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Souhrn

Název práce: Hodnocení držení

těla

žen ve vysokém stupni

těhotenství

pomocí 2D

fotografické analýzy.
Cíle práce: Na

základě

těla během těhotenství.
při

postavy

literární rešerše charakterizovat biomechanické
Navrhnout

způsob

hodnocení a segmentace

změny

těhotné

držení
ženské

pohledu zboku. Vyhodnotit výskyt a intenzitu bolestí zad u sledované

skupiny žen.
Použité metody: Hlavní použitou metodou byla 2D analýza fotografie v prostředí
softwaru AutoCad®, ve kterém byla provedena i segmentace těla. Pozice průmětu
celkového těžiště těla do podložky byla stanovena měřením na zařízení firmy Kistler®
(KISTLER Multicomponent force plate with glass top plate). Hodnocení bolestí zad
v těhotenství bylo prováděno dotazníkovým šetřením.

Výsledky: Naše analýza prokázala, že se pozice
podložky v
přírůstek

těhotenství nemění.

hmotnosti v dolní

části

průmětu

Mechanismus, kterým
trupu je posun horní

celkového
těhotné

části

těžiště těla

ženy vyrovnávají

trupu dozadu a

zvětšení

hmoty na hýždích. Výskyt bolestí zad u sledované skupiny těhotných žen byl92,3%.
Klíčová

slova: bolesti zad, držení těla, těhotenství, těžiště

do

Summary
Title of the thesis: 2-D photographic analysis for evaluation of women posture in late
stages of pregnancy

Aims: Based on literature search to characterize biomechanical changes in up-right
posture of pregnant women. To propose a process of evaluation and segmentation of
side-view photographic pictures of pregnant women. To evaluate prevalence and
intensity of back pain among the group of selected pregnant women.

Methods: The 2-D analysis of photographic pictures was used as the main method in
the AutoCad® software, by which the body segmentation was carried out. Position of
the center of gravity projection to the ground plane was found by the Kistler® device
(Multicomponent force plate with glass top plate). Evaluation of back pain was realized
by a questionnaire search.

Results: Our analysis showed that the center of gravity projection to the ground plane
does not change during pregnancy. The mechanism by which pregnant women balance
the increased mass in the bottom part of the trunk consists in a backward shift of the
upper trunk segment and in increased buttocks mass. The prevalence of back pain found
among the group of selected pregnant women was 92,3%.

Key words: Back Pain; Center of Gravity; Posture; Pregnancy
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Seznam zkratek
B- bolest
BMD- bone mineral density (kostní denzita)
C-krční

COG - center of gravity, těžiště
COP- center of pressure, působiště tlaku
EB®- Empathy Belly® (zařízení simulující nárůst hmotnosti v těhotenství)
HBP - high back pain (bolest horní

části

zad)

L- bederní
LG - line of gravity (linie těžiště, těžnice)
LBP -low back pain (bolest dolní

části

zad)

PPP - posterior pelvic pain (posteriomí bolest pánve)
PRBP- pregnancy-related back pain (bolest zad související s těhotenstvím)
PRPP- pregnancy-related pelvic pain (bolest pánve souYisející s těhotenstvím)
SI - sakroiliakální
SD -

směrodatná

Th - hrudní

odchylka

1.

ÚVOD
Těhotenství

klade na organismus ženy od samého

počátku

zvýšené nároky.

Ženské tělo se přizpůsobuje rostoucímu plodu ve všech orgánových systémech.
Všeobecně

roztažitelností tkání. (Kudela, 2004) Dochází ke
setrvačnosti

růstem,

je období gravidity charakterizováno

segmentů těla

jednotlivých

lokomoci.(Jensen, 1996) Největšími
se objem břicha,

změnám

těhotná děloha vytlačuje

větší

tvaru, velikosti a momentu

matky, což následně

změnami

prosáknutím a

ovlivňuje

její držení

směrem

a

zvětšuje

prochází oblast dolního trupu -

orgány břišní dutiny

těla

nahoru a dozadu

k páteři.
změny

Na

Někteří autoři
těžiště

bederní
hrudní

dolní

držení

části

páteř zvětšením

lordózy
kyfózy

významně nemění

(Dráč,

se

směrem dopředu

do anteverze,

načež

1992; Otman, 1989; Dumas, 1995) a

(Kovalčíková,

posune
reaguje

následně

1990). Takto je popisováno držení

těla

prochází

k rozšíření opomé baze,
zvětšení

těhotenství

křivky páteř během

během těhotenství určitými změnami.

čímž těhotné

mediolaterální

Osman, 2002; Lymbery, 2005).
chůze

adaptuje tak, že se

gravidity

(resp. zmenšují).

Rovněž chůze

rychlosti

směrem

klopí pánev

nepanuje jednotný názor.

i v učebnicích porodnictví. Naopak Kušová (2004) a Moore (1990) tvrdí, že

ženský organismus se na

souvisí i

těhotná děloha vytlačující

dopředu,

trupu

během těhotenství

ve stoji

se domnívají, že

páteř zvětšením

těhotných

těla

a rychlosti

ženy

zajišťují větší

stabilitu

Zejména dochází
při chůzi.

S tím

reakční

síly nohy s podložkou. (Foti, 2000; Abu

Těhotné

ženy dosahují nižších hodnot maximální

chůze,

kterou

s netěhotnými ženami (Wu, 2004). Další

označují

jako pohodlnou ve srovnání

změny při chůzi

nejsou již tak významné a

podléhají značné variabilitě.
Významným problém, který je spojen s těhotenstvím je výskyt bolestí zad.
Nejčastěji

části

jsou popisovány bolesti v dolní

zad a oblasti pánve. Prevalence bolesti

se dle různých autorů pohybuje mezi přibližně mezi 50% až 96%. Bolesti zad jsou často
vysoké intenzity a omezují ženy v běžném denním životě. Rizikovými faktory pro vznik
bolestí zad jsou zkušenosti s tímto typem bolesti
těhotenství.

Bolesti zad a pánve, které

nově
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před

graviditou

vznikly

či během předchozích

během těhotenství

mohou

přetrvávat

až 3 roky po porodu. (To and Wong, 2003).

Tato diplomová práce má přispět k objasnění
srovnání s netěhotnými. K posouzení
postav

těhotných

průmětu

i

netěhotných

těchto změn

změn

držení

těla těhotných

žen ve

bylo použito hodnocení fotografií

žen pomocí softwaru AutoCad, a hodnocení polohy

celkového těžiště těla do podložky.
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2.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Fyziologie těhotenství
Těhotenství

je fyziologický stav, kterým prochází

téměř

každá žena jednou

či

vícekrát v životě. Ženské tělo se přizpůsobuje rostoucímu plodu množstvím
biochemických a biomechanických
přípravou

vývoj plodu a jsou

změn. Těmito změnami

zajištěn

na porod a kojení. V následující

jsou popsány základní informace o
k biomechanickým

je

těhotenství

aspektům. Podrobnější

a

změny,

části

správný

růst

a

diplomové práce

které mají blízký vztah

informace nabízejí

učebnice

porodnictví.

(Čech, 1999; Kudela, 2004; Zwinger, 2004)

Délka těhotenství
Přesné

těhotenství

trvání

od

oplodnění vajíčka

do porodu zralého plodu nelze

stanovit. V porodnictví se délka těhotenství z praktických důvodů počítá od prvního dne
poslední menstruace, i když ovulace a
délka

těhotenství

lunárním

oplodnění

je stanovena na 280 dní, tj.

měsícům.

gravidity, a proto se

ukončených

Klinická problematika je
těhotenství dělí

nastaly o 14 dní

poněkud

40

později. Průměrná

týdnů,

což odpovídá 10

rozdílná v různých fázích

na 3 období, tzv. trimestry. První trimestr trvá do

12. týdne, druhý do 28. týdne a třetí do termínu porodu. (Čech, 1999)
Změny mateřského

oreanismu

Těhotenství změní

celý

mateřský

organismus, který se musí

podřídit výjimečné

situaci, kdy plod - další biologická jednotka - hluboce zasahuje do

téměř

všech jeho

funkcí. V zásadě je možno rozlišit čtyři procesy přizpůsobení mateřského těla graviditě:
1.

růst

tkání,

např.

hypertrofie rodidel a

prsů, někdy

zvýšené ochlupení a

hyperplazie periostu s určitými rysy akromegalie
2.

retence tekutin ve tkáni

způsobená

hormonálními vlivy,

např.

prosáknutí

vulvy a vaginy
3. relaxace hladkého svalstva pod vlivem hormonu progesteronu, v první
uvolnění dělohy,
žlučových

ale i dilatace a snížená peristaltika

cest

12

řadě

střev, močových

a

funkční přizpůsobení

4. všeobecné
např.

zvětšení

zvýšeným

nárokům během těhotenství,

cirkulujícího objemu krve, zvýšení

srdeční

činnosti

a

prokrvení ledvin i celkové zvýšení metabolické i endokrinní aktivity. (Čech,
1999)

Hmotnost matky a plodu
Tělesná

hmotnost se vždy v těhotenství zvyšuje, v průměru u zdravých žen o

12,5 kg (9-15 kg) z 62 na 74,5 kg. Nejvyšší
polovině těhotenství,

kdy k němu

přispívá

přírůstek

hmotnosti nastává v druhé

retence tekutin ve tkáních.

Přírůstek

hmotnosti závisí na jak na plodovém vejci, tak na mateřských faktorech (Tab. 1).
Rozdělení

hmotnostního

přírůstku

Plod
Placenta
Plodová voda
Děloha

Prsní žlázy
Krev
Tuk
Mimobuněčná tekutina

matky
3,4kg
0,6 k_g_
0,8kg
09kg
0,4k12;
12 kg
3,0kg
2,5 kg

Tab. 1 Přírůstek tělesné hmotnosti matky ve 40.týdnu těhotenství (Čech, 1999)

Na váhovém
změny

v těhotenství se podílí plodové vejce a fyziologické

v těle matky. Plodové vejce

hmotnost

plodů

plodu během
dělohy,

přírůstku

u

chlapců

těhotenství

tvoří

je kolem 3200 g, u dívek je o

ukazuje tabulka 2.

nezměněn

Přírůstek

orgánů

prsních žláz, krve a ostatních

zapříčiněn především

plod, placenta a amniální tekutina.
něco

nižší. Vývoj hmotnosti

na těle matky se týká

a tkání. Váhový

retencí vody. Intracelulární prostor v

Průměrná

přírůstek

na

především

těle

ženy je

graviditě zůstává téměř

a reprezentuje cca 3000 ml tekutiny. Extracelulámí prostor se však

vzniká hydremie. V

průběhu

mění,

normální gravidity stoupne množství extracelulární

tekutiny až o 4 1, z toho asi 1 I v intravazálním prostoru a zbývající tekutina- až 3 1-je
v intersticiálním prostoru tkání.
organismus brání proti selhání

Při

oběhu

větších

krevních ztrátách se tak

mateřský

mobilizací tekutin ze zásob v intersticiu. Ztráta se
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pak lehčeji kompenzuje.
V porodním období a

šestinedělí

extracelulární tekutiny rychle ubývá. Retence

vody v těhotenství vzniká vlivem steroidních hormonů, a to zejména estrogenů.(Kudela,
tělesné

2004). Po porodu dochází rychle k úbytku
individuální rozdíly. Matka váží šest

týdnů

hmotnosti matky, existují však

po porodu v průměru o 3 kg více, šest

měsíců po porodu o 1 kg více než před těhotenstvím.(Čech, 1999)

Velikost plodu
Stáří

plodu
HmotnostJgl

llunární měsíct1
1
2
3
4

Délka těla_(cm)
0,7-0,8
2,2-2 5
7-9
10-17
18-27
28-34
34-39
40-43
42-47
48-50

3-5
13-15
100-200
250-280
500-700
1100-1300
1500-1900
2500-2800
3200-3700

5
6
7
8
9
10

Tab. 2 Hmotnost a délka těla plodu během nitroděložního vývoje (Čech, 1999)

Hmotnost prsu
Tvar prsu se
v souvislosti s počtem
v době

těhotenství

a

mění

v různých obdobích život ženy s

těhotenství

především

věkem, hlavně

a porodů. Váha prsu se pohybuje kolem 150

v době kojení se jeho váha zvyšuje až na 500

pak

gramů,

gramů 

výjimečně až na 900 gramů (Čech et al., 1999).

Hormonální změny v těhotenství
Kromě

produkci

hormonálních

hormonů

změn,

které se odehrávají díky ovariální a placentární

(estrogeny, progesteron, choriový gonadotropin) je z hlediska

biomechanických vlastností tkání významným hormonem přítomným v těhotenství také
relaxin,

vytvářený převážně

žlutým

tělískem,
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jehož hladina dosahuje maxima v I.

trimestru těhotenství (až desetinásobku své obvyklé hodnoty). Relaxinje detekovatelný
dva týdny po koncepci a na rozdíl od progesteronu se jeho tvorba nesnižuje po 7. týdnu,
ale trvá beze
těhotenství

změn

po dobu celého

těhotenství. Přestože

má významný vliv na vazivové

kolagenu, který pak snižuje sílu pojivové
tuhou. Tím

může

větší

vliv u

vícerodiček

pohybům

než u

přeměňuje

Relaxin

tkáně, umožňuje

docházet k oddalování a

pletence. Relaxin má

tkáně.

relaxin není nutný k udržení

její roztažení a

strukturu

činí

ji

méně

v pevných spojích pánevního

prvorodiček.

Na

páteři

je snížená

pevnost nejvíce patrná na ligamentum longitudinale anterius et posterius, což má za
následek sníženou schopnost statické stability a vznik
k vyššímu výskytu bolestí u
sponě

těhotných.

střihových

Na pánvi se zvýšená laxita kloubu projeví na

stydké a sakroiliakálním skloubení. Symfýza se

z prfuněrných 0,5 mm až na 12 mm.

sil, které mohou vést

Stejně

během těhotenství rozšíří

tak se

výrazně

zvyšuje pohyblivost

v sakroiliakálních kloubech, které jsou jinak díky svým

předním

a zadním ligamentilm

velmi pevné.(Collington, 1996) Zvýšený rozsah pohybu kloubu mUže snížit jeho
stabilitu, což mUže být kompenzováno trvalou kontrakcí svalu v jeho okolí.
Bjorklund (2000) prokázal, že hladiny relaxinu nemají

přímou

souvislost

s intenzitou bolestí v oblasti pánve ani s mírou distenze spony stydké. Avšak silné
pánevní bolesti jsou spjaty se zvýšenou distenzí symfýzy.

Změny

kostní denzity v

Těhotenství

těhotenství

je fyziologický stav, který mUže ovlivnit množství kostní hmoty, a je

rizikovým faktorem pro vznik osteoporózy v pozdějším

věku.

ale neprokázala významný pokles kostní denzity (BMD
těhotných

=

Studie Kaur et al. (2003)

bone mineral density). U

žen zjistil mírné snížení BMD v regionu velkého trochanteru (4,2%), zatímco

v ostatních oblastech okolo 1%. Tento pokles není charakteristický pro vznik
osteoporózy.
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2.2 Biomechanické změny během těhotenství
Během

těhotenství

dochází

ke

zvýšenému

muskuloskeletálního systému spolu s posturálními
ke

změnám

což

tvaru, velikosti a momentu

následně ovlivňuje

tom, které
dominují
produkty

tkáně

tkáně

biomechanickému

změnami

setrvačnosti

jsou v určitém trimestru nejvíce

(Fast et al., 1992). Dochází
segmentů těla

jednotlivých

tělesné

její posturu a lokomoci. Distribuce

ovlivňované.

v postavení

- plod, amniová tekutina, placenta. K

trupu matky (Jensen et al., 1996).

těla během těhotenství

oblasti dolm'ho trupu

signifikantnějším změnám
zřetelné převážně

Nejrozšířenější

uvádí Driák (2004).

způsobuje zvýraznění

změněné poměry

svalů příslušných

pruhovaných
Zvětšená

v zatížení

partií, nejvíce

vyčerpá

rychleji než

při

normálním držení

S tímto velmi

rozšířeným

někteří autoři

(Kušová, 2005; Moore, 1990),

názorem na

během

gestace nemění resp. zmenšují.

