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Anotace
Diplomová práce „Vliv pravidelného tréninku spinálních pacientů v Lokomat systému
na vybrané časoprostorové parametry jejich chůze“ je teoreticko - empirickou
případovou studií. Teoretická část pojednává o neuroanatomii míchy, dále se věnuje
řízení, analýze a možnostem vyšetřování fyziologické chůze. Teoretickou část uzavírá
souhrn poznatků o Lokomat systému, o jeho základním technickém vybavení,
výhodách/ nevýhodách a indikacích/ kontraindikacích jeho používání v praxi.
Empirická část práce se zabývá ověřováním vlivu tréninku v Lokomat systému na chůzi
pacientů s inkompletní míšní lézí. Hlavním předmětem výzkumu je sledování změn ve
vybraných časoprostorových parametrech chůze (rychlost chůze, délka dvojkroku,
časový interval dvojkroku a trvání časového intervalu jeooporové fáze).

Annotation
Diploma thesis „Influence of regular training of spinal cord patients in Lokomat system
on particular spatio-temporal parameters of their walk.“ is a theoretical-empirical case
report. Theoretical part deals with the neuroanatomy of the spinal cord, control, analysis
and possibilities of check up of physiological walk. This part is concluded by the
summary of entries about the Lokomat system, its basic technical equipment,
advantages / disadvantages, indications/ contra-indications of its use in practice. The
empirical part deals with the examination of the influence of the training in Lokomat
system on the walk of the patients with incomplete spinal cord lesion. The main subject
of the research is to monitor the changes in particular spatio-temporal parameters of
walk (gait speed, stride length, stride time, single support time).
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Motto: Mícha není rigidní „hardware“ struktura, ale vyznačuje se velkým
potenciálem

neuroplasticity

a

motorického
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1. Úvod
Bipedální lokomoce ve vzpřímeném postavení těla je typicky lidským
pohybovým projevem. Na žebříčku hodnocení kvality života bývá schopnost nezávislé
chůze řazena na přední místa. Kromě osobního přání imobilních pacientů být znovu
lokomočně samostatní, má stoj a chůze také význam z hlediska prvence vzniku
kontraktur, minimalizace rozvoje osteoporózy, zlepšení kardiovaskulárních a renálních
funkcí. Z těchto důvodů patří znovuobnovení schopnosti chůze mezi hlavní cíle
rehabilitace pacientů, kteří jí pozbyli v důsledku neurologického postižení nejrůznější
etiologie.
Pacienti po poranění míchy disponují úplnou nebo částečnou ztrátou
motorických a/ nebo senzitivních funkcí. Někteří pacienti s inkompletní míšní lézí
mohou mít dostatečné reziduum senzitivních funkcí a zachovanou schopnost chůze,
která se však v podstatných pohybových vzorcích značně liší od fyziologické chůze
zdravé populace. Spastická chůze je výrazně pomalejší a je limitována posturální
instabilitou (Hornby et al., 2005, s. 53). Časový interval krokového cyklu bývá celkově
prodloužený, zatímco relativní trvání časového intervalu jednooporové fáze stoje a
délka dvojkroku jsou kratší (Visintin & Barbeau, 1989). Abnormální svalový tonus
způsobuje změny v úhlovém nastavení kloubů dolních končetin během krokového cyklu
a vede k nedostatečné propulzi během stojné fáze a k „vlečení“ nohy švihové dolní
končetiny (Barbeau et al., 1999, s. 225 - 226; Pépin et al., 2003 a, s. 257). Při zdolávání
terénních nerovností je neurologický deficit na dolních končetinách kompenzován
abnormálními pohyby pánve a trupu (Leroux et al., 2006, s. 1273 - 1274).
Chůze pacientů s poraněním míchy se může do jisté míry kvantitativně i
kvalitativně zlepšit vhodně zvolenými neurorehabilitačními postupy. Řada studií
poukazuje na pozitivní efekt kontinuálního tréninku chůze na pohyblivém pásu s
podporou hmotnosti těla pacienta („body weight - supported treadmill training“,
BWSTT) (Colombo et al., 2001, s. 252 a 254 - 255; Dietz & Hakema, 2004, s. 1958;
Field-Forte, 2000, s. 480; Field-Forte et al., 2005, s. 135 - 136 a další). Tento
rehabilitační přístup vychází z neurofyziologického základu řízení lokomočních
pohybů, jenž předpokládá určitou plasticitu CNS spojenou se znovuobnovením funkcí
zachovaných, nepoškozených nervových struktur (Winchester et al., 2005, s. 313 a
323). Periodicky se opakující kinematicky „správně“ prováděné kroky v kombinaci
- 10 -
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s adekvátním dynamickým zatížením dolních končetin představuje pro CNS důležitý
stimulační aferentní vstup, který se po centrálním zpracování projeví navenek
koordinovanou svalovou aktivitou vytvářející lokomoční pohybové vzorce (Barbeau,
2003, s. 5; Grillner, 1985, s. 145).
Za účelem zvýšení efektivity tréninku chůze spinálních pacientů na pohyblivém
pásu byla sestrojena elektronicky řízená chůzová ortéza („driven gait orthosis“, DGO
neboli Lokomat), která symetricky pohybuje oběma dolními končetinami a napodobuje
tak požadované fyziologické vzorce chůze (Colombo et al., 2000, s. 2 a 8). Lokomat
v kombinaci s pohyblivým pásem (Treadmill) a se speciálním závěsným zařízením
(Lokolift), které slouží k podpoře hmotnosti těla pacienta, vytváří dohromady
komplexní zařízení nazývané Lokomat systém.
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má pravidelný trénink
spinálních pacientů v Lokomat systému na vybrané časoprostorové parametry jejich
chůze. K objektivnímu zhodnocení změn v těchto parametrech bylo využito
standardizovaných testů chůze (Timed „Up and Go“ test, 10 - metrový a 6 - minutový
test chůze) a měření prováděné na tenzometrické plošině.
Předpokládala jsem, že se u sledovaných pacientů po absolvování série tréninků
v Lokomat systému zvýší rychlost jejich chůze, prodlouží se délka dvojkroku, zkrátí se
časový interval dvojkroku a prodlouží se relativní časový interval jednooporové fáze.
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2. Přehled poznatků
2.1 Neuroanatomie míchy
2.1.1 Zevní popis míchy
Mícha, mendulla spinalis, je struktura cylindrického tvaru uložená v páteřním
kanálu, canalis vertebralis, v němž je obklopena míšními obaly, meninges. Začíná u
okraje foramen magnum, kde plynule navazuje na prodlouženou míchu, medulla
oblongata, v místě pod zkřížením snopců pyramidových drah, decussatio pyramidum.
Kaudálně je mícha zakončena kuželovitým útvarem nazývaným conus medullaris, u
muže ve výši meziobratlové destičky L1/ L2, u ženy v úrovni obratlového těla L2
(Čihák, 2002, s. 228). Z conus medullaris odstupuje filum terminale, vlákno tvořené
neuroglií a vazivem měkké pleny míšní, které se společně se zakončením vaku tvrdé
pleny míšní, saccus durae matris spinalis, upíná na periost obratle S2.
Na krční a bederní míše jsou patrná vřetenovitá rozšíření, intumescentia
cervicalis (od obratle C3 k obratli Th2) a intumescentia lumbalis (od obratle Th9
k obratli L1). Obě zmíněná míšní ztluštění jsou podmíněna nahromaděním motoneuronů
pro svalstvo horních a dolních končetin.
Po celé délce ventrální strany míchy se táhne hluboký zářez, fissura mediana
anterior, po dorzální straně běží ve střední čáře mělčí brázda, sulcus medianus
posterior. Na ventrolaterální straně míchy je podélná párová rýha, sulcus
anterolateralis, odkud vystupují vlákna předních kořenů míšních, fila radicularia, která
se sdružují v přední kořeny míšní, radices anteriores. Obdobná párová rýha se táhne po
celé délce dorsolaterální strany míchy, sulcus posterolateralis, do níž vstupují vlákna
zadních míšních kořenů, jejichž spojením vznikají zadní kořeny míšní, radices
posteriores.

2.1.2 Vnitřní struktura míchy
Na příčném řezu míchou lze uprostřed pozorovat tenký centrální kanál, canalis
centralis, který je zaživa vyplněn mozkomíšním mokem.
Kolem centrálního míšního kanálu je soustředěna šedá hmota míšní, substantia
grisea, typického motýlovitého tvaru. Směrem dopředu vybíhá jako přední rohy míšní,
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cornua anteriora, do stran jako postranní rohy míšní, cornua lateralia, a směrem
dozadu jako zadní rohy míšní, cornua posteriora. V prostoru tyto párové míšní rohy
vytvářejí párové míšní sloupce: přední, columnae anteriores, postranní, columnae
laterales, a zadní, columnae poteriores.
Šedá hmota je obklopena bílou hmotou míšní, substantia alba, která je polohou
míšních sloupců, anterolaterálních a posterolaterálních rýh, průběhem fisssura mediana
anterior a vazivovou přepážkou, septum medianum posterius, rozdělena na 3 párové
provazce míšní, funiculi meduallae spinalis: přední, funiculi anteriores, postranní,
funiculi laterales, a zadní, funiculi posteriores.

2.1.3 Cytoarchitektonika míchy
Šedá hmota míšní obsahuje především interneurony, dále dendrity, buňky
neuroglie a také myelinizované i nemyelinizované axony, vystupující z šedé hmoty do
bílé či naopak (Kirshblum et al., 2001, s. 8).
Bílá hmota míšní je tvořena převážně myelinizovanými nervovými vlákny
vzestupných a sestupných drah, menší část zabírají vlákna nemyelinizovaná a buňky
neuroglie. V neposlední řadě se na vytváření bílé hmoty podílejí i napříč probíhající
úseky zadních a předních míšních kořenů.

Buněčná organizace šedé hmoty míšní
Nervové buňky šedé míšní hmoty jsou seskupeny v jádra, jejichž ohraničení
však není přesné, zejména kvůli přítomnosti četných vmezeřených neuronů mezi
buňkami jader, proto se používá rozdělení šedé míšní hmoty na párové pruhovité
okrsky, označované jako Rexedový zóny (laminy) I - X (Příloha č. 1).

Dráhy hřbetní míchy
Dráhy hřbetní míchy probíhají v provazcích bílé hmoty míšní. Přehled hlavních
spinálních drah je uveden v tabulce (Příloha č. 2).

2.1.4 Míšní nervy a míšní segmenty
Z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů, nervi spinales (krční C1 - C8, hrudní
Th1 - Th12, bederní L1 - L5, křížové S1 - S5, kostrční Co), které vznikají spojením
předních a zadních míšních kořenů při průchodu skrz meziobratlové otvory páteře,
- 13 -
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foramina intervertebralia. Každý míšní nerv je po spojení předního a zadního míšního
kořene

nerv

smíšený,

který

je

tvořen

vlákny

eferentními

(somato

-

a

visceromotorickými) a aferentními (somato - a viscerosenzitivními) (Dylevský et al.,
2000, s. 512).
Úsek míchy, z něhož se sbírají kořenová vlákna do jednoho páru míšních nervů
se nazývá míšní segment. Mícha sestává z celkem 31 segmentů, z toho je 8 krčních, 12
hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 - 3 kostrční (Čihák, 2002, s. 232 - 234).
V dospělosti se uložení míšních segmentů téměř nekryje s polohou jednotlivých
obratlových těl (Příloha č. 3 a č. 4). Z horní krční míchy odstupují míšní nervy kolmo.
Dolní krční a další míšní nervy se postupně svými kořeny stále více sklánějí kaudálně a
páteřním kanálem tak probíhají šikmo. Dolní lumbální a sakrální míšní nervy a jejich
kořeny vytvářejí kaudálně od conus medullaris chvost vláken, cauda equina.

