculap 

Necementovaná endoprotéza, výrobce: firma Walter 
1 - dřík, zaváděný do dřeňového kanálu stehenní kosti 
2 - krček dříku 
3 - hlavička nasazovaná na krček 
4 - umělá jamka- kotví cf kovová část 
5 - polyetylénová vložka 
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Bezcementová náhrada kyčelního kloubu 
firmy Johnson &Johnson -De Puy 



Obrázek č. 10: Ukázka totálních endoprotéz kyčelního kloubu (Eis, Křivánek 1986) 

Cementová endoprotéza M.I.L Endoprotéza Zweymuller, výrobce 
Sulzer-AlloPro 

, , , č , 
2.4.2 TOTALNIENDQPROTEZA Kl'J;ELNfflO KLOUBU 

TEP kyčelního kloubu je osvědčenou a dlouhodobě vyzkoušenou metodou 

chirurgického léčení nemocí a vad kyčelního kloub, kdy implantát nahrazuje obě části

j~ i hlavici. Možnost náhrady poškozeného kyčelního kloubu často znamená pro 

lidi jedinou cestu zpět do normálního života bez bolesti a bez výrazného pohybového 

omezení. Skládá se z dříku, který je zaveden do dřeňového kanálu stehenní kosti. Na 

krček tohoto dříku je nasazována hlavice. Důležitou vlastností těchto hlaviček je jejich 

maximální hladkost, neboť čím hladší je jejich povrch, tím menší je opotřebení vložky 

v jamce umělého kyčelního kloubu při pohybu. Další komponentou je jamka, která 

nahradí kloubní povrch postiženého kyčelního kloubu. Je několik typů endoprotéz a od 

sebe se liší tvarem, materiálem a povrchovou úpravou. Endoprotézy se dělí podle 

způsobu implantace na cementované, necementované a hybridní. Cementované 

endoprotézy jsou určeny k ukotvení pomocí tzv. ,,kostního cementu", což je speciální 

rychle tuhnoucí hmota. Hlavice jsou zhotovovány nejčastěji z keramiky nebo ze 
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speciální nerezavějící a nemagnetické oceli. Jamky ukotvené pomocí cementu se 

skládají pouze z jedné polyetylénové části. Mezi necementované endoprotézy patří 

implantáty, které není potřeba fixovat ,,kostním cementem". Ukotvení je zde zajištěno 

tvarem a speciální úpravou jejich povrchu, která po určité době zajistí pevnou adhezi ke 

kostnímu lůžku. Jamky bezcementové se skládají z kovové kotvící části, do které se 

vkládá vložka. Povrch je opatřen speciálním nástřikem, který povrch zdrsní a zajistí tak 

možnost postupného vrůstání kostní tkáně. O hybridní endoprotézu jde tehdy, pokud je 

jedna komponenta připevněna bez cementu - většinou jamka, a druhá je připevněna 

cementem - obvykle dřík. 

Všechny typy kloubních náhrad se dříve nebo později uvolní. Doba, po které k uvolnění 

dojde, je závislá na anatomických poměrech v době implantace, na váze pacienta, stupni 

zátěže i kvalitě kosti. Nejčastějším důvodem uvolnění implantátu z kosti je dlouhodobé 

používání náhrady (Sosna, Pokorný, Jahoda 2003, Sanquis 4112005). 

(viz obrázek č . ll, 12, 13) 

Obrázek č. ll: Ukázka jamek u náhrad kyčelního kloubu (fotografie z archivu MUDr. 

M. Miketové) 
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Obrázek č. 12: Ukázka dříků u náhrad kyčelního kloubu (fotografie z archivu MUDr. 

M. Miketové) 

l2a - cementovaná endoprotéza 

12c - cementovaná 

endoprotéza 
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Obrázek č. 13: Ukázka náhrad kyčelního kloubu (Sestra 5/2005) 

Pi"iklad cementované endoprotézy Ptíklad necementované endoprotézy 

Příklad endoprotézy WS 2 
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2.4.3 INDIKACE TOTÁLNÍ ENDO]'ROTÉZY 

Indikací k chirurgickému léčení kyčelního kloubu může být chronická bolest 

nereagující na konzervativní léčbu a zhoršení funkce kyčelního kloubu. Projekce bolesti 

je různá- do hýždě, do trochanterické krajiny, třísla, horní části stehna nebo do kolena. 

Hybnost kyčelního kloubu se nejdříve omezuje do vnitřní rotace, potom abdukce 

v extenzi a abdukce ve flexi Flexe bývá omezena nejpozději. Často vzniká flekční a 

zevně rotační kontraktura. Počet onemocnění, které mohou být řešeny pomocí kloubní 

náhrady, stále narůstá. Mezi nejčastější patří: 

A) degenerativní onemocnění kyčelního kloubu 

B) poškození kyčelního kloubu úrazem 

C) destrukce kloubu v důsledku revmatického onemocnění 

D) destrukce hlavice stehenní kosti zapříčiněna jiným onemocněním 

E) nádorové onemocnění horního konce stehenní kosti 

(Sosna, Pokorný, Jahoda 2003, Ami-report 112004) 

2.4.3.1 OSTEOARTRÓZA - KOXARTRÓZA 

Jedná se o degenerativní proces hyalinní chrupavky kyčelního kloubu. 

Etiologie: 

Primární koxartróza se odvíjí od metabolické poruchy aktivity a dochází k destrukci 

chrupavky. Chrupavka měkne, snižuje se výška její vrstvy, vytvářejí se v ní trhliny. 

Proces je doprovázený zánětlivou složkou a postihuje i další části kloubu. U artrózy 

sekundární je vyvolávající příčina mimo chrupavku. Jedná se zejména o mechanické 

přetížení, kloubní diskongruence, aseptickou nekrózu kloubní, metabolické systémové 

onemocnění a chronické kloubní záněty. Nejčastěji se používá dělení na stadia podle 

Kellgrena-Lawrence z roku 1957: 

I. stupeň- možné zúžení kl. štěrbiny, počátek tvorby drobných osteofytů 

II. stupeň- zřetelné zúžení kl. štěrbiny, jasné osteofyty, lehká subchondrální skleróza 

III. stupeň- výrazné zúžení kl. štěrbiny, mnohočetné osteofyty, subchondrální skleróza, 

tvorba cyst, počínající deformity 

IV. stupeň - vymizení kl. štěrbiny, velké osteofyty se sklerózou a pseudocystami, 

pokročilé deformity 
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V. stupeň - vymizení kl. štěrbiny, velké osteofyty se sklerózou a pseudocystami, 

pokročilé deformity 

Klinický obraz: 

Začátek se projevuje bolestí postiženého kyčelního kloubu, zpočátku po větší zátěži 

kloubu, později i v klidu. Typicky bývá i startovací bolest na začátku pohybu, ranní 

ztuhlost a omezení pohybu a záhy vzniká flekční kontraktura. Dochází k zúžení kloubní 

chrupavky, později k tvorbě okrajových osteofytů, subchondrální skleróze, pseudocyst, 

k nekróze a v závěru k ankylóze. Bývá rozdíl DKK. 

Terapie: 

Pokud nepomůže konzervativní léčba, přechází se k chirurgické léčbě, jejíž cílem je 

zmírnit následky již vzniklých změn (Sosna, Vavřík, Krbec 2001). 

2.4.3.2 ASEPTICKÉ NEKRÓZY 

Jde o onemocnění na podkladě poruch cévního zásobení. Výsledkem je nekróza, 

buněčná smrt příslušné části skeletu, která je buď částečná, nebo úplná. Podle rozsahu 

může dojít k úplnému vyhojení nebo trvalé deformitě. 