2.2.1

Těhotenské břicho

břicha,

kolem 50g,

před

kteří

a lýtkových.(Driák, 2004)
svalů

a

přetížená

páteře.(Kovalčíková,

páteře během

1990).

gravidity nesouhlasí

zastávají názor, že

nejvýznamnější

kam se z malé pánve

těhotenství zvětší svůj

tvaru

příčně

křivky páteře

se

- obsah břicha, břišní stěna

V těhotenství se odehrávají
trupu a

změny

ženy,

Změna polohy těžiště

bederní lordóza klade zvýšené nároky na funkci dlouhých

svalovina se

hmotnost v

jsou vyrovnávány hypertrofií
hýžďových

ve

změny

křivek páteře těhotné

fyziologických

páteře

názor na

Narůstající tělesná

tj. zvýšení hrudní kyfózy a bederní lordózy, zvýšení sklonu pánve.
trupu a

hmoty je závislá na

matky (objem krve, zásoby bílkovin a tuku). V III. trimestru jde spíše o

početí

části

matky,

V I. a II. trimestru

pohybového aparátu matky tedy dochází v III. trimestru, a jsou
spodní

zatížení

objem 12-20x.

objemové

vytlačuje

rostoucí

Netěhotná děloha

změny

v oblasti dolního

děloha. Děloha během

má hmotnost má hmotnost

porodem lOOOg (bez plodového vejce). To demonstruje, jakým

obrovským změnám se musí přizpůsobit oblast dolního trupu.
Tlak na

přední břišní stěnu, přesněji

způsobuje děloha

výšce fundu

či

svou

zvětšující

na

přímé břišní

svaly a

se hmotností v závislosti na objemu

břišní

těla dělohy

vzdálenosti fundu od symfýzy. Tato vzdálenost v posledním

cca 35 cm. Tlak působící na břišní

stěnu

fascii,
a na

měsíci

je

se postupně vyvíjí od 4.lunámího měsíce až do
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konce gravidity. Tlak
vzpřímeným

dělohy

držením

na

těla

přední stěnu břišní

těhotné

intraabdominální a intrauterinní tlak
(chůze,

pracovní

činnosti),

těhotné

s okolím

(např.

prostředcích

je

(Dráč

ženy

mění výrazně

silně ovlivňován

et al., 1992).

a prohlubován

Kromě

toho se

v závislosti na pohybové

činnosti

kýchání, kašlaní, tanec a dále v souvislosti s interakcí

nárazy

při

interakci s okolními cestujícími v dopravních

a zejména při nehodách) (Jelen et al., 2002).

Ke konci gravidity tlak

postihuje i

část přímých břišních svalů

poddajná a vyklenující se
břišních svalů

dělohy částečně

upínajících se na okraje pouzder

svaly břišní

stěny

břišní stěna

vyklenutá ve

protože

vytahuje úpony a šlachy šikmých

přímých břišních svalů.

a jejich úpony jsou pod tlakem fundu
formě

boční části břicha,

dělohy.

polokoule, od symfýzy k

Proto všechny

Ke konci

těhotenství je

mečovitému výběžku

a od

laterálních okrajů bederních svalů směrem mediálním s maximem okolo pupku (Dráč et
zvětšená

al., 1992). Takto
k nedostatečnosti
stěnu

není

břišního

tvořen

děloha,

stěnu

vede

svalstva (Paul et al., 1994; Fast et al, 1990). Tlak na

břišní

jen hmotností

vysunutých kliček tenkého
stěnu vykloněné dělohy

střeva

která

dělohy,

nadměrně

napíná

ale také tlakem a

i ostatních

orgánů břišní

břišní

zvětšujícím

se objemem

dutiny přenášených na zadní

(viz Obr. 1).

sma ll ln te~tine ....._

, ___' ' n!CI1U1 ""'

Obr. 1. Topografické
(Převzato

změny

trupu - vlevo

netěhotná

z http://www.waukeshamemorial.org/)
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žena, vpravo žena před porodem.

Legenda: lung = plíce, heart = srdce, diaphragm = bránice, liver =játra, stomach= žaludek, small intestine
= tenké

střevo,

uterus =

děloha,

cervix

=krček děložní,

= močový měchýř,

bladder

vagine = pochva,

rectum =řiť, placenta = placenta, amniotic fluids =plodová voda

Hlavním modelujícím činitelem
břicha

mění

se

4. lunárního
měchýř

a

děloha

měsíce děloha

překrývá

ho. Fundem

spodní

úroveň

stěnu břicha

pupek a

přední

v graviditě je fundus

v pánvi a její růst se na břišní
přední

neprojevuje. Od

se

přední

pod pupkem. V 7. lunárním
vytlačuje

měsíci

i krajinu pupku,

polovina linea alba nad pupkem. K udržení

dělohy

dno

přičemž

dělohy

hrana fundu

sahá 2 prsty nad

do profilu zasahuje i horní

vzpřímené

ve

močový

zřetelně vytlačí

poloviny vzdálenosti mezi pupkem a symfýzou a

hrana už

Profil

nad symfýzou. Pupek je

měsíci

V 5. a 6. lunárním

stěně

stranou naléhá na

začíná vytlačovat břišní stěnu

břicha.

dělohy.

z pánve v průběhu gravidity. Do konce

vystupuje z dělohy,

stále v rovině horní poloviny
dostává nad

růstem dělohy

s postupujícím

prvního trimestru se udržuje

břišní stěny

pozici

nutně přispívá

i

negativní břišní tlak a adhezivnost orgánů břišní dutiny. (Jelen et al., 2002)
Vytahování horní poloviny

břišní stěny

má za následek také adaptaci

hrudního koše a processus xiphoideus. To jsou místa úponu šlach
břišních svalů

a podle

směru

vytahují směrem dopředu

2.2.2

tahu

(Dráč

při

náporu

dělohy

přímých

okrajů

i šikmých

se okraje dolní hrudní apertury

et al., 1992).

Základní antropometrické parametry při graviditě
Hmotnost těhotenského břicha lze kalkulovat na cca 6 kg.

významné

změny

jsou u

pokročilého

těhotenství

Mění

se proporce těla,

v oblasti pupku, kde

narůstá

umbilikální obvod z průměrných 76,8 cm na 101,5 cm, conjugata lumbo-omphalion se
zvětšuje

z 20,1 na 30,8 cm, oblouková vzdálenost xyphosternale-pupek z 19 na 26 cm.

Postupně

se

segmentů

a rovněž poloha těžiště trupu těhotné. (Jelen et al., 2002)

2.2.3

mění

hmotnost jednotlivých

momenty

setrvačnosti těchto

Venter pendulus
V medicíně existuje u

břicho,

segmentů,

netěhotných

vzniklé ochabnutím břišních

svalů.

pojem venter pendulus - kývající se, visící
Tah útrob
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směrem dolů

vyvolá trvalé bolesti

v křížové

krajině.

Po zvednutí visícího

břicha

venter pendulus normou, dominantní je sama
především

úpony sacrouterinních

vazů

na

páteří, směrem vpřed

dozadu limitován

bolesti ustávají.

děloha,

děložním

se

při

Během

gravidity je

osou obráceného kyvadla jsou
hrdle. Rozsah

tlumení

kyvů

směrem

je

uplatňuje především

stah

svaloviny a rostoucí rozestupy - diastáza přímých břišních svalů.( Jelen et al., 2002)

Fixace dělohy

2.2.4

Fixace
podpůrným

dělohy

je u

člověka

vzhledem k vertikální orientaci

systémem svalstva pánevního dna. Vedle toho existuje

v parametrálním vazivu jsou

zhuštěné

pánve.

Nejbasálnější

jeho

závěsný

část

děložních

jednak

aparát -

tři

z nich:

hran k bočním

stěnám

pruhy, vazy. Význam mají v kinetice

/igamentum cardinale uteri - Mackendroti, jde od
kostěné

zajišťována

je zesílena ligamentum transversum cervicis

uteri (sustentaculum uteri). Mnohem silnější jsou ligamenta sacrouterina probíhající po
děložního

stranách
křížové

hrdla, a klenby poševní, obkružující rektum a jdoucí k

kosti na 2.,3. a 4. sakrální obratel,

probíhají

téměř vertikálně,

jsou

nejmocnějším

někdy

až na promontorium. Ve stoji

faktorem

zabraňujícím

prolapsu

Ligamentum teres uteri jsou provazce obsahující i svalová vlákna, inserující u
rohů,

vstupující do

těhotenství začíná

tříselného

kanálu, ústí až ve vazivu velkých stydkých

vaz hypertrofovat ve 4.

zvedat z malé pánve,

přidržují dělohu

měsíci

gestace, v době kdy se

v anteflexi, vazy

délku až 4krát. (Jelen et al., 2002)
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okrajům

zbytňují,

dělohy.

děložních
pysků.

Za

děloha začíná

mohou

zvětšit

svoji

ligamentum
sacrouterinum

ligamentum
teres uteri
ligamentum
cardinale uteri
Obr. 2. Ligamentómí aparát dělohy (Převzato z http://www.bodytherapyassociates.com)

2.2.5 Biomechanické parametry dolního trupu a odezva páteře na tyto změny
Podle Jensena(1996) se během druhého a třetího trimestru těhotenství hmotnost
spodní

části

trupu zvýší

Průměrný přírůstek

moment

výrazně větším poměrem

hmotnosti spodní

setrvačnosti

spodní

části

části

než všechny ostatní segmenty.

trupu je asi 0,29 kg za týden.

trupu

(měřený

anterioposteriomí, transverzální a longitudinální) se
přibližně

desetinásobné. Velké
změnám

5x

větší,

změny

a zvýšení momentu

mění

rychleji než jakéhokoliv

setrvačnosti

momentu setrvačnosti spodní

mezisegmentálních

tak

vzhledem ke 3 osám -

jiného segmentu. Ve srovnáním s horním trupem uvádí Jensen
dolm'ho trupu

Stejně

momentů během pohybů.

části

přírůstek

hmotnosti

dolního trupu je až

trupu by mohly vést ke

Svaly jsou pak

při

pohybu

nuceny vynaložit větší výstupní svalovou sílu, aby překonaly větší momenty sil.(Jensen
et al., 1996)
Páteř

se snaží

těmto

novým biomechanickým

dochází k úpravám jejího tvaru.
postupném
graviditě

zvětšování

Při naklonění

poměrům přizpůsobit

dělohy

ventrálním

její hmotnosti i sklonu nastává posun

ve vzpřímeném postoji směrem dopředu. Pro
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zajištění

těžiště

směrem

tak, že
a

při

ženské postavy v

rovnováhy se posouvá

horní

část

Zvětšuje

trupu

dorzálně,

a to podle hmotnosti

se bederní lordóza,

Zvětšováním

kompenzačně

přibližují

destičky

Těchto změn páteře

zvýšenou
hlavně

činností

se

páteře

končetin,

ale i celého trupu

bederní páteře

směrem

výběžky

části.

a zužují se

také paravertebrální svaly, které

změny, přičemž

při

lordóza.

se více namáhají a napínají (Paul et al.,

samozřejmě zúčastňují

vyrovnávají všechny

krční

jsou zatěžované zejména v dorzální

v bederní a hrudní oblasti. Týká se to

dolních

štěrbiny

a posouvají obratlové oblouky, trny a bočné

prostory mezi nimi. Vazivová spojení
1996).

a podle velikosti sklonu pánve.

také hrudní kyfóza a

bederní lordózy se otvírají meziobratlové

ventrálním, zatímco meziobratlové
Navzájem se

dělohy

chůze

se zvyšuje jejich únavnost

i práce spojené s pohybem nejen

manuální práci. Omezuje se tím pracovní

výkonnost těhotné ženy během druhé poloviny těhotenství.

(Dráč

et al., 1992)

2.2.6 Dynamika páteře
Změny

tělesných

rozměrů

a tíhových sil jednotlivých

omezovat vynakládání svalové síly a rozsah pohybů páteře
lateroflexe, rotace a zejména flexe trupu
změna

se

přičítá

prostorové

během těhotenství.

během těhotenství

břicha může způsobit

zvedání se ze židle, kdy žena v pozdním

těhotenství

paží s rovnými zády, zatímco po porodu ohne žena trup
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mohou
Extenze,

systematicky klesá a tato

překážce způsobené vyčníváním břicha

Gilleard, 2002a). Tato zvýšená velikost
při

segmentů

(Paul, 1994;

rozdíl v držení

těla např.

se zvedá ze židle bez pomocí

dopředu,

než se zvedne.

2.3

Přehled výzkumů

2.3.1

o biomechanických změnách během gravidity

Stoj
V následujícím přehledu jsou popsány studie týkající se stoje gravidních žen.
Kovalčíková

(1990) se zabývala

v jednotlivých trimestrech
šestinedělí

těhotenství,

(post puerperium), a
těhotných

Soubor 384 zdravých
psychosomaticky

připravené

měřením zakřivení páteře

žen byl

rozdělen

týdně)

a

během

úhlu sklonu pánve a jeho
do

tří

skupin:

nesportovkyně. Těhotné

byly v dětství aktivní v některém sportu a dosud
(2-3x

rovině

v období po porodu (post partum) a po

současně měřením

k porodu a

v sagitální

změn.

sportovkyně,

ženy -

ženy

sportovkyně,

pravidelně prováděly kondiční cvičení

gravidity podstoupily psychosomatickou

přípravu

k porodu.

Druhá skupina gravidních žen, prováděla pouze psychosomatickou přípravu k porodu (v
podobě

nácviku dýchání, relaxace,

tělesným cvičeným
krční

cvičení končetin,

apod.). Poslední skupina žen, se

ani psychosomatické přípravě nevěnovala. Měřeny byly mj. hloubka

a bederní lordózy ve stoji, jako

stanovené olovnicí

spuštěné

největší

vzdálenost

z nejvíce prominující

výběžku

obratle od vertikály

části

páteře

krční

a bederní lordózy během

a sklon pánve

klizeometrem.
Ve všech třech skupinách se potvrdilo zvětšování
těhotenství

a jejich snižování v období po porodu a po

sklonu pánve se

během těhotenství

šestinedělí. Průměrná

hodnota

zmenšovala (docházelo k flexi) a v období po

porodu a po šestinedělí se zvětšovala (docházelo k extenzi). Skupina nesportovkyň měla
nejhorší výsledky ve zkoumaných parametrech, téměř o 50-60% než sportovkyně.
Zvětšování

sledovali 40

bederní lordózy potvrzuje svým měřením i Otman et al. (1989),

těhotných

signifikantně zvětšuje,
přesto její

žen. Podle jejich

výsledků

se bederní lordóza

během

kteří

gravidity

2. den po porodu je již menší, a 6. týden po porodu je menší,

hodnota je větší než v 1. trimestru těhotenství.

S nejvíce rozšířeným názorem, že se během těhotenství zvýrazňují křivky páteře
nesouhlasí studie Moore et al. (1990) a Kušové (2004). Moore et al. ve své studii zjistil
během

pravidelného

oplošťuje
oblečení
výběžků

a hrudní

měření během těhotenství
páteř svůj

tvar

nemění.

speciálního obleku, který dovoloval
mezi Thl a L5 na 25-ti ženách,

a po porodu, že se bederní

Použil metodologie, která zahrnovala
umístění

měřených

22

páteř

1O

značek

podél trnových

od 16. týdne gravidity do porodu a

dva měsíce po porodu. Byla vyhotovena boční fotografie v oblasti trupu, tato fotografie
určit vnější

byla posléze digitalizována, aby bylo možno
pro:filu pokožky byly
následující

závěry:

vypočítány

profil pokožky. Z vnějšího

lumbální a kyfotické úhly. Výsledkem této studie jsou

1) mezi 16. až 32. týdnem

těhotenství

se lordóza zmenšila u 56%

žen a po tomto období se lordóza zvýšila u 44% žen, ale stále
zakřivení

v době mimo

těhotenství,

nezměnil

kyfotický úhel ani poloha linie

většiny

2) u

těžiště.

žen se

zůstala

menší než

během těhotenství výrazně

(Moore et al, 1990). Výsledky tohoto

výzkumu mohou být zkresleny použitou metodou, tj. speciálním oblekem, který nemusel
přesně kopírovat křivky páteře

a ovlivnit tím snímaný tvar páteře.
vyšetřeny

Kušová (2004) provedla studii na 15 ženách, které byly
prostřednictvím

Moiré tomografie ve 3. a 9 .měsíci gravidity a v 7. týdnu po porodu.

Bylo hodnoceno

zakřivení

páteře

v sagitální

rovině

a asymetrie reliéfu trupu.