Segmentální inervace těla
Na těle lze vysledovat okrsky inervované z jednoho míšního segmentu, tedy 1
míšním nervem.
Pro senzitivní kožní inervaci jsou zmapovány okrsky kůže inervované
jednotlivými míšními segmenty a jejich kořeny, tzv. kořenové okrsky, areae
radiculares, nazývané též dermatomy, jejichž ohraničení podléhá určité individuální
variabilitě. Na těle jsou uspořádány do charakteristických segmentových pásů, které
mají na trupu průběh horizontální, na končetinách vertikální, na dolních končetinách se
navíc stáčející mediálně (Příloha č. 5). Většina kořenových okrsků je inervována
alespoň ze 3 míšních nervů (z 1 hlavního nervu a ze 2 do okrsku přesahujících
sousedních nervů). Okrsky kůže inervované jedním periferním senzitivním nervem se
označují jako nervové okrsky, areae nervinae (Příloha č. 5 a č. 6).
Pro motorickou inervaci jednotlivých svalů je stanovena účast jednotlivých
segmentů ve spinálních nervech (Příloha č. 6). Většina svalů je inervována ze 2 - 3
předních kořenů míšních nervů, monosegmentová inervace je zachována u krátkých
svalů trupu (mezižeberní svaly) a u hlubokých svalů zádových.
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2.2 Chůze
Lidská chůze, ve své vyzrálé bipedální podobě, je v celé živočišné říši druhově
specifickým fenoménem. Jde o jednu ze základních motorických dovedností člověka,
která se v průběhu ontogeneze automaticky vyvíjí v souvislosti s dozráváním CNS, kdy
dochází k postupné aktivaci geneticky fixovaných a rámcově v CNS uložených
programů charakteristických pro každého jedince lidského druhu. Jednotlivé
interindividuální rozdíly ve stereotypu chůze jsou pravděpodobně zapříčiněny učením
spojeným s adaptačními mechanismy na vlivy zevního i vnitřního prostředí, případně
různými vlivy patogenními. Véle (2006, s. 347) považuje chůzi za nejběžnější typ lidské
lokomoce, jež člověku slouží jak k vykonávání základních životních potřeb v rámci
sebeobsluhy, tak také při některých pracovních činnostech v zaměstnání.

2.2.1 Centrální mechanismy řízení chůze
Chůze je složitý sekvenční fázový proces probíhající cyklicky podle určitého
časového pořádku koordinovaného řídícími mechanismy z CNS. Vzájemně propojené a
na sobě závislé jednotlivé systémy neurologických struktur (tzv. funkční jednotky CNS)
mají za úkol organizovat chůzi a pohybové chovaní jedince:
•

generují základní lokomoční vzorce pohybu,

•

zajišťují rovnováhu těla v prostoru,

•

přizpůsobují lokomoční vzorce vnitřním behaviorálním cílům pohybujícího se
subjektu i náhlým změnám terénu, v němž se daný jedinec přemísťuje z jednoho
místa na druhé.

2.2.1.1 Spinální úroveň řízení
V oblasti krční a bederní intumescence jsou součástí šedé míšní hmoty
neuronální okruhy (sítě interneuronů) označované jako generátory centrálních vzorců
pohybů („central pattern generators“, CPGs), které jsou zodpovědné za autonomně
vytvářený základní rytmus lokomočních pohybů (Rybak, 2002, s. 99). Původně se
soudilo, že tyto automatické rytmické pohyby jsou výsledkem cyklického řetězce
reflexních dějů z center v míše. Současné poznatky ukazují, že generování základních
motorických vzorců, které během chůze zajišťují koordinovanou aktivaci svalů
končetin, může probíhat bez zpětnovazebné signalizace z periférie a nemá tudíž reflexní
- 15 -
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charakter (Králíček, 2002, s. 141). Nicméně CPGs jsou přes četná synaptická spojení
integrovány

do

z končetinových

drah

spinálních

proprioreceptorů

reflexů.
a

Na

základě

mechanoreceptorů

aferentní
tak

signalizace

mohou

být

předprogramované centrální pohybové vzorce reflexně upravovány dle aktuálního stavu
terénu, na kterém se chůze uskutečňuje (Dietz, 2003, s. 1379 – 1381; Dietz & Harkema,
2004, s. 1956).
Mayer (2002, s. 4) uvádí, že každá končetina má svůj vlastní CPG, v případě
činnosti všech končetin najednou je aktivita jednotlivých generátorů vzájemně
koordinována prostřednictvím propriospinálních drah, které mezi sebou propojují
horizontálně obě poloviny míchy a vertikálně obě míšní intumescence.
Úloha CPGs u člověka je kontroverzní, protože jejich prokazatelnost je vázána
na pozorování oscilací míšních neuronových sítí po deaferentaci a současně po
anatomické kompletní míšní lézi. Avšak v současné době existuje celá řada studií
zabývajících se touto problematikou u spinálních pacientů.

2.2.1.2 Supraspinální úroveň řízení
Míšní neuronová síť má obousměrné propojení se subkortikálními a kortikálními
oblastmi CNS. Supraspinální struktury, zapojené do řízení chůze, jsou reprezentovány
mozkovým kmenem, mozečkem, bazálními ganglii, primární a sekundární motorickou a
premotorickou korovou oblastí (Craik & Oatis, 1995, s. 55 – 58; Mayer, 2002, s. 4),
zrakovou korovou oblastí (Fukuyama et al., 1997, s. 183 - 185) a limbickým systém
(Králíček, 2002, s. 203).
I když je míšní neuronová síť pro chůzi člověka velmi důležitá, vzhledem k její
úloze generovat autonomní lokomoční pohyby, přesto jsou řídící pokyny ze
supraspinálních struktur pro lidskou chůzi rozhodující. Bipedální lokomoce totiž
vyžaduje více supraspinální kontroly, a to zejména kvůli posturálnímu zajištění
vzpřímeného držení těla, a taktéž kvůli závislosti pohybujícího se subjektu na
zpětnovazebné kontrole (Nielsen, 2003, s. 198 – 200).
V řízení lokomočních pohybů má nezastupitelnou úlohu mozeček. Mozeček je
propojen s dalšími supraspinálními centry jednak přes hlavní mozečkový zpětnovazební
okruh (tzv. kortiko - ponto - cerebelo - dentato - talamo - kortikální), a jednak přes
přídatný zpětnovazební okruh (tzv. dentato - rubro - olivární trojúhelník, též
označovaný jako Papezův okruh). Projekce z mozečkových jader směřuje také do
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striáta, kde ovlivňuje činnost extrapyramidového systému. Mozeček přijímá rovněž
aferentní informace z periferních proprioreceptorů a ze spinálních CPGs cestou rychle
vedoucích spinocerebelárních drah. Mozeček integruje a porovnává veškeré vstupní
informace přicházející z různých částí CNS i z periferie a na základě jejich zpracování a
vyhodnocení moduluje motorický výstup (Čihák, 2002, s. 436 - 438; Nevšímalová,
2002, s. 37).

2.2.2 Analýza fyziologické chůze
Chůze probíhá jako rytmický translatorní pohyb těla kyvadlového charakteru.
Začíná v určité výchozí poloze, prochází obloukem přes nulové výchozí postavení do
jedné krajní polohy a pokračuje do druhé krajní polohy, nikoliv zpět jako kyvadlo, ale
dále dopředu, protože se jeho upevnění mezitím posunulo (Véle, 2006, s. 348).

2.2.2.1 Časoprostorové charakteristiky chůze
Krokový cyklus
Krokový cyklus („gait cycle“, dále jen KC) neboli dvojkrok („stride“) je
považován za základní jednotku chůze, která trvá v intervalu mezi dvěma po sobě
následujícími počátečními kontakty téže paty s opěrnou bází (Murcková, 1998, s. 16 17). Jednotlivé kroky („steps“) jsou pak popisovány jako úseky chůze začínající
počátečním kontaktem paty jedné nohy a končící počátečním kontaktem paty nohy
kontralaterální. Každý KC je tedy tvořen dvěma kroky.

Délka a šířka dvojkroku/ kroku
Délka dvojkroku („stride length“) je vzdálenost (v metrech) naměřená mezi
dvěma počátečními kontakty paty téže nohy s podložkou. Délka kroku („step length“)
pravé/ levé dolní končetiny je distance (v metrech) měřená od iniciálního kontaktu levé/
pravé paty po iniciální kontakt pravé/ levé paty s opěrnou plochou.
Šířka kroku („step width“) je stranová distance (v metrech) odpovídajících si
bodů (středy pat nebo hlezenních kloubů) na obou nohách od středové linie (Craik &
Oatis, 1995, s. 144).
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Frekvence (kadence)
Frekvence („frequency/ cadence“) je počet kroků/ dvojkroků uskutečněných za
určitou časovou jednotku (nejčastěji v krocích za minutu).

Rychlost chůze
Rychlost chůze („gait/ walking speed“) je definována jako vzdálenost (dráha),
kterou urazí celé tělo za jednotku času (obvykle v metrech za sekundu). Okamžitá
rychlost se však v průběhu krokového cyklu mění, proto se stanovuje průměrná rychlost
chůze, kterou lze odvodit součinem frekvence a délky dvojkroku/ kroku (Tošnerová,
2002, s. 22).

Fázování KC
KC se skládá ze dvou základních fází:
1. ze stojné fáze („stance phase“), během níž je jedna nebo obě nohy v kontaktu
s podložkou;
2. ze švihové fáze („swing phase“), pro níž je charakteristické vedení nohy vzduchem
nad podložkou.
Stojnou fázi Perry (1992, s. 4 - 5) dále člení dle posloupnosti jednotlivých
kontaktů nohou s opěrnou bazí (Příloha č. 7) na:
a) počáteční dvojitý stoj („initial double stance“), kdy se obě nohy po iniciálním
kontaktu švihové ipsilaterální dolní končetiny dotýkají podložky.
b) jednooporovou fázi („single limb support“), která je zahájena v okamžiku, kdy
původně stojná kontralaterální dolní končetina se po odvinutí palce od podložky
stává švihovou.
c) konečný dvojitý stoj („terminal double stance“), který začíná iniciálním
kontaktem paty kontralaterální nohy a trvá až do doby než se od podložky odlepí
palec nohy ipsilaterální.
Načasování postupných změn v postavení dolních končetin vzhledem k podložce během
jednoho KC je definováno procentovou škálou. Stojná fáze zabírá zhruba 60 % KC,
z toho 10 % připadá na každou z obou period dvojitého stoje a 40 % na fázi
jednooporovou. Švihová fáze představuje zbylých 40 % z celého KC (Borgey, 2007, s.
2). Délka KC závisí na rychlosti chůze. S narůstající rychlostí se trvání stojné i švihové
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fáze zkracuje, a navíc se mění poměrné zastoupení obou fází dvojitého stoje ve
prospěch fáze jednooporové.
KC

lze

rozfázovat

také

alternativním

způsobem

podle

jednotlivých

„významných“ událostí, které se odehrávají v jeho průběhu (Perry, 1992, s. 11 – 15).
Z tohoto hlediska se každý dvojkrok skládá z osmi příslušných fází:
1. Počáteční kontakt („initial contact“): 0 - 2 % KC
Zahajuje KC okamžikem nárazu paty švihové dolní končetiny na podložku, a tak
je zabrzděn postupující pád.
Kontralaterální dolní končetina je na konci fáze konečného stoje.
2. Stádium zatěžování („loading response“): 2 - 10 % KC
Kontakt nohy s podložkou se postupně rozšiřuje z paty na celé chodidlo.
Hmotnost těla se přesouvá na přední dokračující dolní končetinu.Těžiště těla se
nachází na nejnižším bodě.
Kontralaterální dolní končetina se nachází ve fázi předšvihové.
Počáteční kontakt a stádium zatěžování tvoří dohromady fázi počátečního dvojitého
stoje KC.
3. Mezistoj („midstance“): 10 - 30 % KC
Tvoří první polovinu jednooporové fáze. Dolní končetina, která původně brzdila
pád, se stává končetinou opornou. Během této fáze se těžiště těla dostává
k nejvyššímu bodu a přebíhá kupředu přes opěrnou bázi.
Opačná dolní končetina prochází fází počátečního švihu a mezišvihu.
4. Konečný stoj („terminal stance“): 30 - 50 % KC
Představuje druhou polovinu jednooporové fáze. Přes plantární flexi nohy
dochází k odvinutí její paty od podložky, váha těla se přesouvá na přednoží.
Těžiště těla oproti předchozí fázi vertikálně klesá.
Kontralaterální dolní končetina je ve fázi konečného švihu.
5. Předšvihová fáze („preswing phase“): 50 - 60 % KC
Časově spadá do periody konečného dvojitého stoje, kdy kontralaterální dolní
končetina dokročila na podložku a je ve stádiu zatěžování. Na ipsilaterální
končetině se zvětšuje rozsah plantarní flexe až do okamžiku odlepení palce od
podložky, kterým tato fáze končí.
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6. Počáteční švih („initial swing“): 60 - 73 % KC
V KC zabírá přibližně první jednu třetinu švihové fáze. Nadzvednutá noha od
podložky je nesena směrem dopředu až se dostane na úroveň kontralaterální
dolní končetiny, ta se v této chvíli nachází v časné fázi mezistoje.
7. Mezišvih („midswing“): 73 - 87 % KC
V této fázi pokračuje přesun švihové dolní končetiny směrem dále dopředu před
tělo. Tato fáze končí v okamžiku, kdy se tibie nachází ve vertikálním postavení
vůči podložce.
Kontralaterální dolní končetina je v pozdní fázi mezistoje.
8. Konečný švih („terminal swing“): 87 - 100 % KC
Tato fáze uzavírá celý krokový cyklus úderem paty švihové dolní končetiny do
podložky.
Kontralaterální dolní končetina prochází fází konečného stoje.