Etiologie: 

Příčiny můžeme rozdělit na známé, pravděpodobné a idiopatické. Mezi známé patří 

porušení úrazem. Za pravděpodobné se považuje dlouhá řada metabolických chorob a 

chorob zvyšujících krevní srážlivost (diabetes, arterioskleróza, panktreatitida, nádory, 

dna, mv infekce, kouření, alkoholismus, dlouhodobá mikrotraumatizace při sportu). 

Klinický obraz: 

Začátek bývá pozvolný. Objevuje se kulhání, omezení pohybu kloubu a funkce 

končetiny. 

Terapie: 

U kostních nekróz, u kterých nelze očekávat sebemenší zlepšení, přichází v úvahu 

pouze operace (Sosna, Vavřík, Krbec 2001, Dungl2005). 

2.4.3.3 COXA V ARA ADOLESCENTIUM 

\Jedná se o onemocnění proximální růstové ploténky stehenní kosti. 

Etiologie: 
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Není známá. Jako vyvolávající činitelé bývají uváděny endokrinní (hormonální) 

poruchy, asi u Y4 nemocných lze v anamnéze zjisti úraz kyčelního kloubu. 

Klinický obraz: 

Objevují se bolesti, kulhání při chůzi, pacient šetří postiženou končetinu. Bolest bývá 

většinou na vnitřní straně stehna. Dochází k omezování hybnosti v kyčelním kloubu do 

vnitřní rotace a abdukce. Je hmatná kontraktura adduktorů. 

Terapie: 

Toto onemocnění vede k rozvoji artrózy kyčelního kloubu či nekróze chrupavky, a 

proto je léčba vždy operačtú (Sosna, Vavřík, Krbec 2001, Dungl2005). 

2.4.3.4 REVMATOIDNÍ ARTRITIDA 

Jde o progredující zánětlivé onemocnění, kdy pacient postupně ztrácí schopnost 

lokomoce a soběstačnosti. 

Etiologie: 

Jde o autoimunitní onemocnění, kdy dochází k destrukčnímu procesu chrupavky. 

Chrupavka postupně degeneruje a dochází k nestabilitě kloubu a následným 

deformitám. Dle rozsahu anatomického poškození a RTG obrazu jsou rozlišována čtyři 

stádia nemoci: 

I. stadium- žádné RTG destrukce 

ll. stadium- osteoporóza, mírné destrukce a žádné deformity, přítomnost pohybového 

omezení, svalové atrofie 

III. stadium - destrukce chrupavky a kosti, deformity, rozsáhlé svalové atrofie, 

mimokloubní změny 
! 

IV. st1ium- ankylóza 

Klinický obraz: 

Základním rysem je ranní ztuhlost, dlouho přetrvávající bolestivost, občasné horečky a 

zduření. Začíná nejprve u malých kloubů a postupuje směrem centrálním. 

Terapie: 

Je primárně medíkamentózní. V pokročilém stadiu je vhodná operace 

(Rejholec, Šusta 1985, Časopis Medica Revue 3/2000, Ami-report 1/1994). 
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2.4.3.5 TUBERKULÓZA POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 

Tuberkulóza (dále jen TBC) pohybového ústrojí se řadí na druhé místo za TBC 

dýchacího ústrojí. Tím, že postihuje části skeletu pro výkon člověka nejvýznamnější, jej 

ohrožuje trvalým poškozením anatomickým a funkčním, popřípadě trvalou invaliditou. 

Etiologie: 

Původcem nákazy je acidorezistentní tyčka Mycobacterium tuberculosis. První etapou 

nemoci je diseminace, které vznikají brzy po vniknutí infekce. Další etapou je pak 

klinicky jasná infekce vnitřních orgánů. Jako reakce tkáně na přítomnosti mykobakterií 

může být zduření a výpotek, tvorba houbovitých granulací či kaseózní nekróza. Ložiska 

vznikají v místech skeletu, kde je červená dřeň. Pokud vniknou do kloubu, vznikne 

rozpadový proces, který zničí kloubní chrupavku a zaviňuje trvalé poškození až zničení 

pohybové funkce. 

Cyklický průběh TBC se vyznačuje třemi obdobími: 

1. období začátku - vyznačuje se zduřením a vytvořením výpotku, z klasických 

příznaků zánětu se objevuje porucha funkce, bolest a zduření 

2. období plného rozvoje - dochází k rozrušování kloubních chrupavek, dochází 

k nekrózám a vzniká osteoartritida 

3. období zklidňování, hojení, reparace - dochází k návratu pohyblivosti celé, 

částečné či ankylóze 

Klinický obraz: 

Objevuje se slabost, malátnost, subfebrilie, noční pocení, nechutenství a váhový úbytek, 

u dětí nezájem o okolí. Lokálně pak neurčité bolest~ typický otok bez přítomnosti 

zánětlivých změn a přechodné poruchy funkce. V období plného rozvoje se přidává 

náladovost, nespavost, horečky, zhoršuje se funkce kloubu. Vzniká kloubní kontraktura 

či deformity. V období zklidňování se celkový stav lepší. Tam, kde vznikly ankylózy a 

destrukce kloubních konců, zůstávají deformity. 

Terapie 

Léčení je primárně medikamentózní. Optimální délka léčení je 12 měsíců. V oblasti 

kyčelního kloubu u pacientů s evidentní destrukcí kloubu je indikována operativní léčba 

(Hoppe, Polívka 1968). 
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2.4.3.6 KOSTNÍ NÁDORY 

Mezi skeletární nádory bývá zahrnována skupina primárních benigních a maligních 

nádorů, nádorů sekundárně (metastaticky) postihujících kost. Výskyt primárních 

maligních kostních nádorů je poměrně řídký, výskyt některých benigních nádorů je 

v dětském a adolescentním věku častý. Ve vyšších věkových skupinách narůstá 

sekundární nádorové postižení skeletu. 

Etiologie: 

Hrají zde roli faktory genetické i faktory vnějšího prostředí. Z mnoha světových 

klasifikací je u nás nejčastěji užívána klasifikace WHO (Schajowitz et.al., 1972): 

I) nádory tvořící kost 

A benigní - 1. osteom 

2. osteoidní osteom a osteoblastom 

B maligní - 1. osteosarkom 

2. juxtakortikální osteosarkom 

II) nádory tvořící chrupavku 

A benigní - 1. chondrom 

2. osteochodrom 

3. chondroblastom 

4. chodromyxoidní ftbrom 

B maligní - 1. chondrosarkom 

2. juxtakortikální chondrosarkom 

3. mezenchymální chondrosarkom 

III) obrovskobuněčný nádor ( osteoklastom) 

IV) nádory vycházející z kostní dřeně 

1. Ewingův sarkom 

2. Retikulosarkom kostní 

3. Lymfosarkom kostní 

4. Myelom 

Terapie: 

Léčení nádorů je převážně chirurgické. U maligních nádorů jde vždy o týmovou 

spolupráci ortopéda, radiodiagnostika, patologa a onkologa (Matějovský, Povýšil, Kolář 

1988). 
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2.4.4 KQNTBAINDIKACE TOTÁLNÍENDOPROTÉZY 

Kontraindikace náhrady kyčelního kloubu jsou zásadní a relativní. Ze zásadních je to 

nezpůsobilý interní stav, pokročilá mozková ateroskleróza, opakovaná chronická 

postižení hlubokého žilního systému a nespolupráce pacienta a stavy, kdy nelze 

předpokládat, že po operaci bude nemocný schopen chůze. Relativní kontraindikace 

jsou dočasné nebo trvalé. Pokud se setkají dvě nebo více těchto možností, vytvoří 

kontraindikaci zásadní a je třeba od výkonu upustit. K relativním kontraindikacím patří 

vysoká hmotnost, pokročilá celková osteoporóza, pokročilá dekompenzovaná cukrovka, 

zhoršení imunobiologické situace, infekce močových cest, kožní hnisavé afekce, 

furunkly, bércové vředy a jakékoliv možné zdroje fokální infekce (Sosna, Pokorný, 

Jahoda 2003). 