Z výsledků vyplývá, že hrudní kyfóza se zmenšila v době mezi I.a III. trimestrem u 4
žen, k žádné
k žádné

změně

změně

nedošlo v tomto období u 1 ženy. Mezi 9.

týdnem po porodu nedošlo k žádné
zvětšení

zvětšila

nedošlo u 2 probandek. Bederní lordóza se
změně

měsícem

u 4 žen, a

gravidity a 7.

hrudní kyfózy u 2 probandek, u 1 došlo ke

L lordózy a u 2 k jejímu zmenšení. V časovém období od 1. trimestru do

7.týdne po porodu došlo ke zvětšení Th kyfózy u 2 žen, zmenšila se u 1 a nezměnila u 2.
zvětšila

Bederní lordóza se
změny

u 2 žen, zmenšila u 1 a

ve všech obdobích byly v rámci chyby

Souhrnně
nemění.

lze tedy

říci,

že

křivky páteře

se

nezměnila

způsobené

u 2 probandek. Ostatní

labilitou a variabilitou stoje.

během těhotenství

ani po

něm významně

(Kušová, 2004)

Držením těla a vlivem cvičení na něj se zabýval Dumas et al. (1995). Srovnávali
27 gravidních žen, které
těhotných

pravidelně cvičili

dle kanadských

směrnic

žen, a skupinu 38 těhotných žen, které neabsolvovaly žádný druh

obou skupin sledovali hmotnost, pozici

těžnice

(line of gravity, linie

cvičení

pro

cvičení.

těžiště),

nohou ve stoji, úhel bederní lordózy a hrudní kyfózy a laxitu kolenního kloubu.

U

pozici
Měření

probíhalo ve 4-týdenních intervalech, pomocí fotografického hodnocení postury,
k měření laxity kloubu byl použit artrometr. Výsledky ukázaly, že
významný vliv na držení
lordóza v první fázi
linie

těžiště,

těla během těhotenství.

těhotenství, nezměnila

se

cvičení

U obou skupin se

křivka

hrudní

nemá žádný

zvětšovala

páteře, neměnila

se pozice

pozice nohou ani kloubní laxita. Jediným rozdílem, který
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bederní
autoři

počtu těhotenství

vypozorovali byl vliv
prvorodiček

pokračoval
cvičení

se bederní lordóza

zvětšování

na

zvětšovala

bederní lordózy. Zatímco u

jen v počátku

trend v prohlubování bederní lordózy i

těhotenství,

později. Závěrem

vícerodiček

u

lze tedy

říci,

že

ve fitness nemá vliv na držení těla během těhotenství.
Těhotná

žena mUže zaujímat stoj jako pracovní pozici a to nejen v

zaměstnání

ale i při domácích pracích. Stoj u pracovní desky je spojen s mírnou flexí trupu a flexí
horních končetin. Tato pozice bývá spojena s rychlým

počátkem

bolestí dolní

časti

Proto se touto otázkou zabývali Paul et al (1996). Snažili se objasnit vliv
hmotnosti jednotlivých
momentu sil v

segmentů těla,

kyčelním

polohy těžiště

kloubu. Zatížení

kyčelního

těla

týdnu
změny

těhotenství,

kloubu je srovnatelné se zatížením

těhotenství. Měření

účastnilo

16

probíhalo v 10., 20., 30., a 40.

byly odebrány antropometrické údaje jako hmotnost a objemové

jednotlivých segmentů a zaznamenána fotografie postavy těhotné ženy zboku.
Výsledky ukázaly, že moment v

pozici

změn

a pracovní pozice na velikost

na oblast disku L5/S1, a to zejména ke své anatomické blízkosti. Studie se
gravidních žen v 1O. až 40. týdnu

zad.

během těhotenství

násobek zatížení na
posturálními
důležité,

změnami

zvyšuje na

a

průměrnou

začátku těhotenství.

kloubu se

při

výše popsané pracovní

hodnotu 52 Nm, což

představuje

Polovina tohoto zvýšení je

2,8

způsobena

(pracovní pozicí), což poukazuje na to, jak jsou změny v postuře

a je nutno s nimi

Změna těžiště těla

kyčelním

počítat při

odhadu

změny segmentů těla

zátěže

a vzniku bolesti dolní

se podílejí na momentu v

20%, respektive 1O % a interakce všech popsaných
1996)
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fenoménů

části

kyčelním

zad.

kloubu

15 procenty. (Paul et al.,
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Obr. 3. Schéma pracovní pozice

.

•I Il

'1
l' J.

P·-

během

montážní práce v časném

těhotenství

(vlevo) a

v pozdním těhotenstvím (vpravo). (Paul et al., 1996)

Legenda:
a, b, c, d

= středy kloubů (zápěstí,

loketní kloub, ramenní kloub, kyčelní kloub)

1, 2, 3- úhel flexe (v loketním kloubu, v ramenním kloubu, v kyčelním kloubu)
4 - vzdálenost středu kyčelního kloubu od pracovní desky

Rozsah pohybu páteře ve stoji

Podle
pohybu

páteře

pohybu ve

Gilleard et al. (2002) se s postupujícím
ve

směru

s postupujícím

směru

těhotenstvím nemění

rozsah

lateroflexe a rozsah pohybu pánve. Naopak se snižuje rozsah

rotace a flexe trupu a

těhotenstvím

rozšiřuje

se opomá baze. Rotace trupu se

snižuje, i když v každém segmentu

různě.

Nejvíce je

omezena rotace páteře v hrudním segmentu, po porodu se rozsah pohybu vrací ke svým
původním

hodnotám. Gilleard et al. sledovali 9

prvorodiček

a

vícerodiček

a 12

netěhotných žen pomocí 3D analýzy pohybu. Ženy prováděly pohyb do určených směrů

nejprve v sedu, poté ve stoji. Dalším sledovaným parametrem byly
která byla

při

porodu se

opět

všech pohybech

páteře větší

oporné baze,

než u kontrolní skupiny, a v období po

baze zúžila. Snížení rozsahu pohybu

vysvětlitelná vzrůstajícím

šířka

páteře

do flexe (ohnutí) je snadno

objemem břicha, které mechanicky brání provést plné ohnutí,

protože "narazí" na stehna.
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Shrnutí kapitoly 2. 3.1
Autoři

se v názoru na držení

ve svých názorech. Zatímco
s postupujícím
prohloubení

těhotenstvím

krční

těla,

tj. vzájemnou polohu

Dráč, Kovalčíková,

lordózy), tak Moore a Kušová tvrdí, že
páteř

se

ve stoji

různí

Otman a Dumas zastávají teorii, že se

prohlubuje bederní lordóza (a

Moore dokonce tvrdí, že bederní

segmentů

Kovalčíková
křivky páteře

oplošťuje. Autoři

různí

se

nemění,

i v použitých

(viz Tab. 3). Uvedení

autoři

nepopisují celkové držení těla těhotných žen, ale omezují se na hodnocení pouze

křivek

metodických postupech a použitých
páteře,

pouze

Kovalčíková

segmentů vůči sobě

k rovině podložky

Dynamika

popisuje i postavení pánve. Vzájemná pozice všech

- zejména dolních

může

významně ovlivňovat

měřících zařízeních

se

popisuje i

končetin,

pánve, trupu a hlavy - vztažené

ukázat odlišné výsledky. Zejména postavení pánve

může

tvar páteře a postavení dolního a horního trupu.

páteře

ve stoji je alterovaná zejména

trupu.
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při

pohybech do flexe a rotace

Souhrn výsledků studii zabývajíc( se stojem těhotných žen
počet těhotných

Autor

probandů

KOVALČÍKOVÁ

(1990, Slovensko)
OTMAN
(I 989, Turecko)

počet probandů

v kontrolní skupině

použitá metoda

zkoumané parametry

závěry

142 těhotných s p-s.

měřeni

antropometrické údaje
hloubky C a L lordózy
sklon pánve

C a L lordóza se prohubuje
u všech skupin žen.
sklon pánve se zmenšuje

hloubka bederní lordózy

bederní lordóza se prohlubuje
cvičení nemá vliv na tvar

94 těhotných

přípravou

sportovkyň

148 těhotných

antropometrie
olovnici
měřeni klizeometrem

40 těhotných

-

LLMD*

měření

páteře

DUMAS
(1995 Kanada)
MOORE
(1990, Kanada)
KUŠOVÁ
(2005, ČR)
GILLEARD
(2002 Austrálie)_

25 těhotných

-

L lordóza se v těhotenství
hloubka Th kyfózy a L lordózy, prohlubuje
linie těžiště, pozice nohou,
L lordóza se zvětšuje
fotografie,
' "ý .<di.CUJ měii u vícerodiček
laxita kolenního kloubu
artrometr
L lordóza se zmenšuje
speciální oblek + fotografie hloubka Th kyfózy a L lordózy Th kyfóza se nemění

14 těhotných

-

Moiré tomografie

křivky páteře

9 těhotn_ých

12

3D analýza_p_ohypu

rozsah pohybů páteře

27

cvičících těhotných

38 necvičicich těhotn_ých

Legenda:
*LLMD = Lumbar Lordosis Measurment Device

(zařízení

pro měření hloubky bederní lordózy),

Tab. 1.3 Souhrn výsledků studií zabývajících se stojem těhotných žen.
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křivkY _])áteře

se nemění
zmenšuje se rozsah flexe a
rotace páteře

2.3.2

Sed
častěji

Sed je poztce, kterou je zaujímána stále
s počítačem), v dopravních
netěhotní jedinci

prostředcích,

- v zaměstnáni (práce

v domácnosti (sledování televize), apod. I

mají v sedu tendenci k flekčnímu (ohnutému) držení

je toto držení ještě

pochopitelnější,

úseky páteře a vytlačuje j e

směrem

protože

zvětšující

se

těla,

v těhotenství

břicho tlakově působí

na dolní

dozadu.

Více než 75% žen, které poprvé otěhotní zůstávají ve svém zaměstnání až do 3.
trimestru. Popisují obtíže
v oblasti zad a

při

znesnadnění

pracovní pozici v sedě, které se týkají dyskomfortu

v provádění požadovaných

usedání a vstávání ze židle, které nejsou pro

těhotné

úkolů.

ženy nijak

Problémem se stává

uzpůsobeny.

(Lee et al.,

1999)
těhotných

Pozorováním skupiny 5

a 5

netěhotných

žen bylo

zjištěno,

že

při

pozici v sedě se vyskytují změny postury, které jsou způsobeny mechanismy spojenými
s těhotenstvím.

Zvětšující

se velikost

břicha

vyžaduje

před tělem,

větší

těhotné

ženy zajistí tím, že drží ruce více

kyčelní

klouby. Zvýšená flexe trupu a flexe paží vedou ke

prostor

vpřed

nakloní trup
zvětšení

před tělem,

a extendují

momentu tíhových

sil paží a trupu, a tím k většímu momentu tíhových sil vzhledem k dolní
Zvětšením

který

části

úhlu sedací plochy se zmenší úhel flexe trupu, tím i biomechanická

zad.
zátěž

dolní části zad, a tím tedy i pociťovaný dyskomfort (Lee et al., 1999).
Těhotné

ženy udávají

větší

nepohodlí než

netěhotné při

rovném sedu. Zvýšení

úhlu posedu na 10° napodobuje adaptaci postury a subjekty si
dyskomfort.

Nicméně

zvýšením posedu na 20° se posunuje

zvyšuje se moment smykových sil, což vede k větší
nepohodlí (viz Obr. 4). Proto by
polohu po
dopředu.

většinu

těhotné

pracovní doby,

měly

zátěži

méně stěžují

těžiště

na dolní

více

dopředu

končetiny

na
a

a zvýšení

ženy, které zaujímají sed jako svoji pracovní

mít možnost

naklonění

sedací plochy

směrem

Tuto možnost umožňuji některé typy kancelářských křesel.(Lee et al., 1999)
Během těhotenství

díky prodloužení břišních
úkonu. Až 16,6%

svalů,

těhotných

je schopnost vstát ze sedu bez

opření

o ruce snížena

které tak nemohou zajistit optimální stabilitu při tomto

žen není schopno vstát ze židle bez pomoci rukou. (Fast,

1990)
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o

B

A

o

c

n
Obr. 4 Schéma adaptace držení páteře v sedu při různém sklonu sedací plochy (a.).
(A- nulový sklon, B - a. = 10°; C a. = 20°)

Lou et al. (200 I) studovali vstávání
reakčních

všech

těhotných

žen ze židle. Pomocí

měření

těhotných

žen ve

sil nohy s podložkou a 3D analýzy pohybu hodnotili 24

třech

které byla

trimestrech gravidity
postupně měněna

při

vstávání z nastavitelné židle (bez

područek),

u

výška sedací plochy na 65%, 80%, 100% a 115%

individuální výšky bérce. Výsledky ukázaly, že výška židle má velký vliv na momenty v
kolenním a

kyčelním

kloubu, a menší vliv na hlezenní kloub. Ve III. trimestru pro

všechny výšky židle je
kloubu

výztiamně

významně větší.

kvůli značnému

břicha

zvýšení hloubky

moment v

kyčelním

menší než v I. trimestru, zatímco moment kolenního kloubu je

Ve III. trimestru vzniká u

těhotné

větší

ženy

moment v kolenním

kloubu při vstávání z nižší židle.
Mechanismus vstávání je
těhotenstvím,

ovlivněn

tělesnými

a proto by zejména ve III. trimestru

změnami

s postupujícím

měli

ženy využívat židle s vyšší

při

vstávání využít oporu rukou

výškou sedací plochy než je délka jejich bérce a také
pro snížení zátěže dolních končetin. (Lou et al., 200I)
Rozsah pohybu páteře v sedu

S postupujícím
mění

těhotenstvím

pohyblivost hrudní

se

mění

páteře směrem

rozsah pohybu

do flexe

29

páteře

(předklonu),

v sedu. Nejvíce se

což lze snadno

vysvětlit

vzrůstající

hmotou

břicha,

které

tvoří překážku při

rozsah axiální rotace trupu, a to ve všech úsecích

ohýbání trupu. Zmenšuje se také

páteře.

Rozsah lateroflexe (úklonu)

trupu se v sedu významně nemění. (Gilleard et al., 2002a) Tyto

změny

rozsahu páteře se

po porodu opět upravují do rozmezí pohybu před těhotenstvím.
Gilleard et al. (2002b) ve své další studii poukazují na to, že se postavení
segmentů

horního a dolního trupu v pozici v sedě významně nemění. Jediná změna byla

zaznamenána v období post partum, kdy došlo k mírnému

oploštění

bederní

páteře

oproti netěhotným ženám.

Shrnutí kapitoly 2.3.2
Zvětšující

trupu

směrem

v sedě,

se

do flexe (ohnutí).

doporučují

délky bérce

těhotné břicho představuje

Autoři

mechanickou

překážku, při

se shodují na omezení flexe trupu

pohybu

při

pozici

sklon sedací plochy 10° a výšku sedací plochy 115% individuální

těhotné

ženy pro lepší vstávání ze sedu a minimalizaci dyskomfortu

sezení.

30

při

Souhrn výsledků studií zabývajících se sedem a vstáváním ze sedu těhotných
počet probandů

autor

počet probandů

v kontrolní skupině

použitá metoda

zkoumané parametry

závěry

zvýšený sklon sedací
plochy na 10°
snižuje zátěž bederní

LEE
(1999, Tchaiwan) 5 těhotných

5 netěhotných

video záznam,
20 analýza pohybu

LOU
(2001, Tchaiwan) 24 těhotných

o

3D analýza pohybu,
měření reakčních sil
s podložkou

GILLEARD
(2002a, 2002b,
Austrálie)

12

9 těhotných

netěhotných

30 analýza pohybu

Tab. 4 Souhrn výsledků studií zabývajících se sede a vstáváním ze sedu těhotných.