Časové intervaly KC
Časový interval dvojkroku („stride time“) popisuje periodu (v sekundách) mezi
dvěma následujícími iniciálními kontakty paty téže dolní končetiny s podložkou.
Časový interval kroku („step time“) vyjadřuje periodu (v sekundách)
odehrávající se mezi po sobě následujícími počátečními kontakty pat obou dolních
končetin.
Časový interval švihové fáze („swing time“) popisuje periodu (v % KC), ve
které nemá švihová dolní končetina žádný kontakt s podložkou.
Časový interval stojné fáze („stance time“) představuje periodu (v % KC), kdy
stojná dolní končetina je v kontaktu s opěrnou plochou.
Časový interval jednooporové fáze („single support time“) popisuje období (v %
KC), během kterého je kontralaterální švihová dolní končetina bez kontaktu
s podložkou.
Časový interval dvojitého stoje („double support time“) vyjadřuje dobu (v %
KC), po kterou jsou obě dolní končetiny v kontaktu s oporou.

2.2.2.2 Dynamické parametry chůze
Během dopadu a zatížení stojné dolní končetiny vznikají na podložce v místě
styku s nohou měřitelné reakční síly (vertikální, horizontální a rotační), které mají
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totožnou intenzitu, ale opačný směr působení než tlakové síly vyvolané pohybujícím se
subjektem. S přesunem těla dále kupředu přes stojnou dolní končetinu se mění velikost i
směr působení těchto sil.

Vertikální silové zatížení („vertical load“)
Vertikální síly, vznikající během stojné fáze KC, mají na grafickém znázornění
při obvyklé rychlosti chůze (cca 82 m/ min) charakter dvouvrcholové křivky (Příloha č.
8), kde se velikost vertikálních sil na vrcholcích blíží 110 % tělesné hmotnosti, zatímco
v prohlubni mezi vrcholy se jejich hodnota pohybuje okolo 80 % hmotnosti těla (Perry,
1996, s. 415).
První vrchol křivky se objevuje na začátku stojné fáze jako odpověď na akcepci
tělesné váhy ve stádiu zatěžování (Příloha č. 9 - F1). V tomto okamžiku rychlý pokles
těžiště těla podporuje vertikální akceleraci hmotnosti těla směrem dolů k podložce.
Prohlubeň křivky se vytváří ve fázi mezistoje (Příloha č. 9 - F2). Těžiště těla opět
stoupá vzhůru, tělo se přesouvá kupředu přes stojnou dolní končetinu. K zvýraznění
prohlubně navíc přispívá také nadlehčující efekt švihu kontralaterální dolní končetinou.
Druhý vrchol křivky spadá do pozdní fáze konečného stoje, kdy se těžiště těla opět
rychle snižuje a tím, jak váha těla padá dopředu přes pivot přednoží se znovu objevuje
fenomén akcelerace hmotnosti těla směrem dolů k podložce (Příloha č. 9 - F3).
Rychlost lokomoce významně ovlivňuje velikost vertikálních reakčních sil
(Příloha č. 10). Pomalejší rychlost chůze (< 60 m/ min) redukuje kinetickou energii
pohybujícího se subjektu, včetně vertikální akcelerace hmotnosti těla směrem
k podložce. S tímto koresponduje pokles obou vrcholů a vyhlazení prohlubně, křivka
vertikálních sil se oplošťuje. Naopak rychlejší chůze (> 82 m/ min) způsobuje
výraznější vyrýsování křivky ve smyslu vyvýšení vrcholů a poklesu prohlubně
uprostřed.

Horizontální smykové tření („horizontal shear“)
Horizontální síly vznikající paralelně s povrchem, na kterém chůze probíhá, se
označují jako smykové třecí síly (smykové tření). Ve směru antero - posteriorním
vznikají tyto síly v každém okamžiku, kdy dochází k předozadnímu vychýlení vektoru
reakčních sil z vertikály. Ve směru medio - laterálním je jejich příčinou pravolevý
stranový přenos tělesné váhy z jedné dolní končetiny na druhou.
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Velikost horizontálních sil je v porovnání s velikostí vertikálních sil malá
(Příloha č. 8 versus příloha č. 11 a č. 12). Medio - laterální smykové třecí síly jsou
nejmenší (Příloha č. 11), nepřesahují více než 10 % tělesné hmotnosti. Mediální složka
těchto sil dosahuje vrcholu ve stádiu zatěžování (5 % tělesné hmotnosti), laterální
složka potom v terminálním stoji (7 % tělesné hmotnosti). Velikost antero posteriorních smykových třecích sil (Příloha č. 12) nepřekračuje 25 % tělesné
hmotnosti. Anteriorní složka těchto sil dosahuje maxima na konci stádia zatěžování (13
% tělesné hmotnosti), posteriorní složka potom na konci terminálního stoje (23 %
tělesné hmotnosti). V mezistoji jsou antero - posteriorní třecí síly minimální (Perry,
1996, s. 417 - 418).

Vektory reakčních sil
Reakční síly mohou být v daném okamžiku reprezentovány jedním vektorem,
který vzniká skládáním vertikálních a horizontálních sil působících v jedné z rovin
trojdimenzionálního prostoru (Příloha č. 13). Vektorová přímka prochází nohou stojné
dolní končetiny v místě označovaném jako centrum tlaku („center of pressure“, COP více výše v textu) a její sklon odráží vzájemný poměr velikosti vertikálních a
horizontálních sil.
V sagitální rovině vytvářejí vektorové přímky reakčních sil během jednotlivých
etap stojné fáze KC typický vějířovitý diagram (Příloha č. 14). Iniciální kontakt paty
s podložkou způsobuje pouze krátkodobou vertikální sílu. Ve stádiu zatěžování začínají
nabývat na významnosti anteriorní třecí síly. Vektory reakčních sil vyzařují směrem
vzad. V mezistoji postupně slábne vliv anteriorních třecích sil až k jejich úplnému
vymizení, což se děje v souvislosti přesunem tělesné váhy dopředu na přednoží.
Vektorové přímky reakčních sil se postupně během intervalu mezistoje přibližují k
vertikále až se přes ní přehoupnou směrem vpřed. Jakmile se přednoží stává dominantní
zónou opory těla, začínají se uplatňovat posteriorní třecí síly. S tím jak tyto síly
nabývají na intenzitě, se vektorové přímky naklápějí více dopředu.
Ve frontální rovině je pro vektory reakčních sil rozhodující zejména vliv
velikosti vertikálních sil, protože medio - laterální třecí síly jsou velmi malé.
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Centrum tlaku (působiště reakčních sil podložky, „center of pressure“,
COP)
Základna každého vektoru reakčních sil je umístěna uvnitř stojné nohy, jediné
části těla, která se během bipedální lokomoce dostává do přímého kontaktu s podložkou.
Toto místo nohy, kterým prochází vektorová přímka, je označováno jako tlakové
centrum (COP). Každé centrum tlaku představuje střední hodnotu vertikálních sil
působících v daném okamžiku skrz stojnou nohu na podložku. Během chůze se poloha
COP mění v souvislosti s přesunem tělesné hmoty vpřed (Příloha č. 15). Ve stádiu
zatěžování se COP nachází v centrální oblasti paty, v mezistoji se jeho poloha urychleně
přesouvá kupředu po spojnici mezi patou a přednožím, ve fázi terminálního stoje je
COP soustředěno do oblasti přednoží, kde se rychlost jeho postupu zpomaluje. Vrcholu
dosahují tlaky v oblasti přednoží v 80 % stojné fáze, kdy centrum tlaku je soustředěno
pod hlavičkou druhého metatarzu. V okamžiku odlepování palce nohy od podložky je
COP lokalizováno pod palcem budoucí švihové dolní končetiny (Nordin & Frankel,
2001, s. 239 - 240).

Moment sil (otáčivý účinek síly, „torque“)
Působí-li síla takovým způsobem, že její vektorová přímka neprochází bodem,
kde je těleso otáčivě upevněno, vyvolá otáčení tělesa kolem tohoto bodu (Karas &
Otáhal, 1991, s. 56). Moment síly vzniká na pohybovém aparátu člověka tehdy, když
těžiště jakéhokoliv segmentu těla ztratí vyváženou svislou polohu přímo nad kloubem.
Vlastní váha segmentu pak vytváří rotační sílu, která ho uvede do pohybu. Proti těmto
pasivním silám působí aktivní brzdná síla svalů, čímž je bráněno posturálnímu kolapsu
ve stoje a za chůze.
Velikost momentu síly (M) je dána vztahem M = F x r, kde F je velikost síly
působící na daný tělesný segment a r je rameno síly, tj. kolmá vzdálenost vektorové
přímky od momentového bodu (středu kloubu) (Příloha č. 16).
Momenty sil v oblasti nohou zapříčiňují během chůze jejich pronačně supinační pohyby. Ve stádiu zatěžování způsobuje vnitřní (mediální) moment síly
vnitřní rotaci tibie a pronaci nohy, zatímco ve fázi konečného stoje dává zevní
(laterální) moment síly impulz k zevní rotaci tibie a supinuci nohy (Nordin & Frankel,
2001, s. 241).
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2.2.2.3 Kinematické charakteristiky chůze a přehled klíčových svalů

Dolní končetiny a pánev
1. Počáteční kontakt (Příloha č.17)
V okamžiku úderu paty švihové nohy do podložky se hlezenní kloub nachází ve
středním postavení (90°), kolenní kloub v extenzi, resp. v mírné flexi (2 až 5°), kyčelní
kloub v lehké zevní rotaci a ve flexi (30°). Pata nohy je v inverzi a přednoží v supinaci.
Pata se stává jediným opěrným místem („heel support“) dokračující dolní končetiny pro
prvních 6 - 10 % KC.
Pánev je na straně dokračující dolní končetiny maximálně rotována směrem
vpřed (8 - 10°).
Klíčové svaly:
•

Pretibiální svaly (m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor
hallucis longus): stabilizují nohu ve středním postavení.

•

Ischiokruralní svaly (m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps
femoris

caput

longum):

předcházejí

prolomení

kolenního

kloubu

do

hyperextenze, podílejí se na kompenzaci flekčního momentu v kyčli.
•

Gluteální svaly (zejména m. gluteus maximus): brání překlopení pánve do
anteverze.

•

M. adductor magnus: napomáhá rotaci pánve ve směru dokračující švihové dolní
končetiny.

2. Stádium zatěžování (Příloha č. 18)
Noha referované dolní končetiny padá přes plantární flexi na podložku, a to
valivým pohybem přes patu (tzv. pivot patní - „heel rocker“). Zatímco patní kost
zůstává stále v kontaktu s oporou, tibie je přes ní tažena vpřed, což způsobuje
odemknutí kolenního kloubu a zvětšení rozsahu flexe (15 - 18°). Noha se navíc stáčí do
pronace; talus ztrácí podporu kalkaneu a rotuje hlavou směrem dovnitř (7°). Dochází tak
k natočení osy hlezenního kloubu mediálně a zároveň k vnitřní rotaci tibie, čímž je
ovlivněno postavení nejen v kolenním, ale i kyčelním kloubu, a to ve smyslu tendence
do vnitřní rotace za podmínek udržované flexe (kolenní kloub 15 - 18°, kyčelní kloub
30°).
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Rychlý laterální přenos váhy těla na zatěžovanou dolní končetinu a odlehčení
kontralaterální strany pánve v důsledku redukce tamější opory jsou významnými
provokačními faktory jednak silného addukčního momentu stojné dolní končetiny a dále
laterálního poklesu pánve na protilehlé straně těla (maximálně 5°).
Klíčové svaly:
•

Pretibiální svaly: excentrickou aktivitou zpomalují pád nohy na podložku,
zároveň za sebou strhávají tibii vpřed a tak nepřímo napomáhají flexi kolena.

•

M. tibilis posterior: kontroluje pohyby v subtalárním skloubení tím, že působí
proti everzi a pronaci nohy.

•

M. quadriceps femoris: excentrickou činností brzdí flexi v kolenním kloubu a
absorbuje náraz z kontaktu s podložkou.

•

M. tensor fasie latae: tahem kranio - laterálním směrem omezuje addukční
moment působící na kolenní kloub.

•

Ischiokrurální svaly: se účastní iniciace flekčního pohybu v kolenním kloubu.