2.5 OPERACE KYČELNÍHO KLOUBU 

Náhrada kyčelního kloubu je velice složitá operace. Součástí tohoto procesu je 

předoperační příprava, zvolení anestézie, samotný zákrok a také pooperační péče. 

Během hospitalizace může dojít k různým komplikacím. Až propuštění pacienta do 

domácí péče je známkou úspěchu. 

2.5.1 PŘEDOPEBAČNÍ PŘÍPRAVA 

Před plánovaným operačním výkonem je pacient komplexně vyšetřen interním, zubním 

a ORL lékařem. Výsledky vyšetření by neměly být starší než jeden měsíc. U pacientů, u 

nichž nejsou kontraindikace, jsou odebrány "autotransfúze". Jde o dva po sobě jdoucí 

odběry přibližně 400 ml pacientovy vlastní krve, které jsou použity v době operačního 

výkonu nebo těsně po operaci ke krytí krevních ztrát. Do předoperační přípravy se 

zahrnujeme také redukce hmotnosti a léčebná rehabilitace, směřující k posílení 

svalstva, nácviku chůze o berlích a dechové gymnastiky. Den před operací je pacient 

přijat na ortopedické oddělení, kde je znova vyšetřen ortopedickým lékařem, který jej 

obeznámí s operačním výkonem a pooperačním průběhem. Pacient podepisuje souhlas 

s operací. Sestra seznámí pacienta s oddělením a jeho provozem, poučí pacienta o jeho 

právech. Další pohovor s pacientem provádí anesteziolog o způsobu anestézie. Večer 
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pacient dostane léky na uklidnění a pro klidný spánek. Od půlnoci pacient nejí a nepije 

(Sosna, Pokorný, Jahoda 2003). 

1.5.1 ANESTÉZIE 

U TEP kyčle se používá anestézie celková (tzv. narkóza), při které je pacient uspán, 

nebo anestézie svodná, kdy je vpichem anestetika do určité části páteřního kanálu 

dosažena bezbolestnost dolní poloviny těla. 

1.5.3 OPERACE 

V den operace je pacientovi podána dávka antibiotik do svalu a další medikamenty jako 

součást premedikace. Do 20 minut je pacient přepraven na operační sál, kde 

anesteziolog aplikuje domluvenou anestézii. Dle typu operace je pacient pod dohledem 

operatéra napolohován (Sosna, Čech, Krbec 2005). 

2.5.3.1 KLASICKÁ METODA 

U této metody je kožní řez dlouhý 25 až 30 cm a je nezbytné protnutí nebo uvolnění 

důležitých svalů. Nejčastěji se používá anterolaterální přístup ke kyčelnímu kloubu. Řez 

:začíná asi 5 cm nad vrcholem hrbolu kosti stehenní a je veden podélně v ose stehenní 

kosti v délce 15 cm. Je protnut tractus ilotibialis a přední část úponu m. glutaeus medius 

a minimus. Po získání dostatečného přístupu je odstraněna poškozená hlavice a do 

stehenní kosti je vyhlouben kanál, kam je zaveden dřík endoprotézy s hlavicí. V kloubní 

jamce je odstraněna postižená chrupavka a do připraveného lůžka je upevněna umělá 

jamka. Poté je provedeno zakloubení a celá rána je pečlivě sešita. Aby nedošlo 

k infekci, jsou z rány vyvedeny tři odsavné drény (Sosna, Krbec, Čech 2005). 

(vizobrázekč. 14, 15, 16, 17) 
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Obrázek č. 14: Anterolaterální operační přístup ke kyčelnímu kloubu (Sosna, Čech, 

Krbec 2005) 

Stav po discizi ventrální plochy 
kloubního 
pouzdra kyčelního kloubu: 
a- kloubní pouzdro 
b-m. glutaeus medius et minimus 
c - m. vastus lateralis 
d - m. iliopsoas 

2.5.3.2 MINIINV AZIVNÍ METODA 

U této miniinvazivní metody (dále jen MIS 2) se opracování kyčelního kloubu a jeho 

následné nahrazení provádí mezi svaly jejich pouhým rozhrnutím. Minimální 

poškození měkkých tkání znamená pro pacienta 

doprovázený nižšími krevními ztrátami, výrazně 

nižší stupeň traumatizace 

menší bolestivost, malý otok, snížené riziko infekce a časnou mobilizaci. Tím dochází 

ke snižování rizika tromboembolických a plicních komplikací. Zásluhou jednoho nebo 

dvou kožních řezů (5-8cm) je lepší i kosmetický výsledek. Pokud by si to situace během 

výkonu vyžádala, může být operace po mírném rozšíření rány snadno dokončena 

klasickým způsobem. Ekonomicky nejvýznamnější je však zkrácení doby hospitalizace 

a rychlejší návrat pacientů do běžného pracovního života (Sestra 5/2005, Sestra 

11/2004, Braunoviny 7-8/2005, The Zimmer Institute). (viz obrázek č. 15, 18) 

2.5.4 POQPEBAČNÍréČE 

Po operaci je pacient sledován na jednotce intenzivní péče, kde je monitorován, jsou mu 

podávány léky a bolest je tlumena analgetiky. Případné krevní ztráty jsou nahrazeny 

"autotransfuzí". Operovaná končetina je udržována v extenzi, vnitřní rotaci a abdukci 

pomocí antirotační botičky 
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Obrázek č. 15: Ukázka operačních ran u jednotlivých typů operací (Sestra 11/2003) 

,----~-,._,-.. ---~ 

Operačtú rána po klasické 
implantaci totální endoprotézy 
J,.-yčehúho kloubu 

Operačtú rána po tnúúillYazinú ilnplantaci 
totální endoprotézy k-yčelního kloubu 

1.5.5 KOMPLIKACE POOPERATIVNÍ NAHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU 

Dělíme je na pooperační časné, středně pozdní a pozdní. Časné komplikace vznikají 

bezprostředně po operačním výkonu a mohou ohrozit zdar operace a život pacienta. Jde 

o krvácení v operační ráně, luxaci endoprotézy (náhlá a výrazná bolestivost, omezení 

pohybu a zkrácení DK), poruchy krevního oběhu (pokles krevního tlaku, poruchy 

srdečního rytmu, srdeční zástava), tromboembolickou chorobu (bolest nad velkými 

cévami). Mezi středně pozdní komplikace patří infekce povrchová a hluboká. 

Povrchová zasahuje do podkoží a může přejít v hlubokou. Hluboká ohrožuje výsledek 

celé operace. Dělí se na časnou (do 10-14 dnů), středně pozdní (do 2-3 měsíců), pozdní 

(někdy po 2-3 letech). Projevuje se zvýšením teplot, zduřením a bolestmi v ráně. Do 

skupiny pozdních se zařazují komplikace vzniklé po několika měsících až letech, kdy 

může dojít k infekc4 luxaci nebo uvolnění samotné endoprotézy. Uvolní-li se jedna ze 

složek endoprotézy, způsobí větší či menší obtíže. Pacienti nejčastěji uvádějí bolesti 

pronikající do hýžďových a stehenních svalů, bolestivost při našlápnutí, při rotačních 

pohybech v kyčelním kloubu, někdy i občasné "přeskočení" v kloubu, zvednutí nohy 

v leže bývá velmi obtížené či nemožné (Čech, Pavlanský 1983). 
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Obrázek č. 16: Postup náhrady kyčelního kloubu endoprotézou (Dungl2005) 

1 - odstranění postižené hlavice stehenní 
kosti 

\ 

3- zavedení dříku do kanálu ve stehenní 
kosti 

2- upevnění jamky endoprotézy do kost
runo lůžka 

4 - nasazení kovové nebo keramické hla
vičky na dřík 

5 - zakloubení hlavice do jamky 
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Obrázek č. 17: Ukázka z operace klasickou metodou (fotografie z archivu MUDr. M. 

