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Aloplastika (endoprotéza) kloubu představuje v moderní medicíně výraznou pomoc při řešení 

onemocnění velkých končetinových kloubů. Mezi nejčastější příčinou postižení kyčelního kloubu 

patří procesy degenerativní (artróza), jak primární (způsobená přirozeným opotřebováním 

kloubu), tak sekundární (kde je příčina např. v chybném vývoji kyčelního kloubu, revmatickým 

onemocněním, hemofilií apod.) a také příčiny úrazové (zlomeniny krčku stehenní kosti). 

Kyčelní kloub se skládá z hlavice stehenní kosti (femuru) a jamky pánevní kosti (acetabulum). 

Hlavice a jamka jsou pokryty kloubní chrupavkou, která umožňuje hladký a bezbolestný pohyb 

kloubu. Při poranění nebo onemocnění kyčle se kloubní chrupavka narušuje a postupně se ztrácí. 

Povrch kloubu se stává drsný a nepravidelný, což způsobuje bolest a ztuhlost. Tento stav se 

obvykle nazývá artróza. Nástup bolesti je postupný, v první fázi se objevuje pouze po namáhavé 

fyzické aktivitě. Postupně se intenzita bolesti zvětšuje, objevuje se stále častěji, a může vyústit i 

v bolesti trvalé i v době odpočinku. Artróza je provázena kulháním, snižujícím se rozsahem 

pohybu a postupující kloubní ztuhlostí.  

Totální endoprotéza (TEP) znamená, že se operativně nahradí hlavice stehenní kosti i kloubní 

jamka v pánvi za poškozenou část kyčelního kloubu. 

Materiálem je většinou speciální, biologicky nedráždivý kov, někdy v kombinaci s keramickou 

hlavicí a doplněním jamky polyetylenovou vložkou. 

Operatér má k dispozici různé druhy náhrad a metody výměny kloubu. Upevnění komponenty 

endoprotézy může být s cementem – polymetylmetakrylát (starší způsob, ale osvědčený) nebo 

bez cementu (kost prorůstá do upraveného povrchu kovového implantátu. K tomuto záměru 

musí být kost pečlivě připravena, protože je nezbytný přesný kontakt implantátu s kostí).  

Vzhledem k tomu, že se v kyčelním kloubu promítají a sumují značné síly, dochází k postupnému 

opotřebení umělého kloubu až eventuelně k jeho uvolnění. Je tedy nutné počítat s pouze 

omezenou životností TEP. Počítá se, že při šetrném způsobu života vydrží TEP cca 15 let. 

Cizorodé materiály endoprotézy, upevňovací hmoty (kostní cement) a odpad obroušeného 

materiálu však biologicky ovlivňují lidský organismus, provokují jeho snahu o vylučování látek 

tělu cizích, a proto bývá skutečná biologická životnost protézy kratší, někdy i velmi krátká.  

Je nutné, aby si pacient uvědomil, že se jedná pouze o „náhradu“ kloubu, nikoliv výměna 

zdravého, nového kloubu! Proto musí mít stále na paměti, že umělý kloub je vždy kloub 

„nemocný“ a jeho životnost je dána i jeho zatěžováním (čím více bude umělý kloub zatěžován, 

tím kratší bude jeho životnost).  

Řešením je sice výměna za kloub nový, ale každá reoperace již s sebou nese větší rizika, zejména 

infekčního rázu a upevnění implantátu.  



Předoperační rehabilitační příprava 

V důsledku dlouhodobého deformačního poškození kyčle se kloub a hlavně okolní měkké 

struktury přizpůsobují omezenému pohybu a zkracují se. Proto se předoperační příprava 

zaměřuje na:  

• Postupné protahování zkrácených svalových struktur kyčle, tj. ohýbačů a přitahovačů.  
• Posilování oslabených svalových skupin  - především břišního, hýžďového svalstva, 

odtahovačů kyčle. Dále posilování horních končetin a zdravé dolní končetiny pro chůzi o 
berlích.  

• Procvičení rozsahu kloubní pohyblivosti, nejlépe v bazénu nebo aplikací vodoléčebných 
procedur.  

• Nácvik pohybových stereotypů nezbytných pro pooperační fázi rehabilitace – nácvik sedu, 
přetáčení na bok a břicho s polštářem mezi koleny, nácvik stoje a chůze o podpažních 
berlích.  

• Redukce hmotnosti zvýšením pohybové aktivity a dietou.  
• Celkové kondiční cvičení s důrazem na dechovou gymnastiku.  
 

Předoperační příprava    dále zahrnuje předoperační vyšetření, viz informační leták a u pacientů 

mladších 70 let, kde není interní kontraindikace, se odebírá vlastní krev tzv. autotransfuze. 

Standardně jsou odebírány dvě autotransfuze (v odstupu dvou a jednoho týdne před operací). 