•

Gluteální svaly: m. gluteus maximus jako extenzor kyčle zrychluje pohyb trupu
vpřed přes stehenní kost, spolu s m. adductor magnus působí proti flexi v kyčli a
překlopení pánve dopředu.

•

Abduktory kyčlního kloubu (m. gluteus medius et minimus, m. tensor facie
latae, horní kvadrant m. gluteus maximus): brání kontralaterálnímu poklesu
pánve, přes iliotibiální trakt zajíšťují laterální stabilitu kolenního kloubu.

3. Mezistoj (Příloha č.19)
Přednoží stojné dolní končetiny je v pronaci, noha je celou plochou v kontaktu
na podložce („foot flat support“). Střed otáčení se z paty přesouvá do středu hlezenního
kloubu (tzv. pivot hlezenní - „ankle rocker“). Celá končetina je rolována dopředu přes
pevně opřenou nohu, plantární flexe hlezna přechází přes neutrální pozici ve flexi
dorzální (4°), kolenní kloub je extendován a v oblasti kyčle se zmenšuje rozsah flexe
(10°). Pánev se vrací do neutrální pozice. Tělo je maximálně vychýleno laterálním
směrem nad plně zatíženou stojnou dolní končetinu.
Klíčové svaly:
•

M. soleus: excentrickou aktivitou zpomaluje dorziflexi nohy; v pozdní fázi
mezistoje, kdy se femur dostává před tibii, se výše popisovaná aktivita m. soleus
nepřímo účastní extenze v kolenním kloubu.
- 25 -
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M. quadriceps femoris: je aktivní dokud se vektor reakční síly nachází před
kolenním kloubem (časná fáze mezistoje), za této podmínky táhnou vasty
stehenní kost dopředu a stabilizují flektované koleno. Jakmile začne působit
vektor reakční síly před kolenem, vytvoří se extenční moment, který stabilizuje
koleno proti zadní části pouzdra kloubu a kolenním vazům.

•

M. gluteus maximus: přestává být aktivní v okamžiku, kdy se vektor reakční síly
dostane za kyčelní kloub, od této chvíle je kyčel stabilizována přední částí
kloubního pouzdra.

•

Abduktory kyčelního kloubu: ve frontální rovině navracejí pánev do neutrální
pozice; m. tensor fascie latae zajišťuje přes iliotibiální trakt laterální stabilitu
kolenního kloubu.

4. Konečný stoj (Příloha č. 20)
Střed, kolem kterého probíhá závěrečné zhoupnutí nohy, se posouvá až na
hlavičky metatarzů a na přilehlé baze proximálních článků prstů (tzv. pivot přednoží „forefoot rocker“). Těsně před nadzvednutím paty stojné dolní končetiny od podložky,
je v hlezenním kloubu dosaženo maximální dorzální flexe (10°). Po odlehčení paty,
v souvislosti se začátkem aktivní plantární flexe, se noha opírá o podložku pouze
v oblasti přednoží („forefoot support“). Těžiště těla se přesouvá nad vzniklé ohnisko
opory. Noha supinuje; talus je vyzdvižen zpět nad kalkaneus a natáčí se hlavou směrem
laterálně. Změna postavení v subtalárním skloubení má za následek zevně rotační
postavení tibie. Kolenní kloub je po odvinutí paty maximálně extendován, ale ke konci
terminálního stoje se opět začíná flektovat. Kyčelní kloub se pohybuje dále do extenze,
k čemuž částečně přispívá také mírné naklopení pánve vpřed (3°) a její rotace vzad na
ipsilaterální straně (5 - 10°).
Klíčové svaly:
•

M. triceps surae: produkuje více než 80 % zrychlující síly nezbytné pro udržení
rovnovážné chůze (Murcková, 1998, s. 27).
M.gastrocnemius: zastavuje pohyb tibie vpřed a způsobuje aktivní plantární flexi
hlezna.
M. soleus: v hlezenním kloubu navozuje plantární flexi; v sutalárním skloubení
podporuje společně s m. tibialis anterior inverzi nohy, čímž oba svaly přispívají
ke stabilizaci nohy proti everzním silám zejména peroneálních svalů.
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•

M. flexor hallucis longus: podporuje oporu palce o podložku.

•

M. tensor facie latae: zabraňuje hyperextenzi v kyčelním kloubu, tahem přes
iliotibiální trakt naopak podporuje extenzi v kloubu kolenním.

5. Předšvihová fáze (Příloha č. 21)
Noha referované dolní končetiny zůstává ještě v kontaktu s oporou, ale nenese
již celou váhu těla, protože mezitím na podložku dokročila kontralaterální končetina,
která ihned převzala poměrně významnou část celkové nosné funkce. Odlehčení
budoucí švihové dolní končetiny umožňuje nejen zvětšit rozsah plantární flexe (40°), ale
i dosáhnout hyperextenze (55°) v metatarzofalangeálních kloubech nohy. Pata se tak
dostává ještě výše nad podložku a tibie se naklápí dále vpřed, tím je zahájena pasivní
flexe v kolenním kloubu (40°). Za flektujícím kolenem je přes stehenní kost tažena
dopředu pánev spolu s kyčlí. Výsledkem je neutrální postavení v kyčelním kloubu,
rotace a laterální pokles ipsilaterální strany pánve.
Klíčové svaly:
•

M. triceps surae: podporuje plantární flexi v hlezenním kloubu, ale jeho aktivita
oproti předchozí fázi poměrně rychle klesá.

•

M. rectus femoris: na svém distálním konci zabraňuje nadměrné flexi v kolenu a
na proximálním konci napomáhá flexi v kyčli.

•

M. adductor longus: anterolmediálním tahem jednak brzdí pasivně navozenou
abdukci ipsilaterálního kyčelního kloubu zapříčiněnou přenosem váhy těla na
kontralaterální dolní končetinou, a dále se podílí na flekčním pohybu v téže
kyčli.

•

M. triceps surae: podporuje plantární flexi v hlezenním kloubu, ale jeho aktivita
oproti předchozí fázi poměrně rychle klesá.

•

M. flexor hallucis longus: napomáhá odstrčení dolní končetiny palcem od
podložky.

6. Počáteční švih (Příloha č. 22)
V okamžiku odvinutí palce referované dolní končetiny od podložky se hlezenní
kloub nachází v plantární flexi (20°), tím se vzdálenost mezi kyčlí a prstci prodlouží o
celou délku nohy. Aby mohla být švihová dolní končetina bezpečně a bezdotykově
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nesena nad oporou, musí se tato vzdálenost zkrátit. To se děje jednak zmenšením
plantární flexe (10° - 5°), a dále také zvětšením rozsahu flexe v koleni (60°).
Hybnost kyčelního kloubu generovaná v předchozí fázi pokrčuje dále až do
dosažení jejího flekčního postavení (20°). Pánev v transversální rovině zaujímá
neutrální postavení, ve frontální rovině dochází na ipsilaterální straně k jejímu
laterálnímu poklesu (maximálně 5°).
Klíčové svaly:
•

M. flexor hallucis longus: napomáhá odstrčení švihové dolní končetiny palcem
od podložky.

•

Pretibiální svaly: dorzálně flektují hlezenní kloub, a tím zvedají nohu z plantární
flexe.

•

M. biceps femoris caput breve: se uplatňuje jako flexor kolenního kloubu, ale
pouze během pomalé chůze, kdy jsou setrvačné síly nedostatečné, v opačném
případě probíhá flexe víceméně pasivním způsobem.

•

M. iliopsoas (zejména m. iliacus): je flexorem kyčelního kloubu.

•

M. sartorius, m. adductor longus, m. gracilis: způsobují flexi v kyčelním kloubu,
pracují spolu se setrvačností bérce tak, aby bylo dosaženo optimální flexe
kolena.

•

M. rectus femoris: napomáhá flekčnímu pohybu v kyčli a navíc se také krátce
aktivuje, aby tahem za tibii směrem kupředu zamezil nadměrné flexi kolena.

7. Mezišvih (Příloha č. 23)
Jakmile se tibie švihové dolní končetiny dostane vlivem působení setrvačných sil
do vertikálního postavení, tzn. flekční úhel v kolenním kloubu se pasivně zmenšuje
(30°), noha má značnou tendenci přepadávat svojí vahou do plantární flexe. Její nesení
vzduchem je v tuto chvíli zabezpečeno aktivním udržením neutrální pozice v hlezenním
kloubu a zvětšením rozsahu flexe v kyčli (30°).
Klíčové svaly:
•

Pretibiální svaly: udržují neutrální pozici v hlezenním kloubu.

•

Flexory kyčle (m. iliopsoas, m. sartorius, m. gracilis, m. adductor longus):
vyvíjejí na pohyb kyčelního kloubu minimální aktivitu, spíše přetrvává jejich
iniciální předpětí z předchozí fáze.
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8. Konečný švih (Příloha č. 24)
Švihová dolní končetiny se během této fáze připravuje na realizaci počátečního
kontaktu nohy s oporou. Hlezenní kloub je aktivně držen v neutrální pozici, popř.
v lehké plantární flexi (3 - 5°). Setrvačný kyv tibie vpřed je zastaven, zatímco koleno se
dále propíná až do plné extenze. Flekční pohyb v kyčli je zabrzděn (30°). Pánev se jako
celek naklápí lehce dopředu (3°), na ipsilaterální straně je rotována vpřed (5°).
Klíčové svaly:
•

Pretibiální svaly: tahem nohy směrem do dorziflexe udržují hlezenní kloub
v neutrální pozici.

•

Ischiokrurální svaly: brzdí flekční pohyb v kyčli zastavením pohybující se
stehenní kosti, a zároveň tahem za bérec aktivně ukončují jeho setrvačný pohyb
vpřed.

•

M. quadriceps femoris: extenduje kolenní kloub za podmínek vyvážené
koaktivity ischiokrurálních svalů.

Páteř
Lokomoční pohyby dolních končetin se přenášejí přes pánev na páteř, kde
nabývají torzního charakteru, protože pánev za chůze rotuje protisměrně vzhledem
k ramennímu pletenci. K nejvýraznějšímu torznímu momentu páteře s hypomochlionem
ve výši osmého hrudního obratle (Véle, 2006, s. 351) dochází během počátečního
kontaktu a během konečného stoje, kdy pánev dosahuje maximální rotace v
transverzální rovině. Vedle toho je páteř jako celek mírně vychylována vertikálním i
laterálním směrem kolem střední linie postupu lokomočního pohybu. Deviace svislým
směrem (cca 2,5 - 4,5 cm nahoru, stejně tak dolů - měřeno v nejvyšším bodě na hlavě)
dosahují nejnižšího bodu ve stádiu zatěžování a v předšvihové fázi, naopak nejvyššího
bodu ve fázi mezistoje a mezišvihu. Laterální odchylky (cca 4,5 cm na obě strany od
stření linie - měřeno dle lokalizace středu hlavy) dosahují svého maxima ve fázi
mezistoje a mezišvihu (Perry, 1992, s. 132 -133).
Klíčovými svaly s přímým vlivem na pohyby páteře jsou krátké svaly hluboké
vrstvy zádových svalů (zejména mm. rotatores, mm. multifidi) a delší svaly střední
vrstvy (mm. erectores spinae). Kromě toho zodpovídají za hybnosti páteře významnou
měrou také břišní svaly (zejména mm. obliqui abdominis, m. transversus abdominis, m.
quadratus lumborum).
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Horní končetiny
V průběhu chůze vykonávají horní končetiny střídavé, švihové pohyby ve
smyslu flexe a extenze v ramenních i loketních kloubech. Popisovaná hybnost horních
končetin se děje v recipročním vzoru vůči příslušným dolním končetinám.
Během počátečního kontaktu referované dolní končetiny je ramenní kloub
ipsilaterální horní končetiny v maximální extenzi (24°), loketní kloub zaujímá pozici v
mírné flexi (20°). Následuje pohyb celé horní končetiny směrem kupředu. Teprve na
konci terminálního stoje dosahuje horní končetina opačné krajní polohy, tj. flexe
v kloubu ramenním (8°) i loketním (44°). Na začátku předšvihové fáze dochází
k zahájení pohybu horní končetiny zpět do výchozí polohy vzadu za tělem. Tento
extenční pohyb provází celou fázi švihu referované dolní končetiny.
Mezi klíčové svaly zajišťující švihové pohyby horních končetin patří m.
supraspinatus, m. trapezius (horní vlákna), m. deltoideus (zadní a střední vlákna), m.
latissimus dorsi a m.teres major. Participujícími svaly jsou m. deltoideus (přední
vlákna), m. infraspinatus, m. pectoralis major (klavikulární a sternální část), mm.
rhomboidei, m. biceps brachii a m. triceps brachii.