31

sklon sedací plochy,
vzdálenost stolu od stehen,
výskyt dyskomfortu

páteře

a snižuje výskyt
dyskomfortu při sezení
v 1. a 3. trimestru se
výška sedací plochy,
významně zvyšuje
moment v kolením
momenty v kyčelním,
kolenním a hlezenním kloubu kloubu,
v 1. trimestru se snižuje
ve všech trimestrech
moment v kyčelním
kloubu
těhotenství
rozsah pohybu páteře v Th a během těhotenství se
snižuje rozsah Th flexe,
L oblasti,
rotace, rozšiřuje se
rozsah pohybu pánve,
šířka opomé baze
opomá baze

Chůze

2.3.3

Chůze těhotných

"kachní". Tento typ
končetin

dolních

kolébavá"

chůze

rozšíření opěrné

zahrnuje

chůze,

ptáků

tak jak se objevuje u

ně při chůzi

rovině.

postavení

Ovšem "pravá

způsobena

(kachen) je

anatomickým

trupu a nohou. Kachny mají poměrně široké tělo a krátké nohy. Proto
obtížné dostat nohu pod těžiště

(Iersel and Mulley, 2004) Tento

způsob

kolébání. U lidí se tedy tento typ

chůze nemůže

poměrům (šířka

zevně rotační

baze,

a zvýšenou rotaci pánve v transverzální

poměrem rozměrů

je pro

žen bývá často popisována jako kolébavá (waddling gait) nebo

těla,

a musí vychýlit trup do strany.

vychylování trupu

obraz typického

vyskytovat vzhledem k anatomickým

končetin). Přesto

trupu - délka dolních

vytváří

u

těhotných

žen dochází

k určitým změnám chůze. Následující přehled na ně poukazuje.
Foti et al. (2000) se zabývali 3-dimenzionální analýzou
během

druhé poloviny posledního trimestru

Nenalezli žádné
změnila

v rychlosti

chůze,

žen

a jeden rok po porodu.

délce kroku nebo rytmu

chůze. Mírně

se

doba trvání fáze jedné opory, jeden rok po porodu se fáze opory o jednu

končetinu mírně
průměrný
značné

změny

těhotenství

chůze těhotných

prodloužila a fáze dvojí opory zkrátila.

sklon pánve

směrem

do anteverze,

přestože

Během těhotenství

mezi jednotlivými ženami byly

rozdíly. Došlo také ke zvýšení kinetických parametrů chůze v oblasti

a hlezenního kloubu (vzrostl maximální

extenční

a

abdukční

průměrná

kyčelního

vzdálenost hlezenních

vzdálenosti hlezenních

kloubů

a

kloubu

kloubů

šířky

během chůze.

od sebe

pánve však

během

kyčelního

kyčelních

moment v

kloubech a maximální moment plantámí flexe v hlezenním kloubu).
zvýšila flexe a addukce

se zvýšil

Vzrostla i

Mírně

se také

šířka

pánve a

fáze dvojí opory.

zůstal nezměněn

Poměr

(70%, resp. 68%),

viz Obr. 5.
Z těchto

výsledků

je možné usuzovat, že abduktory a extenzory

kyčelního

kloubu a plantámí flexory kloubu hlezenního jsou vystaveny zvýšené

zátěži.

dochází především z důvodu udržení

přes vzrůstající

tělesnou

přirozeného průběhu chůze,

hmotnost. Se vzestupem hmoty

abduktorové skupiny

svalů.

těla během těhotenství,

a to i

K tomu

se zvyšuje i zatížení

Podstatné prodloužení fáze dvojí opory a zkrácení fáze

jedné opory se objevuje jako kompenzace zkrácení doby strávené ve fázi jedné opory,
kdy je třeba zvýšené svalové úsilí k podepření hmoty těla na jedné končetině.

32

_Jnci'NSII or 43--1>1

,.__

' I1·~-- 225
I

·· ·· ··Pelvic Wlcfth (mm)

..

Q

· I

.
.•
....
..
Q

...
.

'

•

....
vr.
:' l :=:~~.l
I

Ankle
Separatlon

..

Wldth

I

trmn)

:

1 • · - ••

1

Post!

+- lllcraese of 24 ---+
1(&8% Of Pelvlet Wldttl)
I

Průměrná šířka

Obr. 5

pánve a průměrná vzdálenost středů hlezenních kloubů. (Foti et

al., 2000)
Legenda:
lncrease of 43 = přírůstek 43 mm
Pelvic width (mm) = šířka pánve v milimetrech
Ankle separation width (mm)= vzdálenost hlezenních kloubů v milimetrech
Increase of24 =přírůstek 24 mm vzdálenosti hlez.

kloubů

70% ofPelvic Width = vzdálenost hlezenních kloubů je 70% šířky pánve
68% ofPelvic Width =vzdálenost hlezenních kloubů je 68% šířky pánve
čárkovaně-

1 Yr. Post= 1 rok po porodu

plnou čarou - Pregnant = v těhotenství

Analýzu

chůze těhotných

žen ve srovnání s netěhotnými ženami provedli Abu

Osman a Mat Ghazali (2002). Studie se zúčastnily 4 těhotné v různém stupni těhotenství
a4

netěhotné

(post partum) ženy. Jako parametry

chůze

vybrali sledování

reakční

síly

nohy s podložkou, a to jak složku vertikální, medio-laterální tak anterio-posteriorní.
tlaku (Centre of Pressure, COP) a aktivitu

svalů

v bederní oblasti pomocí elektromyografie. Výsledky ukázaly, že kinetický profil

chůze

Dále hodnotili polohu

těhotných
reakční

žen se

příliš

působiště

neliší od

těhotných,

ale

konkrétně

síly s podložkou se s postupujícím těhotenství
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mediolaterální komponenta

signifikantně

zvyšuje až na 15%

hmotnosti těla. Šířka kroku se zvětšila při srovnání hodnot prvního a třetího trimestru až
o 50%. Nemohla být provedena korelace EMG

signálů

části

s výskytem bolestí dolní

zad, protože žádný ze subjektů si na tyto obtíže nestěžoval.
skupině

Na

věku

stejném

1O těhotných žen a na kontrolní

provedl hodnocení

Zaznamenávali rychlost
chůzi.Výsledky

břemene

chůze

chůze

skupině

s břemenem a bez

20 žen

něj

netěhotných

ve

Golomer et al. (1991).

a charakteristiky interakce nohy s podložkou

při

ukázaly, že rychlost, kterou gravidní ženy chodí nezávisle na nošení

je stejná na

začátku

těhotných

kroku rozdílná u

i konci

těhotenství. Během chůze

netěhotným

oproti

bez

zátěže

není délka

ženám. Krokový rytmus je u skupiny

gravidních rychlejší a délka kroku se mezi 3. a 8.

měsícem těhotenství

zkracuje.

Při

nošení břemene se s těhotenstvím délka kroku významně nemění.
Atkinsonův

projekt (1999) srovnává

ženy pomocí video záznamu a chce
těhotných

na

tělech

přispět

chůzi

jedné

těhotné

a jedné

k objasnění vzniku bolestí dolní

žen. K záznamu byla použit kamerový systém, který snímal

netěhotné

části

zad u

označené

body

obou žen pomocí programu Motion Capture software a 3D video analýzy

pohybu. Na subjektech byly
nejdistálnější

označeny

definované body: processus acromion,

žebro, trochanter major, epicondylus lateralis femoris, malleolus lateralis,

pupek. Výsledky ukázaly, že nejsou velké rozdíly mezi

bederní

páteře,

obou žen, ani v rozsahu flexe a extenze v kyčelním kloubu mezi

v rychlosti

chůze

těhotnou

netěhotnou

a

zakřivením

ženou.

Autoři

vyslovují

závěr,

regionu se tedy podílí jiné faktory. Tato studie
porovnávala pouze jednu

těhotnou

její výsledky mohou být jen

a

netěhotnou

že na vzniku bolestí bederního

měla

velké omezení v tom, že

ženu, což je velmi malý vzorek, a tedy

orientační.

I podle Butlerové (2006) se

chůze během těhotenství významně nemění. Přesto

ve svém výzkumu objevila signifikantní

změny

v

chůzi

jako zvýšení extenze

v kyčelním kloubu, zvýšení flexe v kolenním kloubu (v terminální stojné fázi), snížení
momentu

extenzorů

Všechny tyto

v kolenním kloubu a zvýšený úhel dorsiflexe v hlezenním kloubu.

změny

byly zaznamenány ve III. trimestru

těhotenství

ve srovnání

s netěhotnými ženami. Dále sledovala změny rovnováhy během těhotenství, a to ve stoji
s otevřeným a zavřenýma

očima

Během

trimestru došlo ke snížení posturální rovnováhy

druhého a

zavřenýma očima

třetího

na měřícím zařízení firmy Kistler po dobu 30 sekund.
při

stoji se

v porovnání s netěhotnými ženami. Toto zjištění odpovídá faktu, že až
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25% těhotných žen trpí pády.
Zajímavou studii provedla Pettus et al. (2006), ve které chtěla poukázat na velmi
dobré

přizpůsobení těhotných

žen

při chůzi

ve srovnání s netěhotnými, a ženami s

uměle vytvořeným "těhotným břichem".Těhotné břicho neboli Empathy Belly® (EB)

byl popsán jako
k přední

části

závěs

o hmotnosti 13,6 kg (viz Obr. 5), který byl ženám

trupu. Výsledky její studie ukazují velmi dobrou adaptaci

protože všechny sledované parametry se

významně nemění.

s EB se mírně snižuje rychlost chůze. U těhotných se

zvětšuje

U žen

připevněn

těhotné

těhotných,

ženy,
a žen

i sklon pánve, u žen s EB

se naopak sklon pánve zmenšuje Těhotné mají větší rozsah pohybu trupu než netěhotné,
a ženy s EB mají menší rozsah

pohybů

pánve než

výsledky poukazují na odlišnost v přizpůsobování

těhotné

těla

na

i

netěhotné

přírůstek

ženy. Tyto

hmotnosti trupu

vlivem těhotenství ve srovnání s přírůstkem hmotnosti z jiných příčin (např. obezita).

Pohyby hrudníku a pánve při chůzi

Srovnání rozsahů rotací hrudního a pánevního regionu během chůze netěhotných
a

těhotných

žen provedli Wu et al. (2004). Pomocí neoprenových

infračervenými

diodami, které byly

umístěny

pásů

s upevněnými

na hrudníku v úrovni 6. žebra a na pánvi

v úrovni zadních ilických spin, sledovali rotace pánve a hrudníku při chůzi na běžeckém
pásu (treadmill). Porovnávali absolutní hodnoty rotací, a poté jejich relativní fáze
(pomocí Fourierovy transformace). Výsledky ukazují na menší amplitudy rotací
pánevního i hrudního regionu gravidních žen oproti kontrolní
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skupině netěhotných

žen.

Relativní Fourierova fáze mezi hrudní a pánevní rotací byla u
Dalším výsledkem bylo

zjištění

pohodlnou a maximální rychlost

chůze,

nižší rychlosti
chůze,

těhotných

těhotné

které

také menší.

ženy udávají jako

které jsou gravidní ženy schopné dosáhnout je

nižší než u netěhotných žen.
Stejné proměnné sledoval obdobný tým
a žen trpících bolestmi pánve vzniklých po

autorů

(Wu et al., 2002) u žen zdravých

těhotenství

(pregnancy-related pelvis pain,

PRPP). Podobným experimentem došli k závěrům, že ženy trpící PRPP mají
rychlost

chůze,

kterou udávají jako pohodlnou, i maximální rychlost

chůze,

opět

nižší

a snížené

rozsahy rotací hrudního a pánevního regionu a jejich relativní fáze.

Interakční

charakteristiky nohy s podložkou
těhotných

Lymbery a Gilleard (2005) pozorovali 13
a

opět

8

týdnů

žen v 38. týdnu

těhotenství

po porodu pomocí 8 kamerového systému pro 3D analýzu pohybu.

Výsledky ukázaly

rozšíření

kroku a zvýšenou mediolaterální

reakční

silu s podložkou,

která se zmenšovala směrem mediálním. Působiště tlaku (COP) se posunulo mediálně a
mírně dopředu. Změny naznačují,

že ženy přizpůsobují

chůzi

tak, aby zajistily stabilitu

ve stojné fázi kroku, a mohly tak kontrolovat mediolaterální pohyb nohy.

Rozšíření

kroku během těhotenství potvrzuje i Bird et al. (1999)
Distribucí plantárních
těhotných

tlaků

se zabýval Nyska et al. (1997). Porovnával 28

(ve 38. týdnu gravidity) a 28 netěhotných žen. V dotaznících ženy vyplňovaly

údaje týkající se bolestí zad, pak byly
(EMED-SF system). Noha byla
mediální,

střední

části přednoží

a laterální

se u

rozdělena

přednoží

těhotných

žen

měřeny

a oblast

mírně

na speciální

k měření tlaku

do šesti oblastí - zánoží,
prstců.

Kontaktní

čas

středonoží,

v oblasti mediální

zkrátil, naopak ve všech ostatních oblastech

došlo k jeho prodloužení. Maximální tlak se zvýšil u
části

platformě

těhotných

žen v oblasti

střední

nohy. A celková kontaktní plocha se u těhotných mírně zvětšila.
Výsledky Nysky částečně potvrzuje i Šviantková (2005), který měřila interakční

charakteristiky nohy s podložkou u 5
v 36. týdnu

těhotenství.

těhotných

Její výsledky ukazují zvýšení maximální síly v oblasti pat, a

naopak snížení maximální vertikální
reakční

síly i

přes nárůst

žen mezi 12. až 17. týdnem a následně

hmotnosti

reakční

těla je

síly v oblasti

možné

vysvětlit

která se během těhotenství oproti očekávání nesnižuje.

středonoží.

Toto snížení

dobrou funkcí klenby nožní,

Tětková

Sledovala 4 probandy na
těhotenství

vytvořením

(2004) se zabývala

a po

začátku

(6.-8. týden)

skončení šestinedělí.

3D digitálního modelu plosky nohy.
těhotenství,

na konci (34.-38. týden

Její výsledky neukázaly žádný

společný

trend

vlivu těhotenství na tvar plosky nohy.

Shrnutí kapitoly 2. 3. 3
Chůze těhotných

se z výše uvedeného

přehledu

ukazuje jako zatím nejvíce

prozkoumaná oblast biomechanických změn v těhotenství.
Uvedené studie

nejčastěji

používají jako metodu pro hodnocení

analýzu pohybu (Motion Analysis) a

zařízení

měření

pro

s podložkou. Dle uvedených výsledků lze usuzovat na některé
těhotných

Těhotenství způsobuje,

žen.

signifikantním

rozšířením

nižší stabilitu

chůze

reakčních

společné

při chůzi,

3D video
sil nohy

trendy při

chůzi

těhotné řeší

což

oporné baze, tedy i kroku (Abu Osman, 2002; Pettus, 2006;

Lymbery, 2005; Bird, 1999) a zkrácením doby jedné opory (Foti, 2000). S tím souvisí
zvětšení mediolaterální složky. reakční síly ve srovnání s netěhotnými ženami (Abu

Osman, 2002; Lymbery, 2005).
Při chůzi

také dochází ke snížení rozsahu rotačních pohybu segmentů hrudníku a

pánve, které je výrazné zejména u

těhotných

2002, 2004) Omezení rozsahu rotací
v podobě

těhotného břicha,

očekávání

bolesti zad.

může

žen, které trpí bolestmi zad. (Wu et al.,

být

zapříčiněno

a nebo také vyhýbání se velkým

V dalších parametrech a jejich hodnotách se
názor je, že se

chůze

mechanickou

gravidních žen oproti

netěhotným

k individuálním odchylkám (viz výše).
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rozsahů

překážkou

pohybu

při

autoři značně různí. Většinový

v

zásadě nemění,

dochází však

Souhrnná tabulka_!Ý_sledků studií týkaiícicb se cbůze
Počet probandil
Autor
počet probandů
v kontrolní skupině

FOTI
(2000, USA)

15 těhotných

ABUOSMAN
(2002, Malajsie,
Velká Británie)

4

BUTLER
(2006, USA)

těhotné

12 těhotných

použitá metoda

o

3D analýza pohybu

4 netěhotné

3D analýza pohybu,
elektromyografie

12 netěhotných

3D analýza pohybu,
Kistler deska

zkoumané parametry
momenty sil a rozsahy úhlO
v kyčelním, kolenním
a hlezenním kloubu
šířka pánve a vzdálenost
hlezenních kloubů

reakční

síly nohy s podložkou
aktivita svalů v oblasti L4, L5

moment extenzorů v kyč. kl.
moment adduktorů v kyč. kl.
moment vnitřních rotátoril v kyč.kl.
rychlost chůze
stabilita ve stoji

závěry

obecně

se chůze během těhotenství

neměnf,

zvýšení momentů v kyč. kl.
rozšíření pánve a vzdál. hlez. kl.
zvýšení mediolaterální reakční
síly,
rozšíření kroku mezi I. a III.
trimestrem
EMG neukázalo žádné změny

parametry chůze se významně
nemění

snižuje se posturálnf stabilita
chůze

se významně nemění
se opomá baze u těhotné
a netěhotné s EB,
netěhotná s EB má menší rozsah
pohybu pánve
zvýšení šířky kroku,
zvýšení mediolaterální složky
reakční síly
posun COP mediálně a anteriomě
rozšiřuje

PETTUS
I (2006, USA)

I

LYMBERY
(2005, Austrálie)

I

těhotná

13

těhotných

1 netěhotná s
Empathy Belly®
I netěhotná

3D analýza pohybu

-

3D analýza pohybu

rozsah pohybu trupu
rozsah pohybu pánve
šíře opomé baze

šířka kroku, reakční síly nohy
poloha COP

Tab. 5 Souhrnná tabulka výsledků studií týkajících se chůze těhotných žen.