Miketové 

Obrázek č. 18: Ukázka z operace miniinvazivní metodou (fotografie z archivu MUDr. 

M. Miketové) 
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2.6 LÉČEBNÁ REHABILITACE 

Léčebná RHB po náhradě kyčelního kloubu Je dlouhodobý proces. V důsledku 

dlouhodobého deformačního poškození kyčle se kloub a hlavně okolní měkké struktury 

přizpůsobují omezenému pohybu a zkracují se. 

1.6.1 PŘEDOPERAČNÍ LÉČEBNÁ REHABILITACE 

Zaměřuje se na postupné protahování zkrácených svalových struktur kyčle, posilování 

oslabených svalových skupin - především břišního a hýžďového svalstva. Dále 

posilováním horních končetin a zdravé DK pro chůzi o berlích. Důležité je také 

procvičení rozsahu kloubní pohyblivosti, nácviku pohybových stereotypů nezbytných 

pro pooperační fázi rehabilitace- nácvik sedu, přetáčení na bok a břicho s polštářem 

mezi koleny, nácvik stoje a chůze o berlích. Nesmí se opomenout ani kondiční cvičení 

s důrazem na ;chovou gymnastiku (Kolektiv autorů - L TV 1989). 

1.6.1 ["ASNÁ LtČEBNÁ REHABILITACE 

V průběhu prvního a druhého pooperačního dne je to pouze na lůžku. Je důležité se 

vyvarovat překřížení dolních končetin a vytočení špiček zevně, které by mohlo vést 

k vykloubení endoprotézy. Kondičně se procvičují svaly horních a dolních končetin, 

provádějí se dechová cvičení. Během druhého až pátého dne spočívá rehabilitace 

v nácviku sedu s operovanou DK maximálně do pravého úhlu, stoje, správného 

stereotypu vstávání z lůžka a uléhání na lůžko za pomoci a instruktáže rehabilitačních 

pracovníků. Pomalu se začíná nacvičovat čtyřdobá nebo třídobá chůze o berlích s plným 

odlehčením operované DK. Při rehabilitaci je nutné počítat s určitou slabostí, zvýšenou 

únavností, možností vzniku přechodné závratě či mdlo by. Dále je prováděno kondiční 

cvičení, aktivní a pasivní cvičení kyčelního kloubu pomocí motorové dlahy a nácvik 

dalších běžných dovedností, jako je sedání na WC, mytí. Pacienti se učí ležet na 

zdravém boku s polštářem mezi koleny. Po osmém dni se začíná s nácvikem chůze po 

schodech s odlehčením operované DK (Rehabilitácia 4/1999, Kolektiv autorů - LTV 

1989). 
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2.6.2.1 CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO TEP KYČLE 

V leže na zádech, dolní končetiny (dále jen DKK) v mírném roznožení: 

- přitáhnout a propnout špičky "fajfky, špičky" 

- přitáhnout špičky "fajfky", izometricky posilovat stehenní svaly ,,zatlačit kolena dolů 

do postele", výdrž 10 sekund a povolit 

- pomalu pokrčovat DK a natáhnout zpět, totéž s druhou DK 

- propnout koleno, přitá!f.out špičku "fajfku" a nataženou DK unožit do strany a zpět, 

totéž s druhou DK (špička se nesmí vytočit ven) 

- izometricky posilo vat hýžďové svaly "stáhnout půlky hýždí k sobě", výdrž 1 O sekund 

a povolit 

- "stáhnout půlky hýždí k sobě", mírně zvednout hýždě od podložky, výdrž 3 sekundy, 

pomalu položit hýždě na postel a povolit 

- pokrčit DKK, přitáhnout špičku nahoru a zpět povolit 

V sedě -DKK přes okraj postele: 

- přitáhnout špičku "fajfku", posilování stehenních svalů "propnout nohu v koleni do 

plného natažení", výdrž 3 sekundy, pak pokrčit zpět 

- izometricky posilovat hýžďové svaly "stáhnout obě půlky hýždí k sobě", výdrž 10 

sekund, povolit (Haladová 1989) 

2.6.2.2 NÁ VOD NA PROV ÁDĚNÍ RIZIKOVÝCH POHYBŮ A ÚKONŮ 

Tato omezení platí nejméně tři měsíce od výkonu. 

1. zásada 

- v sedu nesmíte mít nikdy ohnutý kyčelní kloub více než do pravého úhlu! (pamatujte 

na to i na WC - vhodný je nástavec na WC) 

- nikdy se neshýbejte a nepředklánějte! - vždy přivolejte druhou osobu nebo použijte 

podavač 

- neotáčejte prudce trupem! 

2. zásada 

-při pohybu na lůžku, zejména při přetáčení těla, vždy mějte mezi koleny polštářek či 

molitanovou vložku (doporučená výška cca 1 Ocm) 

3. zásada 

- v žádné poloze nikdy nedávejte ,,nohu přes nohu" 
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4. zásada 

- přikrývku na lůžku připravte tak, abyste se pro ni nemuseli předklánět 

5. zásada 

- pokud Vám operatér nedoporučí jiný postup, nezatěžujte operovanou končetinu, ale 

pouze ji pokládejte vahou končetiny 

- míru zátěže Vám určí operatér dle operace a typu implantátu (nejlépe st zátěž 

zkontrolujete pomocí domácí váhy) 

6. zásada - správné uléhání na lůžko 

-šikmo o berlích dojděte k lůžku, pootočte se a přibližujte k jeho okraji zády, dokud se 

ho nedotknete 

- vysuňte operovanou končetinu mírně vpřed 

- opřete se rukama co nejdále za sebou o postel, posaďte se pomalu na lůžko ohnutím 

kolen 

-posunujte se.pomalu a opatrně hýžděmi po matraci šikmo vzad, až se dostanete úrovní 

kolen k matraci 

- velmi pomalu nasuňte na lůžko operovanou DK 

- neoperovanou končetinu zvedněte na lůžko 

- v technických detailech dbejte na rady rehabilitačního pracovníka 

7. zásada - správné sesunutí z lůžka 

- posuňte se na okraj lůžka na straně neoperované kyčle 

- spusťte neoperovanou DK na zem 

- opřete se rukama o lůžko 

- pomalu sesunujte operovanou DK na zem, kyčelní kloub po celou dobu nesmí být 

nadměrně ohnut 

-vztyčte se na neoperované DK a uchopte berle 

8. zásada - sed na židli 

- pro sed používejte vždy stabilní vyšší židli s tvrdší sedačkou a pevným opěradlem, 

nikdy si nesedejte na houpací či nízké křeslo, zkontrolujte, zda židle nemůže poodjet či 

se převrhnout 

- přibližujte se k židli pomalu a zády, až se jí dotknete zadní stranou končetiny, odložte 

berle 

- opřete se rukama o opěrku 
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- pomalu dosedejte na sedátko s nataženou operovanou končetinou 

- na židli se nikdy nepředklánějte 

9. zásada- chůze o berlích, trojdobá chůze 

- obě berle předsuňte před sebe a vzepřete se na nich 

- operovanou končetinou vykročte mezi berle, ale nezatěžujte ji 

- přisuňte neoperovanou končetinu a přeneste na ni zátěž 

- nechoďte s toporně propnutým kolenem 

10. zásada- chůze po schodech 

- při chůzi do schodů zvedněte neoperovanou končetinu na schod, přeneste na ni váhu 