2.2.3 Vyšetření chůze
Subjektivní hodnocení chůze pacienta patří k základním vyšetřovaným
položkám v rámci kineziologického rozboru. Chůzi vyšetřujeme aspekcí, kdy si
všímáme způsobu odvíjení plosek nohou od podložky, symetrie pohybů dolních
končetin, pánve a také souhybů horních končetin. Jemnější poruchy chůze lze ozřejmit
chůzí za ztížených podmínek (např. o úzké bázi, stranou, pozpátku, po špičkách, po
patách, s vyloučením zrakové kontroly, po schodech).
Pro získání objektivních údajů hodnotících chůzi lze využít jednak
standardizovaných testů (např. 6 - minutový test chůze, 10 - metrový test chůze, Timed
„Up and Go“ Test) a dále přístrojových vyšetřovacích metod (např. videografická
kinematická analýza chůze, elektromyografie, dynamická analýza chůze prováděná
pomocí tenzometrické plošiny).
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2.3 Lokomat systém
Lokomat systém představuje moderní medicínsko - technické zařízení, které
slouží k reedukaci chůze zejména u neurologických pacientů.
Lokomat systém byl vykonstruován na konci 90. let minulého století ve Spinal
Cord Injury Centre, Balgrist University Hospital v Curychu, kde byl rovněž v roce 1999
poprvé využit k tréninku chůze spinálních pacientů (Jezernik et al., 2003, s.108). Na trh
byl oficiálně uveden v roce 2001. Od roku 2005 je celosvětově také distribuován Dětský
Lokomat systém. Výrobou tohoto zařízení se zabývá švýcarská firma Hocoma.

2.3.1 Základní technické vybavení Lokomat systému
Lokomat systém sestává z několika částí (Příloha č. 25), a to:
•

z elektronicky řízené chůzové ortézy („driven gait orthosis“, DGO) - Lokomat,

•

ze speciálního závěsného aparátu - Lokolift,

•

z pohyblivého pásu - Treadmill,

•

ze dvou osobních počítačů se speciálním softwarem - Lokomaster PC,
Lokocontrol PC.
Pacient je v Lokomatu pevně ukotven pomocí měkce vypodložených řemenů

upevněných kolem třísel, pasu a hrudníku. DGO je individuálně nastavitelná dle
tělesných rozměrů pacienta. Z tohoto důvodu je nutné před zahájením prvního tréninku
změřit důležité parametry (šířka pánve, délka stehen a bérců obou dolních končetin,
výška a hloubka zádové a pánevní opěrky DGO, medio - laterální a antero - posteriorní
pozice svorek pro dolní končetiny) (Příloha č. 26), které se zaznamenávají do
počítačové databáze a do speciálních formulářů, podle kterých se DGO před každým
dalším tréninkem daného pacienta přednastaví.
Trupová stabilita pacienta je zajištěna uchycením Lokomatu k základní
konstrukci pohyblivého chodníku pomocí otočného paralelogramu (Jezernik et al.,
2003, s. 109), který jednak slouží k fixaci polohy Lokomatu nad pohyblivým pásem a
umožňuje jemné pohybové niance ve vertikálním směru. Na druhé straně omezuje
výchylky trupu pacienta do stran a zabraňuje tendencím pohybu trupu vzad vlivem
ujíždějícího pásu pod nohama. Váha Lokomatu je regulována pomocí plynové pružiny
upevněné k paralelogramu (Galvez & Reinkensmeyer, 2005, s. 21).
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Tělesnou hmotnost pacienta lze podle potřeby při tréninku chůze v Lokomat
systému variabilně odstupňovat díky speciálnímu závěsu (Lokolift) (Příloha č. 27).
Podpora hmotnosti těla pacienta („body weight support“, BWS) se pohybuje v rozmezí
od 0 do 80 kg. Závěsný aparát se využívá také při zvedání pacienta z vozíku a
nadlehčení jeho těla během upevňování DGO (Colombo et al., 2000, s. 5). Lokolift je
možné využít i samostatně, a to při vertikalizaci pacienta.
Lokomat má čtyři stupně volnosti pohybu dolních končetin (pohyb pravého a
levého kyčelního i kolenního kloubu do flexe a extenze). Přičemž každý kloub zvlášť
má k dispozici vlastní pohon zabudovaný přímo v ortéze. Cyklický pohyb dolních
končetin navozený Lokomatem by se měl co nejvíce blížit vzoru fyziologické bipedální
lokomoce s cílem generovat optimální aferentní vstup do míchy. V průběhu tréninku je
aktuální úhlové nastavení v jednotlivých kyčelních a kolenních kloubech registrováno
čtyřmi polohovými snímači, silové parametry jsou zaznamenávány čtyřmi snímači síly.
Informace z obou typů snímačů integrovaných přímo v DGO jsou převáděny
do počítače (Lokomaster PC), který je vybaven velmi rychlým operačním systémem a
kontrolním programem zvaným Lokomaster. Hlavní úloha tohoto počítače spočívá
v kontrole funkčnosti a práceschopnosti Lokomatu a v zajištění bezpečnosti provozu.
Druhý osobní počítač (Lokocontrol PC), prostřednictvím něhož je řízen celý Lokomat
systém, slouží jako grafické uživatelské rozhraní pro fyzioterapeuta, jenž dohlíží na
trénink chůze pacienta. Zpětnou vazbu hodnocení kvality tréninku poskytuje
fyzioterapeutovi, případně pacientovi, druhý monitor připojený k tomuto počítači.
Lokomat je tedy plně programovatelný z Lokocontrol PC přes Lokomaster PC. Lze
upravovat délku a frekvenci kroků, rychlost krokového cyklu, ovlivňovat kvalitu
švihové a stojné fáze, korigovat a modifikovat kinematické trajektorie kolenních a
kyčelních kloubů, apod. (Hidler & Wall, 2005, s. 185; User Manual Lokomat, 2005).
Pohyblivý chodník (Treadmill) lze využívat buď v kombinaci s Lokomatem,
nebo samostatně. Chod pohyblivého pásu je korigován rovněž pomocí Lococontrol PC.
Trénink chůze může probíhat pasivní formou, kdy je úkolem pacienta si
uvědomit lokomoční stereotyp a jeho kvalitu, nebo se může jednat o trénink aktivní či
odporovaný, popřípadě asymetrický se zacílením na konkrétní problém (Krulík, 2007, s.
29).
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2.3.2 Výhody a nevýhody tréninku chůze v Lokomat systému
Přínosem terapie chůze v Lokomat systému je vertikalizace pacienta se
zajištěnou stabilitou trupu. Díky nastavitelnosti jednotlivých komponent zařízení je
možné uzpůsobit trénink individuálním potřebám a okamžitému stavu daného pacienta.
Mezi další výhody se řadí jednak přesná kontrola hlavních parametrů chůzového
stereotypu, a rovněž zlepšení funkční mobility a celkové kondice pacienta. Chůze
v Lokomat systému pozitivně ovlivňuje spasticitu a funkci vnitřních orgánů.
V neposlední řadě má toto zařízení pozitivní význam pro psychiku pacienta a přináší
značnou fyzickou úlevu pro fyzioterapeuta.
K hlavním nevýhodám Lokomat systému se počítá diskomfort v oblasti třísel
zapříčiněný pevnými fixačními popruhy, dále riziko ortostatických kolapsů pacienta
upevněného v závěsném zařízení (Káfuňková & Spáčilová, 2007, s. 18 - 19).
Podstatným nedostatkem DGO v nácviku streotypu chůze je jednak chybějící rotační
pohyb pánve, a dále omezení možnosti pohybu kloubů dolních končetin v ostatních
rovinách než je rovina sagitální (Hindler & Wall, 2005, s. 191).

2.3.3. Indikace a kontraindikace užití Lokomat systému
Pohybová terapie v Lokomat systému je indikována:
•

zejména u pacientů po poranění míchy a po cévní mozkové příhodě,

•

u jiných neurologických diagnóz (např. periferní parézy dolních končetin,
traumatická kraniocerebrální poranění, roztroušená skleróza mozkomíšní,
Parkinsonova choroba, dětská mozková obrna),

•

u posttraumatických stavů, u nichž je v důsledku poranění narušen chůzový
automatismus.
Kromě terapeutických účelů má Lokomat systém také význam diagnostický a

experimentální (Jezernik et al., 2003, s. 108).

Mezi kontraindikace užití Lokomat systému k terapii chůze patří:
•

ortostatické cirkulační problémy,

•

febrilie, infekce, kardiopulmonální nestabilita,

•

nezhojené nebo nestabilní fraktury,

•

těžká osteoporóza,
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•

kožní problémy (vyrážky, nezhojené jizvy, dekubity, apod.),

•

omezený rozsah pohybu v kloubech dolních končetin limitující fyziologickou
chůzi,

•

výraznější asymetrie v délce dolních končetin (více než 2 cm),

•

omezená spolupráce pacienta (strach, IQ, diskomfort, psychotická onemocnění,
neurotické stavy),

•

bolest,

•

tělesná hmotnost nad 135 kg,

•

neideální nastavení individuálních stěžejních parametrů Lokomat systému (User
Manual Lokomat, 2005.
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3. Cíle a pracovní hypotézy
3.1 Cíle práce
Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jaký vliv má pravidelný trénink spinálních
pacientů v Lokomat systému na vybrané časoprostorové parametry jejich chůzi.

Dílčí cíle
1. Využít standardizovaných testů chůze (např. Timed „Up and Go“ test, 10 metrový a 6 - minutový test chůze) k posouzení změn

v rychlosti chůze

spinálních pacientů po absolvování série tréninků v Lokomat systému.
2. Využít měření prováděná na tenzometrické plošině k objektivizaci a kvantifikaci
vybraných časoprostorových parametrů chůze spinálních pacientů.

3.2 Pracovní hypotézy
H0 1
Pravidelný trénink spinálních pacientů v Lokomat systému přispěje ke zvýšení rychlosti
jejich chůze.

H0 2
Vliv pravidelného tréninku spinálních pacientů v Lokomat systému se projeví
prodloužením délky dvojkroku.

H0 3
Pravidelným tréninkem chůze spinálních pacientů v Lokomat systému bude dosaženo
zkrácení časového intervalu dvojkroku a prodloužení relativního trvání časového
intervalu jednooporové fáze (Visintin & Barbeau, 1989).
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4. Metodika práce
Výzkumnou skupinu tvořili celkem 4 ambulantní pacienti (1 žena a 3 muži)
s posttraumatickou, inkompletní míšní lézí, kteří pod vedením fyzioterapeuta
absolvovali 3 - týdenní trénink v Lokomat systému na Spinální jednotce FN v Praze
Motole.
Za účelem objektivizace vlivu tréninku v Lokomat systému na chůzi pacientů
byly v praktické části této studie použity:
standardizované testy chůze: Timed „Up and Go“ Test (TUG), 10 - metrový test

•

chůze („10 - meter walk test“, 10 - MWT) a 6 - minutový test chůze („6 - minute
walk test“, 6 - MWT);
index hodnocení lokomoční disability spinálních pacientů („walking index for

•

spinal cord injury“, WISCI II);
vyšetření chůze pacientů na tenzometrické plošině.

•

Testování bylo provedeno nejprve na začátku před zahájením série tréninků v Lokomat
systému, a poté na konci bezprostředně po ukončení poslední tréninkové jednotky.

4.1 Výběr a charakteristika probandů
Zařazení probandů do výzkumného souboru se řídilo následujícími výběrovými
kritérii:
•

pacienti bez souběžně probíhající individuální fyzioterapie, fyzikální terapie či
jiného tréninkového programu;

•

doba od iniciálního poranění míchy maximálně 2,5 roku;

•

stabilizovaný stav pacienta: farmakologicky, bez epizod infekčního či jiného
závažného onemocnění, včetně nezhojených dekubitů, kardiopulmonální
instability, ortostatické hypotenze (pokles systolického TK více než 20 mmHg
nebo diastolického TK více než 10 mmHg), tromboembolické choroby, bez
obtrukčního či restrikčního onemocnění plic v anamnéze a bez signifikantní
osteoporózy;

•

pohyblivost kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů obou dolních končetin bez
zjevných známek nadměrné spasticity či těžkých kontraktur limitujících
adekvátní rozsah pohybu dolních končetin, který je nezbytný pro fyziologickou
chůzi během lokomočního tréninku;
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tělesné rozměry probandů vyhovující konstrukčním parametrům DGO (šířka
pánve: 29 - 51 cm, délka stehna: 35 - 47 cm, délka bérce: 29 - 39 cm; obvod
stehna měřený 14 cm nad osou kolenního kloubu: < 57 cm; hmotnost těla: < 150
kg).
Hledisko lékařské etiky bylo před realizací této případové studie ošetřeno

slovním a písemným informovaným souhlasem všech zúčastněných pacientů. Medikace
probandů zůstala po celou dobu tréninkového programu v Lokomat systému
nezměněna.