Během operačního výkonu je poté ztráta krve pacienta hrazena jeho vlastní krví, což je 

výhodnější.  

Pokud užíváte hormonální antikoncepci nebo protizánětlivé léky, je doporučeno přerušit jejich 

použití 2 týdny před operací. 

 

Domácí příprava    – Je výhodné si nacvičit chůzi s berlemi po bytě a ubezpečit se, že všechny 

části (koupelna, WC, kuchyň, ložnice) jsou snadno přístupné. Eventuelně doma provést menší 

úpravy.  

Pooperační průběh a rehabilitace  

1.-2. pooperační den pacient leží s operovanou končetinou ve zvýšené poloze, ohnutí v kyčelním 

kloubu se mění pomocí nastavitelného lůžka a pacient dbá, aby končetina nerotovala zevně, což 

by mohlo způsobit vykloubení endoprotézy. Poloha končetiny je zajištěna tzv. abdukčním 

trojúhelníkem. To je molitanový polštář vložený mezi stehna, který udržuje dolní končetiny 

v odtažení přibližně 20 stupňů. Tento polštář používá pacient stále v pooperační době při 

pobytu na lůžku a je vhodné, aby je používal i doma po propuštění z nemocnice. Důležitá je 

dechová rehabilitace, která je u ležícího pacienta prevencí zápalu plic. Dále pacient procvičuje 

pohyb v hlezenném kloubu a „izometricky“ (zatínáním svalu bez pohybu) procvičuje všechny 

svaly dolní končetiny a hýždě.  

Naše snaha je nyní již první pooperační den pacienta posazovat s končetinami spuštěnými 

z lůžka a v rámci možností s pomocí rehabilitační sestry i postavit. To samo o sobě slouží 

k omezení možných komplikací. K prevenci zánětu žil používáme bandáže dolních končetin a 

léky.  

Nejpozději 2.-3. pooperační den začíná pacient chodit pomocí podpažních berlí bez zátěže 

operované končetiny (pouze položením končetiny). Je nutná uzavřená pevná obuv. Obě dolní 

končetiny se mohou zavěšovat do závěsů, ve kterých pacient dobře relaxuje a samostatně 

procvičuje ohýbání a odtahování kyčle. 



5.-8. pooperační den ke cvičení pacient přidává přetáčení na zdravý bok s molitanovým 

trojúhelníkem mezi koleny. V této poloze je možné cvičit i odpočívat. Poloha na boku přináší 

úlevu, hlavně při bolestech zad. Dále pacient cvičí na břichu – ohýbání v koleni a posilování 

hýžďových svalů. Postupně se pacient naučí chodit o berlích i po schodech. 

8. pooperační den je pacient propuštěn z hospitalizace domů. Prakticky po celou dobu pobytu 

na lůžku je třeba dbát, aby špička operované končetiny nepřepadávala zevně – končetina se tím 

přetáčí do zevní rotace, která je nežádoucí. Rovněž tak těsné přinožování operované končetiny 

se nedoporučuje a její překřížení přes operovanou končetinu, ať už vleže nebo vsedě je dokonce 

zakázáno! Stejně jako přetáčení končetiny špičkou dovnitř. Oba tyto pohyby jsou nebezpečné 

tím, že by mohly způsobit vykloubení endoprotézy. K dalším 

„zakázaným pohybům“ patří ohnutí kyčle nad 90° (horší je ohnutí kyčle s nataženou 

končetinou nad 90°, kde se značně zvětšuje síla páky).  

Rehabilitace po propuštění z nemocnice  

Cvičení tímto nekončí! Předpokládá se chůze o podpažních berlích se zatěžováním operované 

končetiny většinou na třetinu váhy, v některých případech s pokládáním operované končetiny 

na podložku (vlastní hmotnost končetiny - přibližně 10-15 kg, možno změřit na osobní váze). 

Doporučujeme pečlivé procvičování naučených cviků a dodržování pohybové životosprávy 

během dne. Dále vhodné pravidelné cvičení trupového svalstva; zejména pro pacienty, kteří trpí 

bolestmi páteře. Po operaci dochází často ke zhoršení obtíží vlivem odlehčování operované 

dolní končetiny. Dochází k vybočování pánve, rotaci trupu a vychylování bederní páteře.  

Ve většině případů následuje řízená rehabilitace na lůžku, buď na rehabilitačním oddělení v MNO 

nebo v jiném zařízení. V tomto období pacient zlepšuje dovednosti při denních aktivitách a 

chůzi o 2 francouzských berlích s postupným zvyšováním zátěže operované končetiny  

do 100 %. 

Kontrola po propuštění domů se provádí po ukončení lázeňské léčby přibližně za 3 až 4 měsíce 

od operace včetně rentgenového vyšetření na ortopedické ambulanci.  