38

kontaktní čas se zkrátil v mediální části
přednoží,

dotazník,

NYSKA
1997, Izrael)

měření

28 těhotných

28 netěhotných

plantárních tlaldi

kontaktní čas nohy s podložkou,
maximální tlak
reakční

ŠVIANTKOVÁ
(2005, ČR)

5 těhotných

-

síly nohy s podložkou
poloha COP
dopředná rychlost

FootScan

v ostatních oblastech došlo k prodloužení,
maximální tlak se zvětšil v střední části nohy,
celková kontaktní_plocha se zvětšila
dopředná rychlost je individuální,
zvýšila se maximální reakční síla v oblasti pat
a středonoží
I

wu
li2004, NizozemO

autor neuvádí počet

autor neuvádí počet

těhotných subjektů

netěhotných subjektů

wu

3D analýza
pohybu
chodící ~>_ás

rozsah rotací hrudníku, pánve
a jejich relativní fáze
maximální rychlost chůze
max. rychlost "I>_ohodlné" chůze

absolutní i relativní fáze hrudníku vůči pánvi
jsou menší
rychlost maximální i pohodlné chůze jsou
nižší

rozsah rotaci hrudníku, pánve
a jejich relativní fáze
maximální rychlost chůze
max._!Ychlost "pohodlné" chůze

absolutní i relativní fáze hrudníku vůči pánvi
jsou menší u žen s PRPP
rychlost maximální i pohodlné chůze jsou
nižší

Šířka kroku, reakční síly nohy

zvětšeni šířky

: (2002 Nizozemíl

9 žen s PRPP

těhotn_ý_ch

9 zdravých
žen

3D analýza
,pohybu

BIRD
I (1999, Austrálie)

25 těhotných

-

!

Legenda:

Tab. 5

3D analýza
pohybu

* PRPP = pregnancy-related pelvic pain = bolest pánve vzniklá během těhotenství

(pokračování)
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kroku

I

2.4 Bolesti zad
Pro velkou

část těhotných

V důsledku zvýšeného zatížení
změněného

stereotypu pohybu

Prodlužování

břišních svalů

žen jsou bolesti zad nedílnou

během těhotenství,

může

s růstem

dojít ke vzniku
dělohy

může

břišními

gravidity.

těla

následně

držení

funkční

a

poruchy a k bolestem.

redukuje schopnost

dobrou posturu. Mechanická dysbalance mezi
pak

změn

součástí

těchto svalů

udržovat

svaly a paravertebrálními svaly

vést k bolestem zad. To, zda vzniknou bolestivé potíže nebo ne, závisí na

rovnováze mezi zatížením a schopností muskuloskeletálního systému tuto

zátěž

snášet

(Paul, 1994; Fast et al., 1990; Dráč, 1996).

Terminologie
Bolest zad je široký pojem. V souvislosti s graviditou je nejvíce
termín bolest dolní

části

skloňovaný

zad (low-back pain, LBP), který zahrnuje bolest bederní a

sakroiliakální oblasti zad, a termín posteriomí bolest pánve (posterior pelvic pain, PPP),
který odpovídá sakrální a pánevní oblasti.
LBP je

většinou

jako bolest dolní

části

lokalizována v úrovni

či

nad úrovní pasu. Je v podstatě stejná

zad v netěhotném období. Tento typ bolesti se typicky zhoršuje

s dlouhodobým stáním, sezením nebo opakovaným zvedáním břemen.
PPP je charakterizována dysfunkcí sakroiliakálních
v hloubce pod oblastí pasu
části

stehna nebo ke

sponě

či

v oblasti

kostrče. Může

se

kloubů.

rozšiřovat

do

Je

pociťována

hýždě,

do zadní

stydké. Bolest po odpočinku neustupuje rychle ale postupně,

a může být spojena s ranní ztuhlostí. Činnosti, které PPP mohou provokovat jsou: chůze
do

schodů,

sedání, vstávání ze sedu, ohýbání trupu,

pregnant women, 2007) SIP je typ
kloubů,

bole~ti

běh

a

chůze.

(There' s a help for

omezující se na oblast sakroiliakálních

bez iradiace.
Specifickým problémem jsou noční bolesti zad (viz str. 45)

Bolesti, které vznikly

během těhotenství

však mohou

přetrvávat

i v období o po

porodu. Tyto bolesti se pak nazývají "pregnancy-related", to znamená související
s těhotenstvím. Lokalizace

těchto

obtíží bývá obdobná,

buď

v oblasti zad - PRBP

(pregnancy-related back pain) a nebo v oblasti pánve a sakroiliakálních kloubů - PRPP
(pregnancy-related pelvic pain) .
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Bolest
Během těhotenství

Oblast Název
Záda Low-Back Pain

Pánev
Tab. 6.

Zkratka
LBP

(Lumbar Pain)
Sacroiliac Pain
Kombinace
Nocturnal Back Pain
Posterior Pelvic Pain
Rozdělení

Po porodu
Název
Pregnancy- related Back Pain

Zkratka
PRBP

SIP
LBP+ SIP
NBP
ppp
Pregnancy-related Pelvic Pain PRPP

bolesti zad

během těhotenství

a po porodu. (upraveno podle

Collington, 1996)

2.4.1

Bolesti zad během

těhotenství

Prevalence
Prevalence bolestí zad se podle
Podrobnější přehled

různých autorů

pohybuje od 52% do 96%.

ukazuje tabulka 7.
počet těhotných probandů

Autor

prevalence bolestí

WANG (2004, USA)

950

68,50%

ORVIETO j1994, Izrael)

449

54,80%

326

76,60%

TO a WONG (2003, Hong
Kong)

599

SKAGGS. (2007..,_ USA)

_{nízké socioekonomické třídy)

67,00%

2187

52,50%

AYANNIYI (2006, Nigérie)
105

GARSHASBI (2005 Írán)

I 05

MOORE (1990 Kanada)

Tab. 7

cvičících,

68,00%

necvičících

(resp. 70,50%)

25

96%

Prevalence bolestí zad během těhotenství.

Přehled yýzkumů

Wang et al. (2004) zkoumali výskyt, rizikové faktory bolestí zad u těhotných žen
v New Haven County v Connecticutu. Jejich výzkum obsáhl
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téměř

desetinu populace

těhotných

které

žen v této oblasti (tj. 950 žen). Jako metodu použili dotazník o 36 otázkách,

rozčlenili

do

částí,

které se týkali 1) demografických dat, 2) zkušeností s bolestmi

zad, 3) stanovení rizikových

faktorů

4) dopadu bolestí na aktivity všedního dne a 4)

ekonomických dopadů bolesti.
Podle jejich výsledků má zkušenost s bolestmi 68,8% gravidních žen. Zjistili,
že bolesti zad mohou
přítomnosti

začít

kdykoli

během těhotenství,

významnými rizikovými faktory

bolestí zad jsou:

věk,

bolest zad během menstruace,
zkušenost s bolestmi před
LBP během

těhotenstvím

a

předešlých těhotenství.

Naopakjako rizikové faktory se nepotvrdili následující:
užívání antikoncepce,
hormonální léčba neplodnosti,
abusus kofeinu,
kouření,

fyzické

cvičení,

předešlá

epidurální nebo spinální anestézie,

opakované denní činnosti,
hmotnost v

těhotenství

a

počet těhotenství.

Dopady bolestí zad se projevili v běžném denním

životě

a to na

kvalitě

spánku, na

pracovním zatížení i aktivitách ve volném čase. Ženy uváděly v průměru střední
intenzitu bolestí zad a
Graf 1.) Zajímavým
ošetřujícímu lékaři

nejčastější

zjištěním

délka trvání byla v intervalu 1 den až 1

měsíc

(viz

je, že až 68% žen o svých bolestech nereferují svému

a pokud ano, je jen u 25%

2004)
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zajištěno

další

ošetření.

(Wang et al.,
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4rronths

Greater than 4
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Graf 1. Délka trvání bolesti dolní části zad během těhotenství (Wang et al., 2004)
Legenda:

day = den, month = měsíc, Greater than 4 months = delší než 4 měsíce, Intermittent = občasný

S názorem, že

některé

faktory

významně ovlivňují

výskyt bolestí zad souhlasí i

To a Wong (2003) ve svém vzorku 326 pacientek popisují 76,6% výskyt jedné
epizod bolestí zad.
nevyhledává

ošetření

Většina

u

či

více

žen popisuje bolestivost jako mírnou, intermitentní a

lékaře. Nejčastější

lokalita při výskytu zad je lumbální,

křížová

nebo kombinace obou, nejméně častá lokalita je hrudní úsek páteře. Ženy, které uváděly
bolest zad

během těhotenství měly

zkušenost s bolestí zad

před těhotenstvím

a nebo

během předešlého těhotenství.

Dalším faktorem
třída

přispívajícím

ke vzniku bolestí zad je i nízká socioekonomická

a posteriomí poloha placenty (Orvieto et al., 1994). Pomocí ultrasonografického

vyšetření

a dotazníků zkoumali 449 těhotných žen.

Skaggs et al. (2007) dotazoval 599
socioekonomické
intenzitě

a

třídy.

lokalitě

těhotných

amerických žen z nízké

Dotazník obsahoval údaje o zkušenosti s bolestmi, o délce,

bolesti a také o možnosti a

uvedlo, že trpí bolestí zad,

nejčastější

lokalita byla oblast pánve a

třetí

způsobu léčení.

lokalitou je dolní

bolest

střední části

Poruchami spánku trpělo 37% žen z celkového

počtu

část

67% dotazovaných žen
zad, druhá

nejčastější

zad (mid-back pain, MBP).

dotázaných a 80% z nich uvádělo

bolesti zad. Autoři také potvrzují fakt, že bolesti v předchozím těhotenství jsou
významně

spojeny s bolestmi v současném těhotenství - u 85% žen. Ošetření či další

léčba těchto

obtíží byla řešena jen u 15% a úspěšně jen u 1%.
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páteře.

Na vzniku bolesti zad se podílejí svojí aktivitou svaly v oblasti bederní
svalů měřená

(Sihvonen et al., 1998). Aktivita

povrchovým elektromyografem

ohýbání a narovnávání trupu je u žen trpícími bolestmi zad

větší

než u

těhotných

při

žen,

které bolestmi netrpí. Ženy, které v prvním trimestru mají nižší aktivitu svalů mají větší
bolesti v dalších fázích
na 32

těhotných

nestěžovaly.

těhotenství.

Projekt byl

prováděn

těhotných

ženách trpícími LBP a 21

ve 20. a 36.týdnu

těhotenství

ženách, které si na bolesti zad

Metodou výzkumu byl dotazník s vizuální analogovou škálou bolesti a

dotazník týkající se disability a povrchová elektromyografie.
těhotných

Gustorff (2007) u
podněty.

tepelné

102 těhotných žen

žen s bolestí zad zjistil hyperalgesii na tlakové a

rozdělil

na tři skupiny po 34 ženách (1. kontrolní, 2

ženy s provokovanou bolestí, 3. se stálou bolestí zad) a provedl testování na tepelné,
chladové, tlakové podněty a práh bolesti ve třech dermatomech (Th1 , Th11, L 1).

Vliv cvičeni na bolesti zad v

těhotenství

Bolesti zad v těhotenství jsou vzhledem ke své vysoké prevalenci
důvodem

k

určitému

centrech. Výskytem bolestí zad a vlivem

žen a skupinu 38

cvičení

těhotných

je

cvičení

dle kanadských

K hodnocení použili dotazník, který obsahoval škálu bolesti,

zhoršují

či

parametrech mezi
směrnic cvičení

oběma

pro

Autoři

mírné až
uvádělo

střední

intenzity 78%

těhotných

které

(dle Kanadských

ale potvrzují vysoké

žen. V obou skupinách ženy

(cvičících),

cvičení

resp. 81%

použili na Teheránské

kde byla zvolena 60 minutová

cvičební

(necvičících)

3x

týdně

cvičební

po dobu 12

program.

Obě

týdnů.

uváděly

bolest

a krutou bolest

(Garshasbi a Faghib, 2005),

vzpřimovačů

Kontrolní skupina 105

skupiny

bolesti zad a u obou skupin byl

univerzitě

jednotka s posilováním

hamstringú a protahováním musculus iliopsas a

žádný

činnosti,

26% resp. 19% žen.

Jiný druh

cvičilo

cvičení

Autoři

nemá vliv na bolesti zad.

procento výskytu bolestí zad u

pro

nenašli žádný významný rozdíl ve sledovaných

skupinami žen, proto tvrdí, že

těhotné)

směrnic

žen, které neabsolvovaly žádný druh

cvičení.

ulevuji od bolesti.

ve fitness

na ně se zabýval Dumas et al. (1995).

pravidelně cvičili

Srovnávali 27 gravidních žen, které
cvičení těhotných

řešení

druhu terapie. Jedním z možných

častým

těhotných

měřen

trupu. 107

těhotných

netěhotných

žen

a

žen

neměla

vyplnily dotazník týkající se výskytu

rozsah pohybu bederní
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břišních svalů

páteře

do lateroflexe

pomocí testu "ohýbání do stran" (Side Bending Test) a úhel bederní lordózy pomocí
cvičení

"pružného pravítka" (Flexible Ruler). Výsledky prokázaly pozitivní vliv

na

bolest zad. Ženy, které cvičily uváděly menší intenzitu bolestí než na začátku programu,
a kontrolní skupina žen naopak udávala vyšší intenzitu bolesti. Na rozsah pohybu a
hloubku bederní lordózy

cvičení

vliv nemělo.

Bolest zad při vstávání ze sedu
Fast (1990) ve své studii porovnáva164
vstávání ze sedu do stoje a výskyt bolestí dolní
týkající se bolestí zad obsahoval
věnované předchozí

kromě

části

netěhotných

žen si

a 164

netěhotných

žen

při

zad u těchto dvou skupin. Dotazník
věku

výšky, váhy,

zkušenosti s bolestmi zad,

profesi žen. Zjistil, že 49%

těhotných

čas

stěžuje

taková, aby je omezila v provádění všedních denních

a

počtu těhotenství

i položky

strávený sportovním aktivitám,
na LBP, ale jejich intenzita není

činností.

Zatímco u

těhotných

žen

je až 10% výskyt krutých bolestí zad, které je donutí některé aktivity přerušit.

Noční

bolest zad v těhotenství
U

části

těhotných

žen se vyskytuje i specifický druh bolesti zad -

zad (nocturnal low-back pain). Tento druh bolesti zad je

insuficience vaskulárního systému
převážnou část

během

noční

vysvětlován

bolest dolní
na

podkladě

spánku (Fast, 1992). Pokud žena spí

noci v pozici vleže na zádech, dochází k obstrukci dolní duté žíly. To

spolu s inadekvátním kolaterálním cévním
venostáze. Snížený odtok

neokysličené

oběhem

a sníženým krevním tlakem vede k

krve vede k poklesu saturace kyslíkem a

může

vést k hypoxémii a sníženému metabolickému zásobení neurálních struktur, které se
projeví jako bolest. Past ve svém výzkumu na 13 ženách potvrdil

větší

výskyt

noční

bolesti zad u těch žen, které strávily během spánku delší dobu v pozici vleže na zádech.

2.4.2

Bolesti zad po porodu

Bolesti dolní
porodu,

průměrně

části

zad a pánve nebo jejich kombinace se objevují až 3 roky po

u 20% žen, které touto bolestí

trpěly během těhotenství.

(Norén,

2002; To a Wong, 2003). Ženy, které trpěly bolestmi zad i v době následující po
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těhotenství, měly během

v předchozích

gravidity

těhotenstvích,

úbytek na váze v

době

i v

dřívější počátek

netěhotném

bolestí zad, vyšší výskyt bolestí zad

stavu a v neposlední

řadě, měly

menší

po porodu.(To a Wong, 2003)

Pregnancy-related pelvic pain (PGPP) je druh bolesti v oblasti sakroiliakálních
(Sl)

kloubů

nebo v regionu spony stydké, která

začala během těhotenství

a

přetrvává

i

v období po porodu. Jednou z možností jak ovlivnit tento druh bolesti je pánevní pás.
Jeho

účinek

na laxitu SI kloubu v pozici vleže na zádech posuzovali Mens et al. (2006).