- přisuňte operovanou končetinu 

- na tento schod zvedněte berle 

-při chůzi ze schodů přesuňte berle o schod dolů 

- přisuňte operovanou DK 

- vzepřete se do berlí, spusťte a zatižte neoperovanou končetinu 

ll. zásada- oblékání 

- oblékejte si volné, pohodlné oděvy, bez volných tkanic a pásků 

- obuv užívejte pohodlnou, pevnou, s plnou špičkou a patou, bez podpatků 

- při obouvání užívejte dlouhou obouvací lžíci 

- ponožky si oblékejte na nohu operované končetiny velmi opatrně, nejprve pomocí 

druhé osoby nebo pomocí podavače punčoch 

- při oblékání začínejte operovanou končetinou, při svlékání začínejte zdravou 

(Sosna, Pokorný, Jahoda 2003) 

2. 6.3 CVIČENÍ V DOMÁCÍMPRQSTŘE))l 
Je důležité provádět cvičení pravidelně, nejlépe 2-3x denně a cvičit celý organizmus, ne 

jenom operovaný kyčelní kloub. Důtaz se klade na správné provedení cviků. Každou 

skupinu cviků je vhodné doplnit procvičením ramenních kloubů a protáhnutím hrudní 

páteře, která při chůzi o berlích velmi trpí. 

Cviky na zádech: 

1. leh, DKK v lehkém roznožení, přitahujeme a propínáme špičky "špička, fajfka" 

2. leh, DKK v lehkém roznožení, zatínat izometricky svaly stehen "propínáme 

kolena" 
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3. leh, DKK v lehkémromožení, pokrčovat střídavě kolena 

4. leh, DKK v lehkém romožení, pokrčovat koleno a kyčel, pata zůstává na 

podložce 

5. leh, střídavě unožujeme DK do strany 

Cviky na břiše: 

1. leh na břiše, DKK v lehkém romožení, opřít o špičky, zatínat hýžďové svaly a 

propínat kolenní klouby 

2. leh na břiše, DKK v lehkém romožení, pokrčovat kolenní kloub 

Cviky v sedě: 

1. vsedě na vysoké židli či lůžku, pokrčení a natažení kolenního kloubu 

2. vsedě provádět izometrické zatnutí hýžďového svalstva 

3. vsedě natahovat koleno a přitahovat špičku, vyčkat 5 sekund a uvolnit stah 

4. vsedě přitahovat špičku chodidla a propínat "špička, fajfka" 

5. vsedě kroužit nohou v kotníku oběma směry 

Přechod na plnou zátěž operované končetiny, poté co je doporučen operatérem, se 

neprovádí najednou. Vhodné je postupná zátěž a přechod na tzv. dvoudobou chůzi, 

která je obdobou normálního stereotypu chůze s pomocí berlí. Jakmile je získaná jistota 

při chůzi normálním stereotypem, může pacient berle odložit, nebo je zaměnit za 

vycházkovou hůl. Hůl je nutné nosit v opačné ruce, než je operovaný kyčelní kloub. 

2.6.4 SPORT 

S odstupem alespoň 6 měsíců od operace je možné zahájit rekreační lehké sportování. 

Je důležité se vyvarovat: prudšího běhu a skoků, kontaktních sportů, sjezdového 

lyžování na těžkém terénu, jízdy na koni a činnostem, které nesou vyšší riziko prudkého 

nekontrolovaného pádu. Vhodné je plavání, chůze, golf a jízda na kole (Sosna, Pokorný, 

Jahoda 2003). 
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3 PRAKTICKA CAST 

Ve většině světových jazyků existuje pro bolest pouze jediný výraz, který musí vyjádřit 

celou škálu pocitů, od bolesti čistě psychické až po bolest čistě fyzickou. 

Bolest jako symptom či jako nemoc prochází celým spektrem medicíny, setkáváme se 

s ní ve všech jejích oborech. Proto je snahou všech zdravotníků ulevit pacientovi od 

bolesti nebo ji úplně odstranit a zamezit dalšímu jejímu vzniku. Je to hlavní příčina, 

proč pacienti vyhledávají pomoc u lékařů. Pokud lékař již vyčerpal všechny možné 

konzervativní způsoby léčby, přistupuje se k léčbě operativní. 

Jelikož pracuji na ortopedickém oddělení nemocnice s poliklinikou (NsP) Semily jako 

fyzioterapeutka, setkávám se denně s pacienty, kteří si stěžují na bolesti kyčelních, 

kolenních a ramenních kloubů, bolesti zad aj. V současné době, kdy se stále zhoršují 

problémy pacientů, je na našem oddělení TEP kyčelního kloubu velice běžnou operaci. 

Zhruba před rokem se zde začala provádět nová metoda implantace totální endoprotézy 

miniinvazivní metodou - MIS 2, která má být pro pacienta daleko šetrnější a méně 

bolestivá. Tato metoda se zatím používá pouze v několika nemocnicích v republice a 

není ještě širší veřejnosti tak známá. Z mnoha tuzemských publikací se dosud žádná 

nezabývala sledováním vztahu volby typu operace a následné bolestivosti, a proto jsem 

se snažila získat nějaké další dostupné informace. 

Rozhodla jsem se empiricky ověřit, do jaké míry ovlivňuje typ operace a druh 

endoprotézy bolest pacienta a zda je mezi jednotlivými operacemi a náhradami výrazný 

rozdíl. Jako výzkumnou metodu jsem si vybrala hodnocení bolesti - Vizuální 

deskriptivní škálu hodnocení intenzity bolesti dle Melzacka a dotazník s osobními údaji 

zkoumaných osob - respondentů. Na základě získaných údajů budu moci porovnat 

vývoj intenzity bolesti pacientů u jednotlivých endoprotéz a typů operace. 

3.1 CÍL PRÁCE: 

Cílem mé práce bylo zjištění, zda zvolený typ operace a druh endoprotézy může 

ovlivnit míru bolesti pacienta v průběhu hospitalizace. 

3.2 ÚKOLY: 
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3.2.1. SESTA VENÍJ)QTAZNÍKU 

K objektivnímu zjišťování údajů jsem využila průzkumnou metodu dotazníku. Na 

základě vytyčeného cíle jsem vytvořila dotazm'k, díky kterému jsem měla možnost 

potřebné údaje a informace získat za poměrně krátkou dobu. 

Dotazník, který respondenti vyplňovali, obsahoval několik následujících položek: věk, 

pohlaví, typ zaměstnání, délku trvání bolesti, intenzitu a charakter bolesti před a po 

operaci, zda je bolest omezovala při chůzi a běžných činnostech. Dále pokud věděli, tak 

indikaci k TEP, typ operace a druh implantované endoprotézy. Nejdůležitější položkou 

bylo grafické vyjádření intenzity bolesti. To jsem při rozdání dotazníků pacientům vždy 

důkladně vysvětlila. Dotazník jsem předávala osobně. Nejdříve jsem prováděla 

předvýzkum a po vyplnění prvních pěti dotazníků jsem znění některých otázek upravila. 

Vždy jsem vysvětlila princip používání a zápisu hodnocení intenzity bolesti do 

dotazníku a grafu, který poté respondent sám postupně vyplňoval. Pokud záznam 

neprováděl sám, prováděla jsem tento zápis s jeho souhlasem. 

3.2.2 METOI)J](YMĚŘENÍBOLESTI 

Zobjektivizovat subjektivní pocity a zážitky člověka je velice obtížné. Při hodnocení 

intenzity bolesti a zpětné účinnosti terapie se ve výzkumech používají druhy "škál 

bolesti" neboli tzv. "pravítek bolesti" (Ševčík 1994). 