Proband č. 1
Probandem č. 1 byla 37letá žena s inkompletní míšní lézí C5 vzniklou před 8
měsíci.
V neurologickém nálezu pacientky přetrvávala středně těžká spastická
pravostranná hemiparéza (s převahou na akrálních částech končetin) s poruchou čití
taktilního (od C5 vpravo, od Th3 vlevo) a diskriminačního (od C5 vpravo, od Th5
vlevo). Pacientka zvládala samostatný stoj bez asistence. Chůze byla hemispastická a
lehce nejistá, k překonání delší vzdálenosti používala 1 francouzskou hůl drženou vlevo.

Proband č. 2
Probandem č. 2 byl 20letý muž s inkompletním míšním hemisyndromem
(Brown-Séquardův syndrom) vzniklým před 15 měsíci.
V neurologickém nálezu dominovala pravostranná spastická hemiparéza
s poruchou povrchového čití (od C4 vpravo) a se syringomyelitickou disociací čití (od
C6 vlevo). Stoj bez opory byl stabilní, o mírně rozšířené bázi. Chůze byla spastická,
dystaktická, obvykle realizovaná s jednou vycházkovou holí.

Proband č. 3
Probandem č. 3 byl 58letý muž s inkompletní míšní lézí Th6 vzniklou před 5
měsíci.
V neurologickém nálezu pacienta přetrvávala spastická paraparéza dolních
končetin s poruchou povrchového čití (bilaterálně od Th8). Pacient zvládal stoj I i II bez
asistence. Chůze bez opěrné pomůcky či bez zrakové kontroly byla nejistá, mírně
ataktická.
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Proband č. 4
Probandem č. 4 byl 61letý muž s inkompletní míšní lézí Th12 vzniklou před 18
měsíci.
V neurologickém nálezu pacienta přetrvávala spastická paraparéza dolních
končetin s poruchou termického čití akrálně. Pacient zvládal samostatný stoj bez
asistence, chůze byla jistá pouze za předpokladu využití opory o 2 francouzské hole.

4.2 Objektivizační metody hodnocení chůze probandů
4.2.1 Standardizované testy chůze
Standardizované

testy

chůze

byly

prováděny

přednostně

za

účelem

zhodnocení rychlosti chůze probandů. Testování u všech probandů probíhalo v tomto
konstantním pořadí: Timed „Up and Go“ test  10 - metrový test chůze  6 minutový test chůze. U každého jednotlivce byl v rámci vstupního a výstupního
vyšetření proveden každý test pouze jedenkrát z důvodů minimalizace efektu únavy na
rychlost jejich chůze.

Timed „Up and Go“ Test (TUG)
Pomocí Timed „Up and Go“ testu byla posuzována rychlost chůze probandů při
současném provádění vícečetných úkolů (přechody ze sedu do stoje a naopak, rychlost
chůze a posturální stabilita vyšetřovaných).
Každému probandovi byl měřen čas potřebný k realizaci následujících úkolů:
postavit se ze sedu na standardně vysoké židli, ujít 3metrovou vzdálenost, otočit se a
poté se vrátit zpět k židli a posadit se na ni.

10 - metrový test chůze („10 - meter walk test“,10 - MWT)
V 10 - metrovém testu chůze byl měřen čas, za který byl pacient schopen urazit
střední 10metrový úsek z celkové 14metrové distance. Počáteční a konečné 2 m sloužily
pro zahájení a ukončení lokomoce, aby se vyloučil případný akcelerační nebo
decelerační vliv na rychlost chůze.
Každý pacient byl požádán, aby překonal vlastním, přirozeným tempem
vyměřenou vzdálenost.
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6 - minutový test chůze (6 - Minute Walk Test, 6 - MWT)
Při provádění 6 - minutového testu chůze byla měřena celková vzdálenost,
kterou pacient během stanoveného časového limitu urazil.
Pacienti byli vybídnuti, aby šli vlastním tempem s možností si odpočinout
v případě, že nebudou schopni v chůzi pokračovat.

4.2.2 Walking index for spinal cord injury (WISCI II)
Index hodnotícího lokomoční disabilitu spinálních pacientů („walking index for
spinal cord injury“, WISCI II) je 20 - stupňová škála, která byla vytvořena za účelem
zhodnocení fyzického omezení chůze spinálního pacienta. Je odstupňována mírou jeho
závislosti na fyzické asistenci (jedné/ dvou osob) a/ nebo na využívání daného typu
opěrných kompenzačních pomůcek (vzpěra, chodítko, hole, vycházková hůl) k chůzi
(Příloha č. 28).
Skóre testu WISCI II bylo u všech testovaných pacientů určeno během 10 MWT a 6 - MWT.

4.2.3 Vyšetření chůze na tenzometrické plošině
K analýze tlakových statických a dynamických sil během chůze vyšetřovaných
probandů byl využit měřící systém GaitPlatform FDM (Zebris Medical GmbH), jehož
základní vybavení zahrnovalo tenzometrickou plošinu napojenou na osobní PC se
speciálním softwarem WinGait FDM v 0.0.41. Pomocí tohoto zařízení byly získány
údaje o časoprostorových charakteristikách chůze probandů (kapitola 2.2.2.1). Měření
bylo prováděno v laboratoři kliniky rehabilitace ve FN v Motole.
Vlastní provedení vyšetření stoje a chůze na tenzometrické plošině bylo
realizováno tímto způsobem: pacient byl nejprve vyzván, aby stál po dobu 20 sekund na
stanoveném místě tenzometrické plošiny. Následně byl požádán, aby 3 - krát přešel
vlastním tempem tenzometrický chodník z jednoho konce na druhý s možností si mezi
jednotlivými vstupy na plošinu krátce odpočinout. Probandi se po tenzometrické plošině
pohybovali samostatně bez asistence druhé osoby a bez opěrných pomůcek, s výjimkou
probanda č. 4, který k chůzi používal dvě francouzské hole.
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4.3. Popis tréninku chůze probandů v Lokomat systému
Každý pacient absolvoval v Lokomat systému celkem 10 tréninkových lekcí
chůze, které byly rozplánovány do 3 po sobě následujících týdnů.
Trénink chůze byl individuálně uzpůsoben aktuálnímu stavu nervosvalového
aparátu daného jedince, jeho celkové kondici a úrovni tolerance tělesné zátěže,
schopnosti kontrolovat a vědomě korigovat vlastní lokomoční stereotyp. Skladbu
tréninkových jednotek pacientů v Lokomat systému vytvářel a řídil zkušený
fyzioterapeut.
Každá tréninková jednotka chůze v Lokomat systému nepřesahovala svým
trváním 30 minut. Rychlost chůze se pohybovala v rozmezí od 0, 55 až 0, 69 m/ s.
Celková vzdálenost, kterou pacient během jedné tréninkové lekce urazil, se různila dle
skladby tréninkové jednotky, ale nepřekračovala hranici 1000 m. Úroveň váhové
podpory se měnila v intervalu od 50 % do 25 % celkové tělesné hmotnosti daného
pacienta. Její nastavení se řídilo pravidlem, že při minimální váhové podpoře by mělo
být dosaženo maximálního zatížení dolních končetin, bez zjevných známek
„podlamování“ kolene stojné dolní končetiny nebo zakopávání o špičku švihové nohy.
Pacienti byli instruováni, aby volním úsilím generovali lokomoční pohyby
dolních končetin, které by odpovídaly asistovaným krokovým vzorcům vytvářeným
DGO. V průběhu lokomočního tréninku získávali pacienti zpětnou vazbu o vyvíjeném
úsilí prostřednictvím grafického zobrazení na monitoru před sebou. Kvalita chůze byla
korigována jednak verbálně a manuálně fyzioterapeutem, navíc měli pacienti možnost
sebekontroly ve velkoplošném zrcadle umístěném na stěně před sebou.
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5. Výsledky
5.1 Výsledky standardizovaných testů chůze
Výsledné hodnoty standardizovaných testů chůze jsou shrnuty v tabulce č. 1 a
znázorněny graficky v příloze č. 29 - 31.

Tabulka č. 1: Výsledky standardizovaných testů chůze.
Proband
1

Testování

testy chůze

Standardizované

TUG
(s)
10 – MWT
(s)
6 – MWT

Legenda k tabulce č. 1:

(m)

2

3

4

Vs

Vý

Vs

Vý

Vs

Vý

Vs

Vý

9,00

9,86

7,50

7,00

7,60

9,20

13,90

16,90

12,00

10,56

8,70

7,00

7,30

6,70

14,50

13,90

-

-

47,00

47,50

42,00

42,00

23,00

23,00

Vs/ Vý …………….........vstupní/ výstupní testování
TUG………….........Timed „Up and Go“ test
10 - MWT ………...10 - metrový test chůze
6 - MWT…………..6 - minutový test chůze

Časy naměřené v rámci výstupního Timed „Up and Go“ testu se u probanda č. 1,
3 a 4 oproti vstupním hodnotám prodloužily. Naopak proband č. 2 zvládl provedení
tohoto testu v závěrečném vyšetření v kratším čase. V 10 - metrovém testu chůze se
v rámci výstupního měření u všech probandů zkrátil čas nutný k překonání stanovené
10 - metrové vzdálenosti. Poslední porovnávanou hodnotou byla překonaná vzdálenost
za stanovený čas měřená v 6 - minutovém testu chůze, která se u probanda č. 2 v rámci
výstupního testování nepatrně prodloužila, u probanda č. 3 a 4 zůstala nezměněna.
Proband č. 1 tento test z provozních a organizačních důvodů vůbec neprováděl.
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5.2 Walking index for spinal cord injury (WISCI II) skóre
Při vstupu do studie byli probandé č. 1, 2, 3 schopni překonat 10metrovou
vzdálenost 10 m bez opěrných pomůcek a bez fyzické asistence druhé osoby (WISCI II
= 20). Proband č. 4 ušel 10metrovou vzdálenost pouze s oporou o dvě francouzské
hole, ale nepotřeboval asistenci druhé osoby (WISCI II = 16).
Po ukončení série tréninků v Lokomat systému zůstaly hodnoty WISCI II skóre
u všech probandů totožné s hodnotami zjištěnými při vstupním vyšetření: proband č. 1,
2, 3 (WISCI II = 20), proband č. 4 (WISCI II = 16).