Vycházeli z předpokladu, že pánevní pás stlačuje SI klouby, a tím zlepšuje jeho stabilitu.
Testovali laxitu SI kloubu pomocí detekce

přenosu

vibrací. V pozici vleže na

břiše

generoval přístroj do oblasti předních ilických spin určitou frekvenci vibrací, a na zadní
straně těla

v oblasti SI

kloubů

detekoval

přístroj přenesenou

testem bylo zvedání celé natažené dolní

končetiny opět

měly

končetiny

subjekty udávat obtížnost zvedání

v pozici vleže na zádech při níž

s pásem

do 7 cm byl umístěn ve dvou pozicích- horní (v úrovni

frekvenci vibrací. Dalším

či

bez pásu. Pás široký od 5

předních

ilických spin) a dolní (

v úrovni spony stydké). Výsledky prokázaly snížení SI laxity u obou pozic pánevního
pásu, což by mohlo vést ke klinickému použití pásu u žen s PGP. (Mens et al., 2006)
Jiný druh
upozorňují,

že

těhotenského

účinnost

pásu

pásu

rapidně

doporučuje Dráč

a

Křupka

klesá s obezitou matky.

(1996),

Uvádějí

kteří

však

že lze použít i

složené pleny (viz Obr.6).

Obr. 6 Pásek vyrobený ze složené pleny a těhotenský pás.

(Dráč

a Křupka, 1996)

Commissaris et al. (2002) hodnotila ženy s bolestí zad související s těhotenstvím

při

(PRBP)

zvedárú

břemene. Dvě

skupiny žen s PRBP a bez bolestí

měly

za úkol

ohnout se k břemenu o váze 8,3 kg ležícímu na podložce a oběma rukama ho zvednout.
Byly

přitom

analyzovány optoelektronickým systémem.

Měřena

byla délka trvání
kyčelním

tohoto úkolu, rozsahy pohybu v kloubech (hlezenním, kolenním,

a

lumbosakrálním skloubení) a jejich relativní fáze. Skupina žen s bolestí zad vykazovala
jisté odlišnosti. Celkový

čas potřebný

ke zvednutí

břemene

byl delší, a

při

ohýbárú

využívaly více flexe v hlezenním kloubu a menší flexi v lumbosakrálním skloubení. Ale
v jiných

proměnných (např.

v rozsahu flexe a extenze bederní

žen netišily. Jiné strategie pro zvedání
těhotenství

je možno

břemene

vysvětlit očekáváním

páteře)

se

obě

skupiny

u žen, které trpí bolestí zad po

bolesti v oblasti a tedy strachu

při

pohybu,

ale nikoli omezením rozsahu pohybu v bederní páteři či lumbosakrálním skloubení.

Shrnutí kapitoly 2. 4.

Bolesti zad v těhotenství se ukazují jako závažný problém jejich výsky
dosáhnout až 96% (Moore, 1990). Omezují gravidní ženy v provádění
činností,

mohou

jejich intenzita je

přetrvávat

však ukazuje

vyšší než bolesti zad u

i po porodu. Možností

proměnlivé

podpora těhotného

průměrně

břicha

léčby těchto

běžných

netěhotné

bolestí je aktivní

může

denních

populace a

cvičení,

které

výsledky (Dumas, 1995; Garshabi, 2005) nebo pasivní

v podobě pánevního

2006)
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či těhotenského

pásu (Dráč, 1996; Mens,

2.5 Hodnocení postavy těhotné ženy
Podle výše uvedeného přehledu lze usuzovat na značnou nejednotnost názorů na
změny

těla během těhotenství,

držení

adaptabilitu žen na těhotenské
změn

postury

změny.

během těhotenství.

respektive na interindividuální variabilitu a

Cílem této diplomové práce je přispět k objasnění
způsob

Navrhnout

hodnocení držení

těla

pomocí 2D

fotografické analýzy, která je oproti 3D video-analýzám méně nákladná a jednodušší ve
zpracování. K hodnocení držení těla, tj. polohy jednotlivých segmentů a vlivu přírůstku
momentů

jejich hmotností lze použít rozvahu

těhotenství

během

dochází k největším tvarovým a objemovým změnám v předozadním

směru.

Proto, aby mohlo být řešeno držení
referenční

bod

průmět

celkového

boční

segmentů.

fotografii postavy ženy, protože

Nejlépe lze toto hodnocení

provádět

tíhových sil jednotlivých

na

těla jako

těžiště

metoda nebyla u žádného z citovaných

celku a nejen trupu, je vhodné použít jako

do podložky. Vzhledem k tomu, že obdobná

autorů

použita, je nutné vycházet z dostupných

informací o netěhotném jedinci.
Pozice celkového těžiště
Obecně

poloha

vychází z nulového
tělesa.

Je

těžiště tělesa

součtu

zobrazuje rozložení jeho hmotnosti. Její definice

statických

momentů dílčích

hmotností k poloze

těžiště

Celkové těžiště těla je myšlený bod, do nějž umisťujeme tíhovou sílu celého těla.

důležitý

zejména tam, kde zjednodušujeme mechanickou analýzu pohybu na pohyb

hmotného bodu. V tzv. základním anatomickém postoji (stoj spatný, paže podél
dlaně vpřed)

se celkové

těžiště těla

Celkové

těžiště těla

nachází

souvisí se stabilitou

člověka

(Kompendium biomechaniky [on-line]). Ve
přibližně

do

středu

přibližně

opomé baze. Ta má tvar

ve výši 2.

křížového

těla,

obratle.

v jednotlivých postojích a polohách.

vzpřímeném
lichoběžníku,

stoji se

těžiště

jehož hranice

promítá

tvoří vnější

hrany chodidel, spojnice pat a spojnice hlaviček metatarzů. (V éle, 2006)
U žen je celkové
poměru

obvodu

nižší pozici

těžiště

boků vůči

těžiště těla

asi o 1 - 2 % níže než u

mužů

a to díky rozdílnému

obvodu pasu (waist-to-hip ratio). Pawlovski (2003) uvádí

ženy jako

evoluční důsledek těhotenství

po porodu, kdy se zvyšuje hmotnost

těla vpředu

a

nahoře.

tedy zaručuje lepší stabilitu během těchto období. Viz Obr. 7.

a nošení

novorozenců

Níže položené

těžiště těla

b.)

a.)

Obr. 7. Schéma těhotné ženy s přírůstkem hmoty během těhotenství (a) a během laktace
(b). "G"
těla.

představuje těžiště

a šipky vliv hmotnostních

přírůstků

na přední i zadní

části

(Pawlovski, 2003)

Segmentace těla

Segmentace lidského
těžišť

a hmotností

předloktí,
uvádějí

těla

se

běžně

segmentů. Standardně

provádí pro

se

potřebu výpočtů

tělo rozdělí

na hlavu, krk, trup, nadloktí,

ruku, stehno, bérec a nohu. Segmentace trupu však je již

segmentaci na

část-

břicho

hrudník,

jednotlivých

obtížnější, autoři

a pánev. (Young, 2006) V těhotenství ale

segmenty pánev a břicho značně splývají- a to jak hranicemi na povrchu těla, tak jejich
anatomický obsah

(těhotná děloha

dutiny břišní jsou zatlačovány

se

směrem

vytlačuje směrem

kraniálním a naopak orgány

k bránici a páteři). A navíc se významně zvětšuje

oblast prsou. Standardní segmentaci těla naznačuje obrázek 8.
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Obr. 8 Schématické

znázornění segmentů těla

a rovin segmenty

ohraničující.

(Young,

2006)
Legenda: I-hlava, 2- krk, 3 -horní trup, 4 - břicho, 5 - pánev, 6 - nadloktí, 7 -předloktí, 8- ruka, 9+ I Ostehno, ll - bérec, 12 -noha.

Jensen (1996)

prováděl

trojdimenzionální model ženského
záznamů. Příklad

za

účelem

těla.

Model

hodnocení hmotnostních
vytvářel

přírůstků

z fotografií a kamerových

vizualizace segmentovaného těla ukazuje Obr. 9.

Obr. 9. Eliptický, cylindrický model ženského
(Jensen, 1996)
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těla

ve

třetím

trimestru

těhotenství.

Hmotnost segmentů

V těhotenství
Největší

hmotnostní

0,29kg za týden
rozdělit

těla

v

těhotenství

se hmotnosti jednotlivých
přírůstek

těhotenství.

vykazuje dolní

část

segmentů zvětšují nerovnoměmě.

trupu.

Průměrný přírůstek

(Jensen, 1996). Hmotnostní

přírůstek

v

trupu je

těhotenství

lze

na "trupový" (trunk-specific), který zahrnuje hmotu plodu, placenty, amniální

tekutiny,

dělohy,

zvětšení

objemu krve, tuku, extravaskulámí a extracelulámí tekutiny. Pro

prso u, a na "nespecifický"

hmotnosti segmentu trupu byl

přírůstek

určeny průměrné

(non-specific), který se skládá ze

"trupové"

přírůstky

určení

hmotnosti. V 1O.

týdnu je 0,2kg, ve 20. týdnu je 1,3kg, ve 30. týdnu je 3,7kg a ve 40 týdnu 6,3kg. (Paul
et al., 1996) Tento výpočet však nebere v úvahu individuální hmotnost a výšku ženy.

Postura, držení těla

Ideální postura při pohledu z boku je v literatuře popisována, tak že olovnice
spuštěná

od zevního zvukovodu prochází acromionem, velkým trochanterem,

kolenního kloubu a středem zevního kotníku (viz Obr. 1O)

Obr. 10. Poloha olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu - ideální postura.
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středem

Ovšem této ideální postury není lehké dosáhnout. (Takahashi et al., 1995; Tichý,
době

2000) V dnešní

jsou kladeny zvýšené nároky zejména na polohu v

poloha, kterou zaujímá moderní populace stále
není nuceno udržovat

vzpřímenou

častěji.

aktivně,

pozici

tělesné

což je

aktivity a

tělo

ale spoléhá na pasivní podporu

vazivového aparátu. Ve stoji se tak stále více objevuje
charakterizováno držením hlavy a ramen před linií

Ubývá

sedě,

předsunuté

spuštěné

držení

těla,

které je

olovnice a velký trochanter

a kotník v její úrovni.(Tichý, 2000). Takahashi uvádí trochu odlišné údaje, kdy hlava
(zevní zvukovod) je více

před

touto linií, a naopak rameno (acromion), kolenní kloub a
umístěn

hlezenní kloub (zevní kotník) je
přetíženému

typu pánve (Lewit, 2003) a
Přetížený

více alterovaná.

za linií olovnice. U žen je pak díky

většímu

sklonu k hypermobilitě postura ještě

typ pánve je dán postavením

křížové

kosti, která má sklon

15-30° vůči horizontální ose a zvýšeným zakřivením bederní páteře (viz Obr. ll).

Obr. ll

Přetížený

Obr. 12. Asimilační typ pánve (více u mužů)

typ pánve (více u žen)

o

Legenda: a -sklon krycí destičky S 1, - sklon kosti křížové

Následkem přetížené pánve bývají blokády lumbosakrální a sakroilikální oblasti.
Tento typ držení
břišních svalů.
straně

jedné a

těla

pak

může

být

těhotenstvím ještě

dále prohlouben sníženou funkcí

Svalová dysbalance, která vzniká mezi ochablými
vzpřimovači

směrem dopředu

trupu na

straně

břišními

svaly na

druhé, má pak za následek klopení pánve

(anteverze) a zvyšování bederní lordózy.
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3. CÍLE A HYPOTÉZY

Cíle
1. Navrhnout způsob segmentace a hodnocení držení těla těhotných žen pomocí 2D

fotografické analýzy.
2. Provést rozvahu
základě určit

3.

Přispět

momentů

segmentů těla

tíhových sil jednotlivých

a na jejím

možné svalové dysbalance ve vertikální pozici těhotných žen.

k objasnění příčin a výskytu bolestí zad gravidních žen v souvislosti mj.

s počtem těhotenství.

Hypotézy

1. Pozice

průmětu

celkového

těžiště těla

a linie

těžiště

se v těhotenství

nemění

oproti netěhotnému stavu.
2.

Při uvolněném

stoji bude platit rovnováha

momentů

tíhových sil jednotlivých

segmentů těla.

3.

Těhotné

tím

ženy pro udržení pozice

zajištění

části

průmětu

rovnováhy využívají jako

celkového

kompenzační

těžiště těla

do podložky, a

mechanismus záklon horní

trupu a zvýšení hmotnosti hýždí.

Charakteristika diplomové práce

Tato diplomová práce je experimentální studií, jejíž výsledky jsou podloženy
vyhodnocenými daty, která byla získána

při měření

dvou skupin

dobrovolníků.

Výzkumná práce tedy nebyla reprezentativním souborem populace a výsledky této
práce nemohou být zobecnitelné.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 Metodologie výzkumu

4.1.1 Charakteristika testovaného souboru
Studie se zúčastnilo 13 (resp. 1O) těhotných žen a 1O žen netěhotných (nullipar).
Celkový počet těhotných byl13, ale do kompletního vyhodnocení jich bylo zahrnuto jen
1O. Ze

závěrečného

biomechanického hodnocení byla

s ortopedickou vadou páteře, která

může významně

stoji. Druhá gravidní žena byla z experimentu
hmotnostního

přírůstku během těhotenství.

s průměrným hmotnostním

přírůstkem

skupiny. Takto malý hmotnostní

Její

vyřazena

ovlivnit držení

vyřazena

přírůstek

nemá podle

ve

vzpřímeném

z důvodu velmi nízkého

byl cca poloviční ve srovnání

u populace a zhruba 2/5

přírůstek

těla

jedna žena

pořízených

průměru

fotografií významný

vliv na držení těla, a z tohoto hlediska byl pro další zpracování nepoužitelný.
se účastnila dotazníkového

šetření,

testované

Třetí

žena

ale odmítla spolupráci při fotografování. Její data se

promítla pouze do vyhodnocování bolestí zad v těhotenství.
Věkové

rozmezí gravidních žen se pohybovalo od 21 do 34 let,

skupiny byl 27,7 let. Všechny ženy byly ve vysokém stupni
35. až 40. týdnu,
vícerodičky

průměrně

těhotenství, konkrétně

ve

ve 38. týdnu. V experimentu byly zastoupeny prvorodičky a

stejným poměrem.

průměrný věk

věkový průměr

Věkové

rozmezí

netěhotných subjektů

bylo 24 až 30 let,

26 let. Skupina netěhotných žen byla průměrně vyšší a těžší ve srovnání

s gravidními (viz Tab. 8 a 9).
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Charakteristika skupiny těhotných žen
Hmotnost
Věk

Týden

Proband č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výška
[cm]
158
165
165
174
157
170
165
175
165
160
165,4
157
175
6,2

před

Hmotnost Hmotnostní

početím

současná

přírůstek

X

[kg]
80
82
77
80
60
66
63
96
89
59
75,2
59
96
12,0

[kg]
16
17

(2)
2
1
1
1
2
1
2
2

froky] těhotenství
[kg]
37
64
25
32
40
65
23
37
63
21
37
62
27
39
50
29
38
53
32
40
47
30
39
82
35
24
76
40
34
50
Průměr
27,7 38,2
61,2
Min
21
35
47
Max
40
82
34
SD
1,7
4,0
11,5
Tab. 8 Charakteristika skupiny těhotných žen

Charakteristika skupiny netěhotných žen

Proband č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

věk

[roky]

výška fcm]

hmotnost [kgl
74
83
48
69

24
170
25
181
24
164
25
164
30
180
72
26
168
70
30
167
65
26
57
170
25
169
62
25
167
57
Průměr
26
170
65,7
Min
24
164
48
Max
30
181
83
2,18
6,17
10,93
SD
Tab. 9 Charakteristika skupiny netěhotných žen.
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13

18
10
13
14
14
13
9
13,7
9
17
2,4

Prvorodička( 1)

I

2

vícerodička

4.1 .2 Popis průběhu experimentu
Experiment probíhal ve 3 fázích během měsíců června až srpna 2007:
1.

Dotazníkové šetření
Těhotné

ženy byly osloveny

během návštěvy těhotenské

poradny ve Fakultní

Nemocnici na Bulovce, byly seznámeny s postupem experimentu a s účastí
Poučení

v experimentu souhlasily.

a souhlas s experimentem ženy potvrdily

podepsáním informovaného souhlasu (viz Příloha č.l), jehož kopii pak obdržely. Ženy
Příloha č.

vyplnily krátký dotazm'k (viz
informacemi o

případné

bolesti zad, atp. K hodnocení intenzity bolesti byla použita

numerická škála bolesti,
schématických

2) se základními anamnestickými daty,

obrázků.

lokalizaci bolesti

Dotazník byl

určovaly

ženy

vytvořen

pouze pro

do

potřeby

připravených

této diplomové

práce. Skupina netěhotných žen dotazník nevyplňovala.
2.

Ziištění

základních antropometlických dat a fotografování

V druhé

fázi

proběhlo

zúčastněných subjektů (měření

získávání

základních

antropometrických

údajů

výšky a vážení žen standardní mechanickou váhou).