Metody měření bolesti: 

a)VAS 

V praxi se používá visuální analogová škála (dále jen V AS), což je deseticentimetrová 

přímka s číselnou kalibrací od nuly do deseti, na níž nemocný po podrobném objasnění 

zaznamenává svůj subjektivní vjem - "známkuje svoji bolest". (příloha č. 2 a 3) 

b) "pravítko bolesti" 

Někteří pacienti si neumí pod číselným údajem nic představit, a proto se u nich 

používá "pravítko bolesti", kde je žádná bolest vyjádřena bílou barvou a silná bolest 

postupně se zvyšující intenzitou barevného odstínu. (příloha č. 3) 

c) obrázkové hodnocení 

U malých dětí se používá neverbální hodnocení bolesti pomocí loutek či plyšových 

hraček, Ponk:-Bakerovy škály nebo jiných neverbálních hodnocení pomocí obrázků 

(příloha č. 4). 
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d) deskriptivní škála dle Melzacka 

Další používanou metodou v praxi je vizuální deskriptivní škála hodnocení intenzity 

bolesti dle Melzacka, což je v praxi používaný slovní popis bolesti, kde O představuje 

žádnou bolest, 1 je mírná bolest, 2 je středně silná bolest, 3 je silná bolest, 4 je krutá 

bolest a 5 je nesnesitelná bolest. Tato metoda vyhovovala většině pacientů. 

3.3 HYPOTÉZY 

Vycházíme hlavně ze subjektivních údajů získaných od pacienta pomocí dotazníku a 

strukturovaného rozhovoru. Na základě předvýzkumu byly stanoveny následující 

hypotézy: 

Hypotéza č. 1 

Předpokládáme, že ve vnímání bolesti nebude rozdíl mezi mužem a ženou. 

Hypotéza č. 2 

Předpokládáme, že po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu se výrazně 

zmírní bolest operovaného kloubu. 

Hypotéza č. 3 

Domnívám se, že nová metoda miniinvazivní operace je pro člověka šetrnější a méně 

bolestivá než klasická operace. 

Hypotéza č. 4 

Domnívám se, že typ endoprotézy neovlivňuje pacientovo hodnocení intenzity bolesti. 

3.4 METODIKA VÝZKUMU 

Metodika práce spočívala nejprve ve studiu literárních pramenů, písemném zpracování 

teoretických znalostí a posléze jejich ověřováním v praxi. Jako výzkumnou metodu do 

dotazníku jsem si zvolila vizuální deskriptivní škálu hodnocení intenzity bolesti dle 

Melzacka. Průzkumnou práci jsem prováděla v období od ledna 2006 do dubna 2006 na 

ortopedickém oddělení v nemocnici s poliklinikou (NsP) Semily. Ortopedické oddělní 

(NsP) Semily jsem si vybrala záměrně, jelikož zde pracuji jako fyzioterapeut a 

pokládám to za nejlepší způsob, jak být s lidmi v neustálém kontaktu a získat tak 

potřebné informace. Pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů s pacienty po 

náhradě kyčelního kloubu jsem se snažila provést studii bolesti. Sledovala jsem vývoj 
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bolesti před operací, 1. den po operaci , 5. den po operaci a v den propuštění 

z nemocnice v závislosti na typu operace a zvoleném druhu endoprotézy. Výběr 

pacientů byl náhodný. Snažila jsem se při tom, aby obě pohlaví byla zhruba stejně 

zastoupena a věkový rozdíl byl maximálně 20 let. Na oddělení jsem se dotazovala 30 

pacientů, kteří podstoupili operativní náhradu kyčelního kloubu. Dalším 30 lidem jsem 

uvedený dotazník zasílala poštou. Z těchto rozeslaných dotazníků se mi jich navrátilo 

zpět pouze 14. Výsledky, které mi poté vyšly, byly vypočítávány z celkového počtu 44 

osob. Získané údaje jsem navzájem porovnávala a zjišťovala, nakolik ovlivňuje typ 

operace a druh implantované endoprotézy hodnocení pacientovy bolesti v průběhu 

hospitalizace. Tyto výsledky jsem zpracovala a zanesla do grafů. Další orientační 

výsledky z dotazníku jsem zaznamenala do tabulky č. 1. 

Dobu strávenou v osobním kontaktu s pacienty jsem využila k diskusím na téma bolest. 

Všichni pacienti mi vycházeli vstříc a ochotně vyplňovali dotazník. 

3.4.1 CHARAJ(TERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

V mé studii bylo vyšetřeno 44 pacientů, kteří absolvovali na našem ortopedickém 

oddělení (N sP) Semily TEP kyčelního kloubu. Všechny výsledky byly zpracovány 

v programu Microsoft Word. 

Sestavu tvořilo 24 mužů a 20 žen (graf č. 1) ve věku od 42 - 64 let (0 52 let). Ženy se 

pohybovaly ve věkovém rozpětí 42 - 64 let, průměrný věk byl 51,4 let. Muži byli ve 

věku od 43 - 64 let a věkový průměr byl 52,6 let. 

Grafč. 1: 

Zastoupení mužů a žen 
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Indikací k provedení TEP kyčelního kloubu (grafč. 2) bylo u 3 osob v mládí prodělání 

TBC kyčelního kloubu, u 5 úraz, u dalších 5 se jednalo o III. stádium revmatoidní 

artritidy, u 14 osob nekróza hlavice kosti kyčelní a u 17 koxartróza. Nádor nebyl 

indikací ani u jednoho z respondentů. 

Grafč. 2: 

Zastoupení diagnóz vedoucích k indikaci TEP 
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Ze skupiny dotazovaných respondentů podstoupilo operaci klasickou metodou 25 a 

miniinvazivní metodou 19 osob (graf č.3). 

Grafč.3: 
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Další rozdělení respondentů do skupin bylo dle typu implantované totální endoprotézy 

(graf č. 4). 13 osobám byla implantována cementovaná endoprotéza, 19 necementovaná 

a 12lidem MIS 2. Bohužel ani jedné osobě nebyl voperován hybridní typ endoprotézy. 

Grafč. 4: 

Typy endoprotéz u pacientů ll!IMIS2 
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Charakter bolesti 

zřídka občas noční noční, denní denní trvalá 

Počet lidí 8 10 4 8 8 6 

Typ bolesti 

tupá bodavá vystřelující řezavá 

Počet lidí 20 9 7 8 

Omezení hybnosti 

NE. částečně výrazně 

Počet lidí o 18 26 

Kyčelní kloub 

1/ pravý levý 

Počet lidí 23 21 

3.5 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH ANALÝZA 

V našem výzkumném souboru byly mezi muži a ženy následující rozdíly v hodnocení 

intenzity bolesti (graf č. 5). Před operací uváděly ženy průměrnou hodnotu bolesti 4,2, 

1. den po operaci to byla hodnota 2,2, 5. den po operaci byla hodnota 1,4 a v den 

ukončení hospitalizace průměrná hodnota dosáhla 1. Muži udávali průměrnou hodnotu 

před operací 3,7. Hodnota intenzity bolesti 1. den po operaci byla 2,5. Další, 5. den po 

operaci, byla průměrná hodnota 2 a při ukončení hospitalizace byla hodnota 1,4. Ani 

v jednom případě nedošlo ke shodě. 

Dále jsem zjistila, že skupina respondentů, kteří podstoupili operaci miniinvazivní 

metodou, udávají průměrné hodnoty bolesti nižší než skupina, která byla operována 

klasickou metodou (graf č. 6). Průměrná hodnota udávaná 1. den po operaci 

miniinvazivní metodou je 2, 5. den je hodnota 1,3 a v den ukončení hospitalizace je to 

1. U klasické metody byla v 1. den po operaci průměrná hodnota bolesti 2,5, 5. den to 

byla hodnota 1,8 a při propuštění 1,4. 
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Dále se také projevily rozdíly v hodnocení bolesti u různých druhů endoprotéz (graf č. 