5.3 Výsledky měření na tenzometrické plošině
Výsledné hodnoty vybraných časoprostorových parametrů získané v rámci
vstupního a výstupního měření jsou shrnuty v tabulce č. 2.
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Tabulka č. 2: Výsledné hodnoty měřených časoprostorových parametrů chůze
Proband
1
Měření

2

3

4

Vs

Vý

Vs

Vý

Vs

Vý

Vs

Vý

Délka kroku

L 0,45

L 0,48

L 0,50

L 0,58

L 0,64

L 0,59

L 0,40

L 0,37

(m)

P 0,47

P 0,42

P 0,45

P 0,55

P 0,64

P 0,61

P 0,38

P 0,36

0, 93

0, 90

0, 95

1,12

1,26

1,21

0, 76

0,74

L 0,80

L 0,76

L 0,41

L 0,58

L 0,59

L 0,62

L 0,91

L 1,03

P 0,98

P

P 0,71

P 0,78

P 0,60

P 0,61

P 0,80

P 0,93

Délka
dvojkroku
(m)
Časový
interval
kroku (s)

1,76

Časový

1,78

2,52

1,12

1,36

1,19

1,24

1,71

1,97

interval

L 70,01

L 46,29

L 85,49

L 71,83

L 67,37

L 65,81

L 69,02

L 71,32

stojné fáze

P 61,43

P 40,64

P 79,93

P 58,79

P 65,68

P 66,35

P 74,14

P 76,53

interval

L 29,99

L 53,71

L 14,51

L 28,17

L 32,63

L 34,19

L 30,98

L 28,68

švihové fáze

P 38,57

P 59,36

P 20,07

P 41,21

P 34,32

P 33,65

P 25,86

P 23,47

L 16,52

L 10,78

L 43,71

L 15,92

L 16,00

L 16,45

L 21,09

L 24,02

P 15,06

P 8,80

P 23,02

P 14,21

P 17,12

P 16,18

P 22,16

P 23,91

L 38,43

L 26,72

L 18,76

L 41,70

L 34,25

L 33,18

L 25,77

L 23,39

P 29,86

P 21,07

P 13,20

P 28,66

P 32,56

P 33,72

P 30,89

P 28,60

L 15,06

L 8,80

L 23,02

L 14,21

L 17,12

L 16,18

L 22,16

L 23,91

P 16,52

P 10,78

P 43,71

P 15,92

P 16,00

P 16,45

P 21,09

P 24,02

0,52

0,36

0,45

0,83

1,06

0,97

0,45

0,38

34

24

54

45

50

48

35

30

interval
dvojkroku (s)

Časoprostorové parametry chůze

Časový

KC (%)
Časový

KC (%)
Časový
interval
stádia
zatěžování
(%)
Časový
interval
jedooporové fáze KC
(%)
Časový
interval
předšvihové fáze KC
(%)
Rychlost
chůze (m/ s)
Frekvence
(kroky/ min)

Legenda k tabulce č. 2:

Vs/ Vý………..vstupní/ výstupní měření
L/ P………….. levá/ pravá dolní končetina
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V závěrečném vyšetření se délka kroku probanda č. 3 a 4 oproti vstupním
hodnotám oboustranně zkrátila. U pacientky č. 1 se prodloužil krok zdravou levou dolní
končetinou, zatímco na kontralaterální straně se krok postiženou dolní končetinou
zkrátil. Délka dvojkroku se u pacientů č. 1, 3 a 4 celkově zmenšila. U probanda č. 2 se
hodnoty obou měřených parametrů (délka kroku i délka dvojkroku) významně zvýšily.
Rozdíl v délkách kroku mezi pravou a levou dolní končetinou se zmenšil u probanda č.
2 a 4, zatímco u zbývajících dvou vyšetřovaných pacientů (č. 1 a 3) se pravolevá
asymetrie v délkách kroku zvýraznila.
Výstupní hodnota časového intervalu kroku se v porovnání se vstupní hodnotou
zvýšila u probanda č. 2, 3, 4 bilaterálně, u pacientky č. 1 pouze pravostranně, na levé
straně u ní došlo ke snížení hodnoty tohoto parametru. Časový interval dvojkroku se u
všech probandů prodloužil.
Poměrné zastoupení časového intervalu stojné a švihové fáze KC se výrazně
změnilo u probanda č. 1 a 2, méně potom u probanda č. 4. U probanda č. 3 zůstal poměr
obou fází ve vstupním i závěrečném měření téměř identický. U probanda č. 1 a 2 se
oboustranně zkrátila stojná fáze ve prospěch fáze švihové, naopak u probanda č. 4 se
stojná fáze ještě více prodloužila na úkor fáze švihové. Zkrácení stojné periody bylo u
probanda č. 1 nejvíce podmíněno kratším trváním jednooporové fáze. U probanda č. 2
se jednooporová fáze prodloužila díky ukrácení fáze přešvihové a intervalu stádia
zatěžování. U probanda č. 4 se pouze mírně zkrátila jednooporová fáze, a naopak se
více prodloužila perioda stádia zatěžování a předšvihové fáze.
Rychlost chůze po tenzometrické plošině byla v rámci výstupního měření u
probanda č. 1, 3 a 4 nižší, u probanda č. 2 vyšší v porovnání s měřením během
vstupního vyšetření. Frekvence kroků se u všech probandů v závěrečném vyšetření
snížila.
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6. Diskuze
Řada studií poukazuje na zlepšení chůze spinálních pacientů po trénincích
v Lokomat systému. Wirz a kol.. (2005, s. 672) uvádějí, že intenzivní trénink (celková
doba trvání 8 týdnů, 3- až 5 - krát týdně, délka tréninkové jednotky 45 minut, rychlost
chůze 0, 42 až 0, 65 m/ s, velikost váhové podpory: 37 ± 17 %) vede ke zvýšení
rychlosti chůze, vytrvalosti a zlepšení výkonu současně prováděných zadaných úkolů v
průběhu lokomoce. Specifický rehabilitační trénink v Lokomat systému (celková doba
trvání 12 týdnů, frekvence tréninkových jednotek 3 - krát týdně, délka tréninkové
jednotky 60 minut, rychlost chůze 0, 55 až 0, 89 m/ s, velikost váhové podpory 35 % až
58 % na začátku tréninkové jednotky a 0 % až 44 % na jejím konci) podporuje
supraspinální plasticitu motorických center zodpovědných za řízení lokomoce, kromě
tohoto je zlepšení chůze provázeno také vzrůstem aktivity mozečku (Winchester et al.
2005, s. 313). Trénink v Lokmat systému (3 - krát týdně, délka tréninkové jednotky 30
minut, rychlost chůze 0, 28 až 0, 69 m/ s) má potenciál pozměnit abnormální spinální
reflexní reakce a zlepšit cílenou volní motoriku (Mirbagheri et al., 2005, s. 561). Ve
skladbě tréninků chůze v Lokomat systému poukazují Jezernik a kol. (2003, s. 109) na
význam faktoru zatížení dolních končetin, který by mohl být důležitý pro retrénink tzv.
generátorů centrálních vzorců pohybu („central pattern generátore“, CPGs). Zdá se, že
zatížení dolních končetin v kombinaci s aferentními informacemi z kinezioreceptorů
kyčelních kloubů má rozhodující význam pro generování lokomočních vzorců pohybu.
Na tomto základě by se dal také vysvětlit samotný účinek tréninků v Lokomat systému
na zlepšení chůze pacientů s míšní lézí (Dietz & Harkema, 2004, s. 1954 a 1956).
Hornby a kol. (2005, s. 62) poukazují na důležitý faktor zodpovědný za zlepšení
schopnosti chůze, jímž je spontánní neurologické zotavení. U pacientů s motorickou
inkompletní míšní lézí bylo zjištěno, že se jejich motorické funkce navracejí nejrychleji
během prvních 2 měsíců po poranění míchy, tempo zotavovacího procesu značně klesá
mezi 3. až 6. měsícem (Waters et al., 1994 a, s. 71; Waters et al., 1994 b, s. 310) a
předpokládá se, že ve 2. roce po úrazu je proces neurologického zotavení téměř ukončen
(Piepmeier & Jenkins, 1988, s. 307). Spontánní zotavení během prvních 2 měsíců po
míšním poranění pravděpodobně přispívá ke zlepšení lokomočních schopností pacientů
trénujících v Lokomat systému (Hornby et al., 2005, s. 62). Na neurologické zotavení
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po úrazech míchy mohou mít také vliv další faktory: věk pacienta v době úrazu, úroveň
míšní léze, ininicální ASIA skóre (Burns et al., 1997, s. 1169 - 1171). Znovunabytí
schopnosti chůze mohou v terapeutickém procesu znesnadňovat faktory, které vyplývají
z neurologického deficitu spinálního pacienta. Barbeau a kol. (1999, s. 226) uvádějí tyto
faktory: problémy se svalovou aktivací (svalová slabost a dyskoordinace), posturální
potíže (problémy s nesením váhy těla, zajištěním rovnováhy a propulze) a hyperaktivita
spinálních reflexů a s ní související spasticita.
Přesto, že v této diplomové práci byli všichni probandé zařazeni do výzkumného
souboru podle jednotných výběrových kritérií, rozdílnost ve výsledcích nalezených
mezi probandem č. 2 a ostatními 3 probandy může poukazovat na jistou nehomogenitu
skupiny vybraných pacientů. Domnívám se, že vliv některých z faktorů, které zmiňuje
Barbeau a kol. (1999, s. 226), by mohl negativně ovlivnit výsledky měření
časoprostorových parametrů chůze také u probanda č. 1, 3 a 4. Na tomto základě by se
dalo usuzovat, že trénink v Lokomat systému by mohl u některých spinálních pacientů
vést k dekompenzaci jejich chůze. Kromě toho by se dalo také uvažovat, že tréninky
v Lokomat systému by mohly být pro pacienty určitým typem stresoru, na něhož
organismus reaguje poplachovou reakcí. Časté a dlouhodobé opakování stejného
stresoru vyvolává postupně změnu charakteru odpovědi ve smyslu postupného
přizpůsobování a jeho lepšího zvládnutí, tj. dosažením stádia adaptace, které je
charakterizováné snížením negativního působení stresoru a zvýšením se schopnost
odolat podnětu intenzivnějšímu (Máček & Máčková, 1997, s. 57). Domnívám se, že
probandé (č. 1, 3 a 4), u nichž se nezlepšily výsledky měření vybraných
časoprostorových parametrů chůze, by se v důsledku malého počtu opakování
tréninkových jednotek (10 – krát) v Lokomat systému mohli nacházet teprve ve stádiu
poplachové reakce. Pro adaptaci by potom bylo důležité zvýšit celkový počet
tréninkových jednotek.

6.1 Diskuze k hypotéze H0 1
Předpokládala jsem, že se rychlost chůze spinálních pacientů po ukončení série
tréninků v Lokomat systému zvýší. Tato hypotéza se potvrdila pouze u probanda č. 2,
jenž ve výstupním vyšetření dosahoval lepších výsledků ve všech standardizovaných
testech chůze, stejně tak i při měření prováděném na tenzometrické plošině. U ostatních
probandů (č. 1, 3 a 4) byla stanovená hypotéza zamítnuta, protože nedošlo ke zlepšení
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výkonu ve všech standardizovaných testech chůze; hypotézu nepotvrdily ani výsledky
získané měřením na tenzometrické plošině.
Standardizované testy chůze (TUG, 10 - MWT a 6 - MWT) jsou validními a
spolehlivými nástroji pro hodnocení rychlosti chůze u pacientů s míšní lézí (van Hedel
et al., 2005). Je prokázáno, že existují jednak významné korelace mezi jednotlivými
chůzovými testy navzájem, a že všechny 3 testy korelují s WISCI II. Nicméně bylo také
zjištěno, že u pacientů s těžší disabilitou chůze existují menší korelace mezi WISCI II a
standardizovanými testy chůze. Pacienti s WISCI II skóre 10 a nižším vykazují
pozitivní korelaci mezi WISCI II a TUG testem a negativní korelaci mezi WISCI II a 6 MWT. Korelační koeficienty intra- a interreliability standardizovaných testů chůze jsou
také významné. Bylo zjištěno, že druhé opakování TUG a 6 - MWT zlepšuje výsledky
hodnocení, tedy že první testování ovlivňuje druhé. Van Hedel a kol. (2006) dále také
porovnávali citlivost standardizovaných testů chůze s WISCI II a zjistili, že u spinálních
pacientů s dobrou schopností chůze vykazuje 6 - MWT a 10 - MWT větší citlivost než
WISCI II.
Rychlost chůze je podmíněna frekvencí a délkou dvojkroku (Tošnerová, 2002, s.
22), přičemž jedna nebo obě tyto proměnné mohou být limitujícím faktorem maximální
rychlosti chůze (Pépin et al., 2003 b, s. 271 - 272). Spinální pacienti mají obecně
významně sníženou rychlost chůze v porovnání se zdravou populací (Barbeau et al.,
1999, s. 225). Upřednostňují „pohodlnou“ rychlost chůze, která je 2 - až 10 - krát nižší
než je preferovaná rychlost průměrného zdravého člověka (Pépin et al, 2003 a, s. 258 a
269). Pacienti s inkompletním motorickým funkčním deficitem jsou do jisté míry
schopni přizpůsobit svoji rychlost chůze zvyšujícím se otáčkám pohyblivého pásu,
avšak jejich adaptační kapacita na vyšší rychlost, než je jejich preferovaná, bývá
omezena. Zdá se, že spinální pacienti dosahují své maximální rychlosti chůze
přednostně zvýšením délky dvojkroku, protože schopnost zvýšit frekvenci chůze je
výrazněji limitována jejich neurologickým deficitem. Z tohoto důvodu je považována
maximální frekvence dvojkroku za významnější limitující faktor maximální rychlosti
chůze než délka dvojkroku (Pépin et al., 2003 b, s. 275). Rychlost chůze může být také
ovlivněna tíží míšního poškození a dobou uplynulou od úrazu. BWSTT může u
spinálních pacientů v chronickém stádiu zlepšit rychlost chůze, avšak velikost změn je
mnohem menší než u pacientů ve stádiu subakutním (Barbeau, 2003, s. 5). Na rychlost
chůze může mít vliv také úroveň míšní léze. U pacientů s poraněním hrudních míšních
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segmentů byl prokázán vyšší stupeň spasticity dolních končetin a snížená frekvence a
rychlost chůze, u pacientů s poraněním bederních segmentů byla vypozorována větší
funkční svalová slabost flexorů kyčelních kloubů a kratší délka dvojkroku (Krawetz &
Nance, 1996, s. 636 - 637). Svalová síla dolních končetin má vztah k rychlosti chůze a
kadenci (Bohannon, 1986, s. 204 - 206). U dospělých pacientů po CMP bylo zjištěno, že
maximální rychlost chůze má vztah ke svalové síle flexorů kyčle a plantárních flexorů
nohy (Nadeau et al., 1999, s. 128). Na druhé straně Wirz a kol. (2005, s. 672) tvrdí, že
neexistuje korelace mezi zlepšením rychlosti chůze spinálních pacientů a změnami ve
svalové síle či spastickém motorickém projevu. U pacientů s míšní lézí je svalová
slabost významným faktorem redukujícím

maximální rychlost chůze. Např.