Poté byly ženy vyfotografovány zboku,

zepředu

a zezadu v prostorách

těhotenské

poradny. Netěhotné ženy byly fotografovány v prostorách svých pracovišť.
Měření

3.

na zařízení ftrmy Kistler

Ze skupiny
s podrobnějším
spočívalo

těhotných probandů

měřením

ve sledování

na

zařízení

změřeno

mimo prostory

uvolněného vzpřímeného

dobu 20 s. Zaznamenáván byl pohyb
způsobem

bylo

stoje

šest žen, které souhlasily

těhotenské

poradny.

probandů na měřící

průmětu těžiště těla

do

měřící

Měření

desce po

desky. Stejným

byly změřeny 3 netěhotné ženy.

4.1.2.1 Popis měřícího zařízení

K fotografování byl použit

běžný

typ digitálního fotoaparátu, Kodak Easyhare

C340, s rozlišením 5,0 MPix. Fotografování probíhalo ve standardizovaných
podmínkách.
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K hodnocení polohy těžiště těla byla použita tenzometrická deska firmy Kistler®
laboratoři

(dále jen Kistler deska), která je k dispozici v
zátěží

Biomechaniky extrémních

(BEZ) Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

4.1.2.2 Technická data
Měřící zařízení

Kistler typ 9285 se skládá ze základního rámu, který je vybaven

4 piezoelektrickými senzory pro snímání sil ve 3 osách. Na nich je namontována
skleněná

deska o rozměrech 600x400 mm (viz Obr. 13, Obr. 14)

Obr. 13

Měřící zařízení

firmy Kistler - pohled zboku (Převzato z www.kistler.com)
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Měřící zařízení

firmy Kistler - pohled zhora (Převzato z www.kistler.com)
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Specifikace "KISTLER Multicomponent force plate with glass top plate"

Model

Glass plate typ 9285

Kalibrace

Kalibrováno

Rozsah měření

Fx,Fy

Klbf

~0.6

Fz

Klbf

0... 1.1

Fx,Fy

pC/lbf

-32.92

Fz

pC/lbf

i-16.9

fnx,fny

~Hz

Ro.3

fnz

~z

Ro.5

Provozní teplota

op

~ ... 122

Délka

In

~3.622

Sířka

~

15.748

Výška

~n

5.906

Hmotnost

~g

~5

Citlivost

Vlastní frekvence

Tab. 10 Katologový list k použité Kistler desce

(Převzato

z www.kistler.com)

Data z měřící desky firmy Kistler jsou zaznamenávány
počítačem

přes

speciální kartu

a zpracovávána k dalšímu použití v softwaru Bioware, který firma Kistler

dodává ke svému

zařízení.

Program Bioware

umožňuje

základní vizualizaci

zaznamenaných dat, jejich filtraci Ge-li nutná) a export do formátu, který je
zpracovatelný v tabulkových procesorech, např. MS Excel.

4. 1.3 Metodika získávání dat
4.1.3.1

Fotografování za účelem segmentace
K fotografování byl použit dříve specifikovaný fotoaparát (viz kapitola 4.1.2.1).

Ženy byly vyzvány k uvolněnému vzpřímenému stoji na obou dolních končetinách.
Byly fotografovány ze vzdálenosti 2 m bez použití optického
obrazu. Bylo provedeno více
nejkvalitnější

snímků

a

záznam (viz Obr. 15).
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před

či

digitálního

přiblížení

zpracováním obrazu, byl vybrán

Obr. 15

Příklad

hodnocené fotografie - pohled zboku.
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4.1.3.2

Měření

na zařízení Kistler

těhotných

U šesti

a

tří netěhotných

žen byla provedena sada

měření

k určení

pozice průmětu celkového těžiště těla do podložky.
Pozice

průmětu

celkového

těžiště těla

byla vztažena k pozici kotníku, který je
měření

do podložky u

dobře určitelný

těhotné

z fotografií

i

netěhotných

žen

pořízených během

na Kistler desce.

Protokol měření:
Zařízení:

Kistler typ 9285 se skleněnou vrchní deskou

Doba měření:

20s

Frekvence záznamu dat:

1000Hz

Fotografický záznam:

plosky nohou zespoda
postava probanda zboku.

Ženy byly opět vyzvány k přirozenému stoji na obou dolních končetinách.
Použití Kistler desky umožnilo fotografování plosek nohou zespodu. Ženy byly rovněž
vyfotografovány zboku standardizovaným
souřadnicového

způsobem.

Na desce byl

vyznačen počátek

systému přilepením kulaté značky o průměru 5 mm (viz Obr. 16)

4. 1.4 Zpracování získaných dat
4.1.4.1

Určení

Pro

polohy průmětu celkového těžiště těla

určení

polohy

těžiště

bylo nutné sjednotit

měřítko

fotografií plosek nohou

zespoda a fotografie postavy zboku. Do fotografie plosek nohou byla poté

naznačena

poloha kotníku a obrázek byl zpracováván v prostředí softwaru AutoCad®, ve kterém
byla změřena vzdálenost kotníku od počátku souřadnic (viz. Obr. 16).
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vzdálenosti

počátek

Zaznamená data byla pomocí softwaru Bioware exportována a

následně

Obr. 16

Vyznačení počátku souřadnicového

systému a

určení

kotník.

zpracováno v programu MS Excel (viz Obr. 17). Ze zaznamenaných hodnot byl
vypočítám
střední

medián pro každé

měření zvlášť,

a z těchto hodnot byla následně stanovena

hodnota polohy průmětu těžiště.

0,012

0,01

0,008

....

:§: 0006
cC

0,004

0,002

-41,066

-0,064

-O,G6Z

-41,060

-0,058

-0,056

-0,054

-0,051

Axlml

Obr. 17 Poloha průmětu celkového těžiště do podložky během jednoho měření.
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-41,050

Výsledná poloha
vypočtenou

průmětu těžiště

vůči

souřadnicí

kotníku Je definována

dle:

c=a - b '

(1)

kde a je vzdálenost kotníku od
průmětu těžiště

počátku souřadnic,

b je vzdálenost

střední

hodnoty

od počátku souřadnic a c je výsledná kóta (viz Obr. 18).

J)ocátt"k

sout~ublic

\
\

Obr. 18

Vyznačení

pozice

těžiště, počátku souřadnic

a pozice kotníku do fotografie

plosek nohou.

4.1.4.2 Segmentace
Pro hodnocení
rozměrové
směru.

těhotné

postavy byla vybrána fotografie zboku, protože

(potažmo objemové)

změny

v

těhotenství

se nejvíce projeví v předozadním

Posouzení fotografií zepředu a zezadu prokazuje

symetričnost řešené

úlohy a pro

základní přiblížení poskytují možnost přistoupit k úloze jako ke 2D problému.
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největší

Vzhledem k tomu, že segmentování bylo řešeno pouze ve dvou osách, a navíc je
přítomné těhotné břicho,

ukázalo se v literatuře používané segmentování (viz kap. 2.5)

jako obtížně použitelné a do značné míry pro tento účel jako nevhodné.
Pro

potřeby

netěhotného těla

těhotného 1

této diplomové práce je segmentování ženského

navrženo následujícím způsobem :
končetiny

Horní a dolní

jsou

rozděleny

na obvyklé

nadloktí, resp. noha, bérec, stehno, kde hranicemi jsou

části

- ruka,

společné tečny

předloktí,

artikulujících

kloubních ploch (Jedná se o odhad provedený po konzultacích s odborníky a na základě
vlastních zkušeností z praxe. Vzhledem ke kontraindikaci
s těhotenstvím

(např.

potřebných vyšetření

rentgen), nejsou snímky kloubů k dispozici).

Aby bylo možné porovnávat
významně mění během těhotenství,

poměry

byl trup

hmotností (velikostí)

rozdělen

částí

trupu, které se

na část hrudní a břišní, kde hranicí

byl zvolena rovina určená inclinatio coxae, tj. spojnicí symfýzy a zadních ilických spin,
a rovina defmovaná spojnicíprocessus xiphoideus a 12. hrudního obratle.
Těžnice

(linie těžiště) pak rozděluje celé tělo na přední a zadní

většinu segmentů

na

"přední"

a "zadní". Poloha linie

těžiště

byla

část,

určena

a tím tedy i

zpracováním

dat z měření na K.istler desce (viz kap 4.1.4.1).
Pro snazší orientaci v segmentech byla navržena a použita následující
terminologie (viz Tab. ll).
Terminologie segmentů těla
Přední

segmenty

Zadní segmenty

ruka přední

ruka zadní

předloktí přední

předloktí

nadloktí přední

nadloktí zadní

hlava přední

hlava zadní

krk přední

Krk zadní

horní trup přední --+ prs

horní trup zadní --+ hrudní páteř (= Th páteř)

dolní trup

přední

--+

břicho

zadní

dolní trup zadní--+ bederní páteř(= L páteř)

stehno přední

stehno zadní

bérec přední

bérec zadní

noha přední

noha zadní

Tab. ll. Navržená terminologie segmentů těla
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Segmentování bylo provedeno pomocí programu AutoCad ( viz obr. 19).

hl~va

zadní

krk zadní

kťi\ přední

hn:dní pateř

naj!oktl zaan!

prs

oe1em! páteř
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/I

{

předloktí předn [

l

___\~r-\-

'1- /!
I

I
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I

I

1

\

'-\

~ .. ----. --
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I
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stehno přední

I
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ru>(a před 1i

I

I

I

I
steh~o zad.

i

'

----- ----~ I
\

jl

l I.

I

\
I

bérec zadní

noh3

přední

noh-a z~ní

Obr.l9 Segmentace těhotné postavy při pohledu zboku.
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4.1.4.3

Určení

hmotností jednotlivých segmentů

K určení hmotnosti jednotlivých
velikostí plochy
postupovat, byl

ohraničeného těla,
přijat

segmentů těla

úměra

byla použita

mezi

a hmotností probanda. Aby bylo možné takto

zjednodušující

předpoklad

homogenního rozložení hmotnosti

v segmentech.
Pro eliminaci chyby, které by mohla vzniknout
segmentů

při

neuvažování

třetího rozměru

byla provedena korekce porovnáním přiřazených hmotností na základě pouhé

ekvivalence s plochami

segmentů

s údaji,

které jsou k dispozici v

literatuře

(Kompendium biomechaniky [on-line]) (viz Tab. 12).

z literatury
1,40%
3,40%
5,80%
7,40%
44,80%
24,80%
9,20%
3,20%

Segr,nent
Ruka
Předloktí

Nadloktí
Hlava
Trup
Stehno
Bérec
Noha
*součet

llnlotnostsegr,nentu
před korekcí
QO korekci
2,69%
1,34%
6,07%
3,57%
9,36%
5,85%
7,84%
9,40%
32,56%*
42,52%*
25,49%
25,49%
10,01%
10,01%
4,39%
3,38%

hmotností segmentů- prs, břicho, Th páteř,L páteř, přední krk, zadní krk

Tab. 12 Srovnání procentuálního rozložení hmotností

Přiřazení

segmentů těla před

a po korekci.

hmotností jednotlivým segmentům probíhalo podle následujícího vztahu
(2)

ms je hmotnost segmentu, As je plocha segmentu, Ac je celková plocha, mc je celková
hmotnost a k je korekční

4.1.4.4

Určení těžiště
Obdobně

součinitel.

jednotlivých segmentů

jako plochy

segmentů,

tak i jejich

těžiště

byla

určena

programem

AutoCad®. Pro stanovení souřadnic jednotlivých těžišť byl definován souřadný systém
s počátkem v průsečíku linie těžiště a podložky.
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4.1.4.5 Řešení momentové rovnováhy
Pro posouzení stability stoje byla použita představa o vyrovnání vlivu
způsobených
výpočtu

tíhou jednotlivých

segmentů

k ose

otáčení.

Osou

otáčení

momentů

byl pro

účely

stanoven počátek souřadného systému.

Moment síly je defmován vztahem

M=Fr
. '

(3)

kde M je moment síly, F je tíhová síla daná hmotností segmentu ar je kolmé rameno
této síly vzhledem k ose

otáčení,

které je

určeno

X-ovou

souřadnicí těžiště

každého

segmentu.

Pro dosažení stability je nutné

splnění

momentové rovnováhy:

(4)

kde Mp jsou momenty tíhových sil

segmentů

na

přední části těla,

M= jsou momenty

tíhových sil segmentů na zadní části těla. Indexem i jsou označeny jednotlivé segmenty.

Po dosazení (3) do (4) platí:

(5)

kde F; jsou tíhové síly a r; jsou příslušná ramena tíhových sil. Index p
segmenty, index z

označuje

zadní segmenty.

Za kladný je považován moment působící ve
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směru

hodinových ručiček.

označuje přední

4.2 Výsledky
4.2.1

Určení průmětu těžiště

Provedená

měření

ukazují, že v

těhotenství

nedochází k posunu

průmětu těžiště

do podložky vzhledem k pozici kotníku (viz Tab. 13).
Vzdálenost kóta-kotník
Těhotná č.

1
2
3
4
5
6

[cm]
4,4
4,3
4,6
4,1
4,8
4,4

Netěhotná č.

[cm]
4,5
4,6
4,3

1
2
3

Iprůměr
4,4
SD
0,2
Tab. 13 Výsledky měření na Kistler desce

4.2.2

4,5
0,2

Posouzení stability stoje
Výpočet

momentové rovnováhy probíhal pro každou ženu zvlášť (viz Tab. 14).
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Přední

rameno síly
fcml

moment síly
[N.ml

1,28
2,15
1,04
4,23
0,63
7,92
8,46
9,96
2,18
1,95

-8,91
-4,36
-1,35
-5,77
-2,08
-5,72
-7,23
-5,69
-1,52
-7,53

-1,14
-0,94
-0,14
-2,44
-0,13
-4,53
-6,11
-5,66
-0,33
-1,47
-22,90

0,00
0,62
4,34
2,33
1,19
11,71
4,11
11,45
6,71
0,75

0,00
2,09
5,30
3,74
3,45
6,39
4,85
6,02
4,37
3,06

0,00
0,13
2,30
0,87
0,41
7,48
1,99
6,89
2,93
0,23
22,42

segmenty

ruka přední
předloktí přední

nadloktí přední
hlava přední
krk přední
prs
břicho

stehno přední
bérec přední
noha přední

I

hmotnost
segmentu
fkgl

Zadní segmenty
ruka zadní
předloktí zadní
nadloktí zadní
hlava zadní
krk zadní
Th páteř
L páteř
stehno zadní
bérec zadní
noha zadní

Tab. 14 Ph'klad řešení momentové rovnováhy.

Kompletní výsledky řešení obsahují Tab. 15 pro těhotné a Tab. 16 pro netěhotné ženy.
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součet

součet

momentů

Proband

předních

momentu
zadních

č.

segmentů

segmentů

rozdíl

1
2
3
4

-27,96
-27,53
-24,29

27,29
27,28
24,14
28,78
18,70
18,71
17,86
34,21
30,34
16,31

-0,67

-29,19
-19,20
-18,69
-17,97
-33,90
-30,78
-16,67

5
6
7
8
9
10

-0_,!5
-0,15
-0,41
-0,50
0,02
-0,11
0,31
-0,44
-0,36

v

Tab. 15 Rešení momentové rovnováhy těhotných žen.

součet

součet

momentů

Pro band

předních

momentu
zadních

č.

segmentů

se_gmentů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-24,63
-22,90
-11,43
-19,76
-18,14
-18,07
-17,12
-12,36
-15,15
-14 72

25,08
22,42
11,55
19,96
17,67
18,38
17,59
13,02
15,55
14,81

rozdíl
0,45
. -0,48
0,12
0,20
-0,47
0,31

(!,_47
(!,_66
0,40
(!,_09

v

Tab. 16 Rešení momentové rovnováhy netěhotných žen.

Výsledky vykazují interindividuální variabilitu. Je však
všechna

měření

je s přiměřenou

přesností splněna

Stabilita není v živém organismu v čase

dobře

patrné, že pro

podmínka momentové rovnováhy.

neměnná,

a je výsledkem neustálého

vyvažování. V použitém matematickém přiblížení daném vztahem (4), je pak nezbytné
uvažovat

určitou přípustnou

míru

nepřesnosti
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v definici stabilního stoje. Pro

účely

této

diplomové práce je použit
probandůjsou

předpoklad,

momentů

u jednotlivých

z tohoto hlediska zanedbatelné (viz Tab.15, Tab. 16).