7). Jako nejméně bolestivá se projevila endoprotéza MIS 2, u které byly naměřeny 1. 

den po operaci hodnoty 1,7, 5. den po operaci byla hodnota 1,2 a v den propuštění byla 

průměrná známka 1. Necementovaná endoprotéza měla o něco horší výsledky: 1. den 

po operaci to bylo 2,2, 5. den byla průměrná známka 1,8 a na konci hospitalizace 1, 1. U 

cementované endoprotézy se pohybovala ~růměrná naměřená hodnota 1. den po operaci 

na hodnotě 2,4, v pátém dni to byla hodnota 2 a při propuštění byla průměrná známka 

bolesti 1,2. Průměrná hodnota naměřené bolesti u všech endoprotéz před operací byla 4. 

Grafč. 7: 
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4 DISKUSE 

Bolest je hlavní příčin~ proč pacienti vyhledávají lékařskou pomoc a nakonec se 

rozhodnou podstoupit tak velký operační zákrok jako je totální náhrada kyčelního 

kloubu. 

Jsem si vědoma, že mnou získané údaje je třeba hodnotit opatrně, protože hodnocení 

bolesti je velmi individuální. Subjektivní pocit pacienta se nikdy nemůže shodovat 

s jiným hodnocením, a proto je nutné brát tyto výsledky pouze orientačně. Dalším 

faktorem, který mohl výrazně ovlivnit výsledky šetření je pooperační medikamentózní 

léčba bolesti v době hospitalizace. 

/ 
' Hypotéza č.l 

Na konci našeho výzkumu jsem zjistila rozdíl mezi hodnocením intenzity bolesti mezi 

mužem a ženou. U žen byla naměřená hodnota bolesti před operací vyšší a na konci 

hospitalizace nižší nežli u mužů. Není známo, proč je tomu tak, ale domnívám se, že 

ženy jsou takto připravovány na roli rodičky a starostlivé matky, které se musejí 

věnovat rodině. 

Hypotéza č.2 

Téměř všichni dotazovaní pacienti podstoupili konzervativní léčbu, mimo 5 osob po 

úraze, a jelikož byla neúčinná, rozhodli se podstoupit operativní léčbu - TEP kyčelního 

kloubu. Všichni .si od této léčby slibovali velkou úlevu od jejich dlouhodobých bolestí, 

které je sužovaly. Zde se opět ukazuje, jak je vnímání bolesti velice subjektivní a 

individuální. Jak jsem předpokládal~ u všech se mi potvrdilo, že po operaci nastala 

větší či menší úleva. Otázkou zůstává, proč u některých lidí došlo jen k malé či 

nevýrazné změně. Mohlo to být způsobeno pooperační medikamentózní léčbou nebo 

dlouhodobými problémy, které vedly k celkovému poškození okolních struktur a tudíž 

rekonvalescence je velice složitá a dlouhodobá. Existuje také řada faktorů, která může 

hodnocení pacientovi bolesti ovlivňovat. Jednak to jsou jistě genetické faktory, ale také 

věk, typ zaměstnání, sport aj. Z rozhovorů s pacienty jsem pouze povrchně zaznamenala 

rozdíl při hodnocení bolesti v závislosti na sportu. Jelikož toto nebylo hlavní náplní mé 

bakalářské práce, nezaobírala jsem se tímto problémem tak do hloubky. Většina 
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dotazovaných, kteří závodně či velmi aktivně v mládí sportovali, udávali menší hodnoty 

na škále hodnocení bolesti proti lidem, kteří vůbec nesportovali. Již naši předkové 

upřednostňovali pohyb, neboť pohyb pomáhá k udržování celkového dobrého 

zdravotního stavu. Pohyb je nezbytný u různých orgánových funkcí jako například u 

krevního o~hu, napomáhá při vstřebávání vápníku do kostí nebo metabolických 

pochodech. Další důležitou vlastností pravidelné sportovní činnosti je zlepšení hybnosti, 

obratnosti a výkonnosti dané osoby. Jakou měrou kladně ovlivňuje míru bolesti však 

nelze z této studie posoudit. 

Hypotéza č.3 

V článcích jsme se mohli dočíst, že nový typ miniinvazivní operace MIS 2 je pro 

pacienta daleko šetrnější a méně bolestivá. Také následná rehabilitace a 

rekonvalescence by měla být mnohem rychlejší než u metody klasické. Byly to však jen 

strohé informace, ale zodpovězení otázky, proč a zda je tomu skutečně tak, se mi 

podařilo až v průběhu mé bakalářské práce. Výsledkem bylo zjištění, že nová 

miniinvazivní metoda je pro pacienta šetrnější a méně bolestivá, tak jak ukazuje graf č. 

6. I když rozdíl mezi metodami není tak výrazný, domněnka o rozdílu vnímání bolesti u 

různých typů operací se potvrdila. Myslím si, že je to převážně způsobeno operativní 

metodou, která se snaží o co nejmenší poškození měkkých struktur a tím také k menší 

traumatizaci a menším krevním ztrátám. Pacient se cítí daleko silnější a fyzicky 

zdatnější a dochází k rychlejší mobilizaci pacienta. Nesmíme ale zapomínat, že je to 

pouze subjektivní pocit pacienta. A však pro fyzioterapeuty je to velmi důležitá 

informace, neboť od těchto pocitů se odvíjí celá následující rehabilitace. Pokud se 

pacient cítí dobře, pak je s ním lepší komunikace a spolupráce a pokroky v jeho 

rehabilitaci a rekonvalescenci jsou daleko markantnější. I když rozdíl v hodnocení 

bolesti ještě není tak výrazný, dovoluji si říci, že do budoucna se tento, rozdíl bude 

zcela jistě zvyšovat díky zvýšenému počtu provedených operací. Čím více operací, tím 

více zkušeností v praxi lékařů a tím také lepší technika a provedení. Je možné, že se do 

budoucna od klasické metody bude postupně ustupovat, nebo se bude muset její 

technika neustále vylepšovat, aby se i zde co nejvíce snížila míra vnímané bolesti. 

Hypotéza č.4 
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S typem operace zcela jistě úzce souvisí zvolení daného typu endoprotézy. Na začátku 

této práce jsem si myslela, že na druhu endoprotézy absolutně nezáleží. 

Z předcházejícího grafu č. 7 však můžeme vyčíst, že má domněnka se nepotvrdila. Jako 

nejméně bolestivý typ endoprotézy je MIS 2, za ní následuje necementovaná a jako 

poslední se zařadila cementovaná endoprotéza. I když mezi endoprotézami není tak 

výrazný rozdíl, potvrdilo se, že i druh endoprotézy ovlivňuje hodnocení intenzity 

bolesti. I když se domněnka nepotvrdila, troufám si říci, že typ endoprotézy skutečně 

není tak významný. Myslím si, že je důležité, jakou metodou je zvolená endoprotéza 

implantována. U cementovaných a necementovaných endoprotéz vyšly průměrné 

hodnoty bolesti horší než u MIS 2. Obě jsou to náhrady, které se implantují klasickou 

metodou, a proto by měly mít hodnoty při měření intenzity bolesti větší, než 

miniinvazivní metodou jako tomu je u MIS 2. Když nahlédneme zpět do příslušného 

grafu, vidíme, že je toto tvrzení pravdivé. Samotný rozdíl mezi cementovanou a 

necementovanou endoprotézou již není tak výrazný. 
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, v 

5ZAVER 

V rámci své bakalářské práce jsem se zabývala vývojem a hodnocením bolesti u 

pacientů po náhradě kyčelního kloubu. 