Další kontroly jsou za 6 až 12 měsíců po operaci, poté kontrola 1-2 x ročně!. Většina pacientů 

absolvuje lázeňský pobyt se zaměřením na rehabilitaci – zlepšení rozsahu pohybu, svalové síly, 

cvičení na rotopedu, v bazénu, fyzikální procedury.  

Propuštěním z rehabilitačního zařízení by nemělo cvičení skončit. I doma by měl pacient denně 

provádět základní pohyby v kyčelním kloubu: 

• vleže na zádech zvedání končetiny do přednožení, převážně s ohnutým kolenem  
• vleže na boku neoperované končetiny zvedat operovanou končetinu do unožení  
• vleže na břiše zvedat operovanou končetinu do zanožení  
 

Každý pohyb by se měl cvičit 5-10 x a je velmi důležité, aby byl oběma směry proveden pomalu 

a plynule. V žádném případě se nesmí pohyby provádět švihem!  

 

Dále je vhodné cvičení trupového svalstva. Polohy pro tato cvičení jsou „leh na zádech a na 

břiše“. Možno říci, že je zde vhodný každý cvik, při kterém se protahuje a napíná zádové nebo 

břišní svalstvo. Při provádění záklonu je důležité, aby prohnutí zad bylo provedeno v hrudní části 

páteře (mezi lopatkami). Cvičit prohnutí v bederní části páteře je nežádoucí, protože každý 

nemocný s postižením kyčelního kloubu má tendenci chodit s nadměrně prohnutou bederní 

páteří – hyperlordosou. Tímto špatným cvičením bychom tento návyk ještě upevňovali. Cvičení 

páteře je velmi důležité, protože v pooperační době dochází díky pobytu na lůžku a posléze 



chůzí o berlích s odlehčením jedné končetiny k vybočování pánve, částečné rotaci trupu a 

vychylování bederní páteře. To má za následek u mnoha pacientů bolesti zad eventuelně 

zhoršení již dřívějších potíží s páteří.  

Pro udržení dobré tělesné kondice je nutné každodenní cvičení. Doba cvičení je 20–30 minut a 

má být prováděno se značnou intenzitou tak, aby došlo ke zvýšení tepové frekvence (nejvýše 

130 tepů za minutu).  

Pro běžný život se doporučuje:  

• spát na rovném, pevném lůžku, pod hlavu stačí jeden polštář  
• 2 x denně ležet 30 minut na břiše  
• věnovat denně 20–30 minut intenzivnímu cvičení  
• každodenní procházka  
• vhodný sport: turistika, plavání, jízda na kole, golf…  
• vytrvalost chůze řídit dle pocitu únavy – v žádném případě se nepřeceňovat  
• při ležení na boku vkládat mezi kolena tužší polštářek  
    

Nedoporučuje se!!!  

• sed v hlubokém měkkém křesle (nesedět nikdy tak, aby v kyčli byl větší než pravý úhel)  
• 2-3 měsíce od operace řídit automobil  
• přetáčet se na lůžku bez polštáře mezi koleny a bérci  
• dělat dřepy, shýbat se a předklánět  
• dávat nohu přes nohu  
• nosit předměty těžší než 5kg  
• doskakovat na operovanou končetinu  
• vyvarovat se sportů: kontaktních, jízdy na koni, prudšího běhu a skoků, sjezdového lyžování 

v horším terénu, fotbalu  
 
„Zakázané“ pohyby ve vztahu ke kyčelnímu kloubu:  

• zevní rotace  
• addukce  
• flexe nad 90° 
    

POZOR!!! Při náhradě postiženého kloubu TEP chybí většinou bolest jako signalizace přetížení 

kloubu. Objeví-li se v odstupu od operace, je často již známkou uvolnění endoprotézy. Proto je 

důležité dodržovat stanovené zásady denního režimu, zatěžování končetiny i cvičení a nenechat 

se ovlivnit tím, že po vědomém “zkušebním“ jednorázovém přetížení kloubu nedojde  

k bolestem!!!  

 

Infekce 
 
Může dojít k infikování náhrady, která způsobuje mnoho komplikací. Proto pokaždé, když se 

vyskytne kdekoliv ve Vašem těle infekce, je třeba vyhledat lékaře. Speciální opatrnost je třeba 

věnovat infekci močového měchýře, před zubním zákrokem pro infekci zubů nebo dásní a před 

plánovaným operačním výkonem. Před rozsáhlým zákrokem v ústní dutině se doporučuje podat 

širokospektrá antibiotika. Pokud je to možné, je vhodné odložit všechny zubní zákroky v období 

prvních čtyř měsíců po operaci. Antibiotická léčba pro jiné operace nebo infekce je rozdílná v 

závislosti na typu infekce. Proto je třeba v případě infekce okamžitě kontaktovat lékaře.  
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