V tabulce 17 je uvedeno srovnání
zadních

že uvedené rozdíly

segmentů

u

těhotných

a

průměrného

netěhotných

procentuálního rozložení hmotností

žen. U segmentu hrudní

páteř

dochází ke

3,55% přírůstku hmotnosti a u segmentu zadní stehno k 2,61 %.
zřejmé,

Z porovnání hodnot je
vyrovnávají

nárůst

záklon horní

části

tkáně

hmotnosti

břicha,

že základním mechanismem, kterým

a tedy posunutí

trupu. Druhým mechanismem je

těžiště

nárůst

trupu

dopředu

těhotné

je mírný

hmotnosti svalové a tukové

na zadní části stehen a hýždí.

hmotnost v
procentech
Zadní see:meoty
ruka zadní
předloktí zadní
nadloktí zadní
hlava zadní
krk zadní
Th páteř
L páteř
stehno zadní
bérec zadní
noha zadní

netěhotné

0,00
2,90
12,98
8,10
2,74
19,75
6,34
27,04
16,59
3,56

hmotnost v
procentech
těhotné

SD
0,00
1,28
1,65
1,00
0,57
2,02
0,80
2,23
2,07
0,83

0,03
2,92
12,44
5,45
2,85
23,30
5,85
29,65
15,11
2,40

SD
0,11
1,37
1,21
0,63
0,66
127
0,93
1,33
1,15
0,39

Tab 17. Srovnání procentuálního rozložení hmotností zadních segmentů těla těhotných a
netěhotných

žen.

4.2.3. Vyhodnocení dotazníků
Z dotazníkového
těhotných

šetření

vyplynulo, že výskyt bolestí zad je u sledované skupiny

žen značně vysoký (viz Tab. 18). Pro co nejvíce objektivní kvalifikaci bolesti

byla sestavena a použita škála od O (bez bolesti) do 1O (největší bolest jako si dovede
představit)

viz graf2.

70

6

..

_,.

- -

,, ; - - -·-

,.. ~-=~

4

intenzita bolesti 3

2

,;

/

..

·- --

\/_
,.---

o

-··

--- ---

--·-

~

2

~

-

- ·- -

r-

r-

,.

~

r-

~

---·-

-

i-'-

-

-

-

-

- - ---

~

- ··- -- - -

,.

-

1-

-

1-

1-

~-

1-

-

-

1-

~

1-

-

1-

r--

-

r--

-

-

r--

-

b·
3

'

j,.....,

4

'

5

'

6

'

proband

1-.

·'

'

7

8

10

11

Graf 2. Intenzita bolestí zad během těhotenství u sledované skupiny žen.

těhotenství

před

během

během

těhotenstvím

aktuálního těhotenství

předešlého těhotenství

o
3

o
-

3

-

4

-

5

o
o
o
o
o

3

3

6

4

4

-

7

4

6

5

8

o
o
o
o
o
o

3
5

o
-

5

6

5

2

o
-

intenzita

0,6

3,5

2,3

SD

1,5

1,6

2,7

15,4%

92,3%

50,0%

Proband č.
1
2
3
4

9
10

u·
12"

13*

3

Průměrná

Prevalence

* proband nenf zahrnut v hodnocem fotografické analyzy
Tab. ll. Intenzita a incidence bolestí zad v těhotenství u sledované skupiny

Legenda:
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Z výsledků vyplývá, že pokud
aktuálního
křížové

těhotenství,

těhotné

ženy udávají bolest zad

v 92% lokalizují obtíže do oblasti

přechodu

během

páteře

bederní

a

kosti (viz Příloha č.2, str. 3)
U testované skupiny vícerodiček, které bolestmi trpěly v předchozím těhotenství

byla průměrná intenzita vyšší (4,7) než u
bolestmi zad i v

netěhotném

prvorodiček

(3,4). Gravidní ženy, které

trpěly

stavu uváděly průměrnou intenzitu bolestí 5, zatímco ženy,

které bolestmi zad před těhotenstvím netrpěly uváděly průměrnou intenzitu 3,3.
Co se

týče

charakteru a

průběhu

bolesti, tak

bolest jako tupou, po námaze, která se objevuje
uváděly

těhotné

průměrně

ženy

nejčastěji uváděly

2 x za den. Jen

dvě

bolest jako trvalou a přetrvávající i v klidu. (Viz Graf3 a 4)

v klidu
17%

ostrá

po námaze
83%

Graf 4.

Průběh

bolesti zad.

Graf 3. Charakter bolesti zad.
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ženy

5.

DISKUSE
V průběhu realizace experimentů vznikla řada otázek a námětů pro další práce.

Kvalita

snímků

použitých pro segmentaci se v rozlišení 5 MPix ukázala jako vhodná,

v další práci by však bylo výhodné zajistit stálé

světelné

podmínky a jednotné pozadí

pro fotografování.
Při

hodnocení fotografií a segmentování jsme vycházeli z vnější geometrie

kloubů,

a odhadli jsme dělící roviny

provést

přesné např.

rentgenové

segmentů.

Pro

přesné

vyšetření kloubů

segmentování by bylo nutné

k určení rovin

dělících

jednotlivé

segmenty.
Navržená metoda segmentace vychází z představy korigovaného homogenního
rozložení hmotnosti v jednotlivých segmentech
poskytuje jasné výsledky, dopouští se tím
Pro

přesnější určení

těla

značného

hmotností jednotlivých

(viz kap. 4.1.4.2), a
řešeného

zjednodušení

segmentů,

hustotu, by bylo nutné provést detailní snímkování

resp.

problému.

samozřejmě různou

které mají

těla

ačkoli

tělních orgánů např.

pomocí magnetické rezonance a určit hmotnosti dle objemu a hustoty daných orgánů.
Výsledky práce potvrzují
změny

výjimečnou připravenost

v těhotenství, kdy nedochází k posunu

Během těhotenství postupně narůstá
přírůstkem

Tímto

přepadávání

se posune

osoby

dopředu.

těžiště

průmětu

hmotnost

části

těhotná

stehen a hýždí v podobě svalové a tukové

mechanismem je záklon horní

části

trupu, a tím

těžiště

předních segmentů,

mechanismy. Prvním - "pasivním" - mechanismem, je
zadní

celkového

dolního trupu více

Tomuto jevu se

ženy na biomechanické

dopředu,

zejména

což by

žena brání

břicha.

způsobovalo

dvěma

přirozený nárůst
tkáně.

do podložky.

základními

hmotnosti na

Druhým - "aktivním" -

přenesení větší části

horního trupu a

horních končetin za uvažovanou osu otáčení.
Posunem horní

části

k bolesti zad. Záklon horní
páteře,

trupu dozadu se
části

trupu

vytvoří nepříznivé

provádějí

podmínky, které vedou

paravertebrální svaly v bederní

části

které jsou takto vystaveny zvýšenému zatížení. Jejich trvale zvýšený tonus pak

může způsobovat

experimentu

dyskomfort nebo až bolest. Bolesti, které gravidní ženy v tomto

nejčastěji uvádějí,

jsou lokalizovány do oblasti

přechodu křížové

kosti a

bederní páteře. V tomto úseku dochází k prudké změně tuhosti páteře a z mechanického
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hlediska lze tedy

očekávat

zvýšenou koncentraci napjatosti v jednotlivých strukturách.

Z jednoduchého silového rozboru je
přes

vnášeno
které

zřejmé,

že rozhodující zatížení je do oblasti

ligamentum sacrouterinum, které se upíná na

během

těhotenství
způsobuje

sacrouterinum

dělohu

udržuje

kost (S2-S4), a

ve vertikální pozici. Tah ligamentum

směrem dopředu

klopení pánve

křížovou

(do anteverze), na které

reaguje svalstvo hýždí a bederní páteře zvýšeným tahem svalů. Údaje zjištěné
dotazníkovým šetřením těmto teoriím nasvědčují.
Postavení pánve má velký vliv na postavení celého osového orgánu. Pro lepší
prozkoumaní

změny

měření.

postavení a sklonu pánve by bylo nutno provést další

Z fotografií je sklon pánve odhadnutelný s poměrně velkou chybou, proto by bylo

vhodné provést hodnocení postavení pánve pomocí 3D video analýzy nebo

opět

pomocí

rentgenového vyšetření.
U testované skupiny gravidních žen byla zjištěna prevalence bolesti zad 92,3 %.

Takto vysoké

číslo

neodpovídá hodnotám

2006; Skaggs, 2007),

kteří uvádějí

Možným vysvětlením je vysoký
přetížení

prevalenci

přibližně

stupeň těhotenství.

těhotenství.

ženy mezi 35. až 40. týdnem

některých autorů

(Wang, 2004; Ayanniyi,

mezi 50 až 70 procenty.

Dotazníkového

V tomto období již lze

svalových i vazivových struktur a

vyčerpání

šetření

se

předpokládat značné

rezerv organismu. Obdobnou
může

hodnotu 96% výskytu bolesti zad uvádí Moore (1990). Jeho výsledek
ovlivněn

účastnily

být

použitým statistickým zpracováním, kdy do výsledné hodnoty prevalence

zahrnuje alespoň jednu epizodu bolesti zad během těhotenství.
Vzhledem k vysokému procentu výskytu bolestí zad se ukazuje jako nezbytné
navrhnout

způsob řešení

a úlevy od bolestí zad v pozici ve stoje. Jednou z možností je

břišních svalů

a protahování

potvrzuje studie Garshabi (2005).

Předpokladem

cílené posilování

pokud by

těhotná

připraveny

lepší vstupní podmínky.

žena takto

Jako druhá možnost
břicha

v podobně

Nesměl

by

řešení

těhotenského

působit

cíleně cvičila

již

vzpřimovačů

je, že lepší

břišních svalů

vysoko by

měl

a

účinnost

by se dosáhlo,

a pro svaly tak byly

bolesti zad se nabízí pasivní podpora

těhotného

splňovat několik

podmínek.

pásu. Tento pás by musel

přinášet

účinnosti

před početím

bolest svým tlakem, naopak by

oslabených

trupu. Jeho

měl podpořit či

úlevu od bolestí. Otázkou

zastoupit funkci

zůstává

jaké

šíře

a jak

být takový pás uložen. Mens (2006) navrhl pás široký vzadu 5 cm,

74

vpředu

nabízí

7 cm a uložený ve výši

Dráč

(1996), kdy

předních

těhotenský

ilických spin, resp. spony stydké. Jiné

řešení

pás je mnohem širší a uložen výše (viz Obr. 6, str.

46.) mírně pod úrovní pupku.
Další možností je použití
směru

tahu

svalů),

funkčních tapů

(pružných náplastí lepených na kůži ve

které by opět mohli podpořit funkci

v oblasti lumbosakrálního přechodu.
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břišních svalů,

a tím snížit zátěž

Závěr

6.

Hypotéza 1 se opírá
tlaků

rozložení

dříve

provedená

měření

při uvolněném

na plosce nohy

(Jelen, 2002) která ukazují, že

stoji je

značně

interindividuální

záležitostí, která však během těhotenství vykazuje stále tentýž charakter. Hypotéza byla
potvrzena

měřením

na tenzometrické desce Kistler v

laboratoři

Biomechaniky

extremních zátěží.

Hypotéza 2 vycházela z předpokladu, že stabilita uvolněného stoje není docílena
zvýšenou prací některých svalových skupin, a měla by tedy platit podmínka vyváženosti
(těla)

systému

vzhledem k pólu pohybu (uYažované ose

otáčení).

Tato hypotéza byla

potvrzena při uvažování přijatelné míry přesnosti matematického přiblížení situace.

Hypotéza 3 byla vyslovena na

základě

rešerše dostupné literatury, která se

zabývá přestavbou ženského těla během těhotenství. Hypotéza byla potvrzena rozborem
výsledků

z provedeného experimentu.

Cíle diplomové práce byly
byla navržena,
těhotenství je

umožňuje poměrně

Metoda 2D fotografické analýzy, tak jak

jednoduchým způsobem

ověřit

a prokázat, že

z jasných mechanických příčin přetěžována bederní páteř. Byly

mechanismy, kterými se žena při
poměrů,

splněny.

uvolněném

stoji vyrovnává se

změnou

objasněny

hmotnostních

a potvrzeny a doplněny výsledky studií o bolestech zad těhotných.
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Dotazníku o výskytu bolestí zad v těhotenství
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ženy

Informovaný souhlas pacientky
(Hodnocení držení těla v těhotenství - Diplomová p.ráce)

Vážená paní,
v rámci diplomové práce si Vás dovoluji požádat o spolupráci ve výzkumu o držení těla během
těhotenství.V těhotenství jsou kladeny zvýšené nároky na celý organismus ženy, zvyšující se
hmotnost v oblasti břicha mění tvar trupu a klade zvýšené nároky na svalovou a kosterní
soustavu v oblasti páteře.
Výzkum spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku a fotodokumentaci Vaší postavy z pohledu
zpředu, zezadu a zboku.
Výzkum pomůže k objasnění tvarových změn ženského těla a jejich souvislosti s výskytem
bolestí zad během těhotenství.

Nevýhody a rizika
Účast v této studii pro Vás neznamená žádná rizika. Vaše spolupráce spočívá pouze v
"pózování" pro fotodokumentaci, která zabere okolo 5 minut. Dotazník obsahuje několik
otázek týkající se bolestí zad, pokud jimi během těhotenství trpíte.
Výhody, přínosy
Získané informace o způsobu držení těla a výskytu bolestí zad pomohou k objasnění vzniku
bolestivých stavů zad a jejich další léčbě a prevenci.
Já, níže podepsaná, tímto potvrzuji, že jsem četla toto poučení o navrhovaném postupu a
všem informacím jsem dostatečně porozuměla. Níže podepsaná diplomantka mi poskytla
možnost dodatečně se informovat o všech dalších skutečnostech, které nejsou výslovně
zmíněny v tomto poučeni a podala mi jejich srozumitelné vysvětlení. Také těmto
doplňujícím informacím dostatečně rozumím.
Souhlasím se zařazením do tohoto výzkumného projektu a prohlašuji, že se budu plně
a radami diplomantky. Zároveň si vymiňuji právo být plně
informována o všech procedurách, které mi budou navrženy. Po podpisu tohoto souhlasu
jsem obdržela jednu jeho kopii.
řídit doporučeními

Jméno pacientky

Datum, místo

Podpis

Jméno diplomantky

Datum, místo

Podpis
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Dotazník o yÝskytu bolestí zad v

těhotenství

*(hodící se zakroužkujte)
Pro band č ... ...

!. ..

• vstupní data:

-věk: ........................................... ~.q............... .let
- stupeň těhotenství: ..................... ~f ..............týden
- prvorodička X

vícerodička*

+Antropometrie:

- výška (cm): ...........................~.f..
-hmotnost současná (kg): ...............
- hmotnost pi'ed početím (kg): .........

.................

r.€ . . . . .

!.?. ......... .

tt?. ...........

-délka DK anatomická (cm): ...........

+ Zkušenost s bolestmi zad
1. Před

těhotenstvím

Bolesti se vyskytují:* ANO

x€§)

PokudANO
-

lokalita: ................................ (zakreslete do obrázku "před těhotenstvím")

-

intenzita: .............................. (napište číslo 1-10)

-

charakter:* tupá
ostrá
po námaze
v klidu

-

průběh:*

trvalá
občasná

- jak často ...................................

(uveďte kolikrát denně,
týdně, měsíčně

2.

Během těhotenství

Bolesti se vyskytují:* @

X NE

se bolest objeví)

PokudANO
-

lokalita: ................................ (zakreslete do obrázku "během těhotenství")

-

mtenz1ta: ..............ť.

-

charakter:*@

............. (napište číslo 1-10)

ostrá
po námaze

~
průběh:*

-

trvalá

~ jak často........ .f.~./~. . (uveďte kolikrát denně,
týdně, měsíčně

se bolest objeví)

3. Předchozí těhotenství

Bolesti se vyskytují:* ANO

x@

PokudANO
-

lokalita: ................................ (popište zda je lokalita bolestí shodná nebo jiná než v současnosti)

-

intenzita: .............................. (napište číslo l-10)

Poznámky:
(pokud považujte některé okolnosti za dliležité, napište je prosím sem)

ŠKÁLA BOLESTI
(do kolonek "intenzita" vyjadřujte sílu bolesti pomocí čísla I až 10)

~.

1IC ] 2 IICJIOidDCOJL:.-.- ~

O- žádná bolest
10 -

největší

bolest, jakou si dovedete

představit

. I!U I

Lokalizace bolestí
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Před těhotenstvím

Během těhotenství
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~.. --Příloha č.3

Příklad

postupu segmentace fotografie těhotné ženy
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Příloha č.

4

Příklad

postupu segmentace fotografie netěhotné ženy