V dnešní uspěchané době se věková hranice u postižení kyčelního kloubu snižuje, a 

proto se zvyšuje počet osob, kteří musejí podstoupit tuto náročnou a bolestivou 

operativní léčbu. Proto je důležité se zabývat problémy, které jsou s touto léčbou 

přinášeny. Výzkum poukázal na rozdíl ve vnímání bolesti mezi mužem a ženou před a 

po operaci. Dále jsem zjistila rozdíly v naměřených hodnotách mezi skupinami 

pacientů s různými typy endoprotéz a po implantaci klasickou a miniinvazivní metodou. 

Pro jejich zobecnění by však bylo nutné sledovat mnohem větší soubor. 

I když je náhrada kyčelního kloubu náročná a bolestivá operace, skýtá velké možnosti 

při ovlivnění pacientova zdravotního a duševního stavu. Nejde pouze o zmírnění jeho 

obtíží- bolestí, ale také o soběstačnost, návrat k normálnímu životu a zařazení zpět do 

společnosti. Každá dlouhodobá bolest člověka omezuje a časem ho vytlačuje ze středu 

společnosti a toto vyřazení na pokraj společnosti se zase zpětně projevuje na 

psychickém stavu pacienta a dále zvyšuje jeho citlivost a míru vnímání bolesti. 

Proto se také lékaři neustále snaží zdokonalovat techniku, druhy endoprotéz a také 

druhy používaných materiálů, aby se délka životnosti takovéto endoprotézy prodloužila. 

Je snahou zmenšit míru utrpení a bolesti pacientů, zkrátit dobu hospitalizace a urychlit 

rehabilitaci a rekonvalescenci. Každý z pacientů si rád pohovořil na téma bolest a bylo 

patrné, že mnozí lidé mají z pobytu lepší pocit, protože vědí, že o jejich problémy má 

někdo zájem a hlavně jim věří, že je jejich bOlest skutečná. 
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9.1 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

DOTAZNÍK PRO PACIENTY PO NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU 

Prosím, odpovězte na následující otázky zakroužkováním jedné z možností dle vás 

nejlépe vystihující Vaše pocity. U některých otázek přiřaďte číslo dle níže uvedené 

vizuální deskriptivní škály hodnocení intenzity Vaší bolesti dle Melzacka a zakreslete 

křížkem do grafu na konci dotazníku. 

Melzackova škála: 

o 1 
žádná mírná 

Věk (rok narozem): 

Pohlaví: muž 

2 
nepříjemná 

žena 

1) Jaké je nebo bylo Vaše zaměstnání? 

sedavé 

růmorodé 

těžká fyzická práce 

3 
intenzivní 

s převahou stoje 

4 
krutá 

2) Provozujete nebo jste provozoval( a) nějaký sport? V jaké formě? 

5 
nesnesitelná 

s převahou chůze 

drUh .... ...... .. ............ ...................... ... ....................... .. .. ... ... .. . 

závodně aktivně rekreačně přHežitostně NE 

3) Jak nepříjemná byla Vaše bolest před operací? Vyberte číslo z Melzackovy škály, 

které nejlépe odpovídá intenzitě bolesti (0-5) a zakreslete ho do grafu. 

4) Kdy začaly Vaše bolesti? Zakroužkujte. 

méně než rok 

méně než 1 O let 

přibližně rok 

přibližně 10 let 

méně než 5 let 

více jak 10 let 
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5) Jak často máte bolesti? 

zřídka 

často - hlavně v noci 

často - ve dne i v noci 

občas 

často - hlavně přes den 

trvale 

6) Jaký charakter má Vaše bolest? 

tupá( svíravá) 

bodavá 

vystřelující 

řezavá 

7) Měl( a) jste před operací omezenou pohyblivost v kyčli? 

NE částečně výrazně 

8) Omezovala Vás bolest při běžných činnostech? 

NE částečně výrazně 

9) Omezovala Vás bolest při chůzi či pohybu? 

NE částečně výrazně 

10) Používal( a) jste před operací nějaké ortopedické pomůcky? 

1 francouzská berle 2 francouzské berle vycházková hůl 

ll) Jak velká byla Vaše bolest bezprostředně po operaci? Vyberte číslo ze škály a 

zaneste ho do grafu. 

12) Který kyčelní kloub Vám byl nahrazen? 

pravý levý 

13) Absolvoval( a) jste v době hospitalizace včasnou léčebnou rehabilitaci? 

ANO NE 

14) Jaká byla Vaše intenzita bolesti v průběhu včasné rehabilitace (zhruba 5 den po 

operaci)? Vyberte číslo ze škály a zaneste do grafu. 
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15) Jaká byla Vaše intenzita bolesti při odchodu z nemocnice? Vyberte číslo ze škály a 

zaneste ho do grafu. 

16) Změnil se charakter Vaší bolesti při odchodu z nemocnice? 

NE částečně výrazně 

17) Zlepšila se po operaci Vaše pohyblivost a soběstačnost? 

NE částečně výrazně 

Prosím tyto otázky nevyplňujte, pokud nevíte přesnou odpověď. 

18) Jaké onemocnění Vás donutilo podrobit se operaci? Zakroužkujte. 

koxartróza 

revmatická artritida 

tuberkulóza 

nekróza hlavice 

nádor 

úraz 

19) Jaký typ operace jste prodělal( a)? 

klasická miniinvazivní - MIS 2 

20) Jaký druh endoprotézy Vám byl implantován? 

cementovaná 

hybridní 

necementovaná 

MIS 2 

21) Měl( a) jste rozdll délek Vašich končetin před operací? 

ANO - cm NE 

22) Změnila se délka Vaší končetiny po operaci? 

ANO- cm NE 

- 67-



V následujícím grafu prosím označte křížkem stav Vaší bolesti v danou chvíli. Vlevo 

jsou hodnoty Malzackovy škály bolesti a vpravo časový údaj, kdy zaznamenáváte stav 

Vaší bolesti. 

:; 
CD o 
.c 
'c 
CD 
u o c 
"O o 
.c 

Vývoj bolesti u TEP kyčelního kloubu 

5 

4 

3 

2 

1 

0+----------.----------.----------, 
před operací 1 den po 

operaci 
S den po 
operaci 

délka pobytu 
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Příloha č. 2: (Ševčík 1994) 

RŮZNÉ ANALOGOVÉ ŠKÁLY HODNOCENÍ BOLESTI 

1. Jednoduchá deskriptivnllkála 

o 1 2 3 4 5 

I I 
!ádn6 mfmá stfednf silné velmi silné nesnesitelná 

2. Melzackova lká/a 

1 2 3 4 5 

I I I I I 
mf mé neptfjemn6 intenzivni kruté nesnesitelná 

3. Numerická lká/a O- 100 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I I I I I I I I I I I 
!édná mfrn6 ů stredně stlné a! nesnesftelné bolest 
bolest 

4. Vizuálnf analogová §kála 

!ádná ml mé stfednf sHná největ§l bolest, jakou si 
umlm predstavft 
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Příloha č. 3: (Sestra 6/2005) 

VISUÁLNÍ ANALOGOVÉ ŠKÁLY BOLESTI 

A) 

B) 

C) 

z 
OL Tl 

Ml 
~I 11 

_ __" __ 

--·-------~ 

~~-' ·. ' --~-~·:.. .. -.! 
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Příloha č. 4: (Sestra 6/2005) 

OBRÁZKOVÉ ŠKÁLY HODNOCENÍ BOLESTI PRO DĚTI 

A) 

-----------------------------------------------------------------------------~----------------------------

B) 

.-
• 

• 
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10 POUZITE ZKRATKY: 

RTG - rentgenový snímek 

TEP -totální endoprotéza 

ZM- zobrazovací metoda 

CT - computerová tomografie 

NMR- nukleární magnetická rezonance 

MlS 2 - miniinvazivní přístup 

DK- dolní končetina 

DKK- dolní končetiny 

RHB - rehabilitace 

V AS - visuálně analogová škála 

-72-

j 