nedostatečná aktivita plantárních flexorů na konci stojné fáze KC představuje chybějící
zdroj propulzních sil, které jsou nezbytné pro zvýšení frekvence a délky dvojkroku, a
tím i zvýšení rychlosti chůze. Také dyskoordinace pohybů dolních končetin, která je
zapříčiněná změnami v načasování spřažených pohybů kyčelních a kolenních kloubů
během KC, omezuje frekvenci a délku dvojkroku, čímž přispívá k limitaci maximální
rychlosti chůze u spinálních pacientů (Pépin et al., 2003 a, s. 268).
Kompenzační pomůcky určené pro chůzi mohou zlepšit funkční nezávislost
pacientů s míšní lézi (Melis et al., 1999, s. 430). Berle a hole pomáhají na jedné straně
vytvářet síly nutné k udržení tělesné rovnováhy a stability při chůzi ve vzpřímeném
postavení, na druhé straně má jejich používání při lokomoci také nevýhody, ke kterým
se řadí především nízká průměrná rychlost chůze, zvýšené energetické úsilí a
nedostatečnost propulzních sil generovaných ve směru pohybu (Karčnik & Kralj, 1999,
s. 421).

6.2 Diskuze k hypotéze H0 2
Očekávala jsem, že na základě pravidelného tréninku spinálních pacientů
v Lokomat systému se prodlouží délka dvojkroku. Tato hypotéza se potvrdila pouze u
probanda č. 2, zatímco výsledné hodnoty naměřené u ostatních probandů tuto hypotézu
vyvrátily.
Délka dvojkroku je podmíněna jednak rozsahem extenze kyčelního a kolenního
kloubu na konci stojné fáze, jednak rozsahem flexe kyčelního a extenze kolenního
kloubu na konci fáze švihové (Pépin et al., 2003 a, s. 267). V porovnání se zdravými
jedinci jsou u spinálních pacientů popisovány během chůze větší rozsahy pohybu
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v kyčelním kloubu, nadměrná flexe v kolenním kloubu při iniciálním kontaktu nohy
s podložkou, a u některých pacientů dokonce přetrvávající nadměrná flexe kolene po
celou dobu stojné fáze (Conrad et al., 1983, s. 720 - 724). Větší exkurze pohybu
kyčelního kloubu kombinované s nadměrnou flexí kolene při iniciálním kontaktu nohy
s podložkou způsobují, že spinální pacienti dosahují své maximální délky dvojkroku při
nižších otáčkách pohyblivého pásu než bylo vysledováno u zdravých jedinců (Pépin et
al., 2003 a, s. 268). Mezi hlavní příčiny omezující délku dvojkroku u pacientů s míšní
lézí jsou zařazovány: dyskoordinace pohybu velkých kloubů dolních končetin, svalová
slabost a spasticita, přičemž Pépin a kol. (2003 b, s. 276) považují svalovou slabost za
klíčový faktor ovlivňující výslednou délku dvojkroku, spasticita potom má podle nich
větší vliv na kadenci. Ve studii prováděné na souboru zdravých jedinců Nilsson a kol.
(1985, s. 463) zjistili, že pokud se dolní končetina během švihu pohybuje kupředu větší
rychlostí, tedy její otáčivý moment sil vytvářený flexory kyčelního kloubu je větší,
narůstá také délka dvojkroku. Pro spinální pacienty znamená významnou limitaci
maximální délky dvojkroku jak omezená tvorba flekčního momentu sil v oblasti
kyčelního kloubu během KC, tak také nedostatečnost tvorby propulzních sil, daná
sníženou aktivitou plantárních flexorů nohy (Pépin et al., 2003 b, s. 277).

6.3 Diskuze k hypotéze H0 3
Předpokládala jsem, že se vliv pravidelných tréninků spinálních pacientů
v Lokomat systému projeví zkrácením časového intervalu dvojkroku a prodloužením
relativního časového intervalu jednooporové fáze. Tato hypotéza se nepotvrdila u
žádného ze čtyřech probandů. Časový interval dvojkroku se u všech sledovaných
probandů prodloužil. Relativní časový interval jedooporové fáze se u probanda č. 1 a 4
zkrátil, u probanda č. 2 se prodloužil a u probanda č. 3 nedošlo mezi vstupním a
výstupním měřením k významným změnám.
Fyziologická chůze se vyznačuje následujícím načasováním krokového cyklu.
Stojná fáze zabírá zhruba 60 % KC, z toho 10 % připadá na každou z obou period
dvojitého stoje a 40 % na fázi jednooporovou. Švihová fáze představuje zbylých 40 %
z celého KC (Borgey, 2007, s. 2). Perry (1996, s. 11 - 15) uvádí, že z celkové délky KC
(100 %) připadá na fázi počátečního kontaktu 2 %, na stádium zatěžování 8 %, mezistoj
zabírá 20 %, konečný stoj také 20 % a předšvihová fáze 10 %, zbylých 40 % KC
připadá na fázi švihovou. Chůze pacientů s inkompletní míšní lézí se od chůze zdravých
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jedinců odlišuje delším trváním krokového cyklu, kdy je prodloužen časový interval jak
stojné, tak také švihové fáze (Barbeau et al., 1999, s. 225), přičemž stojná fáze se
vyznačuje relativně zkráceným intervalem jedooporové fáze (Visintin & Barbeau, 1989)
v poměru k délce obou period dvojitého stoje (Pépin et al., 2003 b, s. 277). Chang a kol.
(2004, s. 287) považují zkrácení relativního časového intervalu jednooporové fáze KC
za důsledek snížené schopnosti postižené dolní končetiny nést váhu vlastního těla
v okamžiku, kdy kontralaterální dolní končetina vykonává krok vzduchem vpřed.
Prodloužení period dvojitého stoje by mohlo podle Pépina a kol. (2003 b, s. 277)
částečně souviset se zhoršenou schopností spinálních pacientů kontrolovat rovnováhu
těla.
Délka časového intervalu dvojkroku je závislá na rychlosti chůze. S narůstající
rychlostí se u zdravých jedinců trvání stojné i švihové fáze zkracuje, a navíc se mění
poměrné zastoupení obou fází dvojitého stoje ve prospěch fáze jednooporové (Perry,
1996, s. 6). Při zrychlování spastické chůze bylo u neurologických pacientů
vypozorováno, že se přednostně více zkracuje stojná fáze než fáze švihová (Meyer,
2002, s. 7). Neschopnost spinálních pacientů redukovat trvání švihové fáze souvisí s
prodlouženými intervaly dvojitého stoje (Pépin, 2003 b, 277). Ve studii provedené na
souboru hemiplegických pacientů se ukázalo, že trvání dvojitého stoje na postižené
straně těla je jedním z dobrých prediktorů rychlosti chůze, zatímco na kontralaterální
zdravé straně je tímto prediktorem časový interval jedooporové fáze (Olney et al.,
1994).
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7. Závěry
Tato diplomová práce se zabývala praktickým významem Lokomat systému pro
rehabilitaci chůze pacientů po poranění míchy.
Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jaký vliv má pravidelný trénink
v Lokomat systému na vybrané časoprostorové parametry chůze u pacientů s míšní lézí.
Ověřovala jsem tyto 3 pracovní hypotézy:
H0 1: Pravidelný trénink spinálních pacientů v Lokomat systému přispěje ke zvýšení
rychlosti jejich chůze.
H0 2: Vliv pravidelného tréninku spinálních pacientů v Lokomat systému se projeví
prodloužením délky dvojkroku.
H0 3: Pravidelným tréninkem chůze spinálních pacientů v Lokomat systému bude
dosaženo zkrácení časového intervalu dvojkroku a prodloužení relativního
trvání časového intervalu jednooporové fáze.
Změny v časoprostorových parametrech chůze, ke kterým došlo u skupiny 4
pacientů po sérii 10 tréninkových jednotek v Lokomat systému, jsem posuzovala na
základě vyhodnocení dat získaných v rámci vstupního a výstupního vyšetření probandů
pomocí standardizovaných testů chůze (TUG, 10 - MWT, 6 - MWT) a měření
prováděném na tenzometrické plošině. Zjistila jsem, že:
1. Pouze u 1 probanda ze čtyř se zvýšila rychlost chůze, prodloužila se délka
dvojkroku i relativní trvání časového intervalu jednooporové fáze.
2.

Časový interval dvojkroku se u všech probandů prodloužil.

Hypotézy H0 1 a H0 2 se potvrdily pouze u 1 probanda, zatímco u ostatních 3 probandů
byly zamítnuty. Hypotéza H0 3 se u všech 4 probandů ukázala jako neplatná.
Závěrem mohu shrnout, že deset tréninkových lekcí v Lokomat systému nemělo
spolehlivě jednoznačný vliv na zlepšení sledovaných časoprostorových parametrů chůze
spinálních pacientů zahrnutých do této studie.
V praxi mohou být výsledky této diplomové práce použity:
•

při vytváření optimálního algoritmu tréninků chůze spinálních pacientů
v Lokomat systému;

•

při rozvahách o indikaci daného pacienta s míšní lézí k terapii chůze v Lokomat
systému;
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při sestavování individuálních tréninkových plánů pro pacienty indikované
k terapii chůze v Lokomat systému;

•

jako srovnávací studie pro další práce podobného zaměření.

V této prací jsem poukázala rovněž na možnost využití tenzometrické plošiny
jako diagnostického prostředku k získání údajů o časoprostorových parametrech chůze.
Vzhledem k výsledkům bych však doporučovala zvážit verifikaci jejího dalšího
používání v rámci vyšetření chůze spinálních pacientů.
Pro případné navazující studie podobného zaměření bych navrhovala jednak
„zúžit“ výběrové kritérium týkající se neurologického deficitu pacienta a dále ve
skladbě tréninků v Lokomat prodloužit celkovou dobu trvání na více jak 3 týdny. Dále
bych doporučovala provádět kontrolní vyšetření chůze mezi tréninkovými vstupy pro
získání údajů o vývoji adaptace pacienta na tréninkovou zátěž v Lokomat systému.
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8. Souhrn
Trénink chůze na pohyblivém pásu s podporou tělesné hmotnosti („body weightsupported treadmill training“, BWSTT) je moderní rehabilitační přístup, který má
napomoci zlepšení schopnosti chůze u pacientů s poraněním míchy. Elektronicky řízená
chůzová ortéza („driven gait orthosis“, DGO neboli Lokomat) byla sestrojena za účelem
řízení trajektorie pohybu dolních končetin během chůze na pohyblivém pásu. DGO tím
nahrazuje manuálně asistovaný trénink chůze, a přispívá tak ke zvýšení efektivity
tréninkových lekcí. Lokomat vytváří dohromady se speciálním závěsným zařízením
(Lokolift), s pohyblivým pásem (Treadmill) a se dvěma osobními počítači (Lokocontrol
PC a Lokomaster PC) komplexní zařízení označovaného jako Lokomat systém.
Klinický význam používání tohoto zařízení je v současné době předmětem intenzivního
výzkumu.
V této diplomové práci jsem se zabývala vlivem pravidelného tréninku
v Lokomat systému na vybrané časoprostorové parametry chůze 4 pacientů
s inkompletní míšní lézí. Přepokládala jsem, že poté co pacienti absolvují sérii tréninků
v Lokomat systému se zvýší rychlost jejich chůze, prodlouží se délka dvojkroku, zkrátí
se časový interval dvojkroku a prodlouží se relativní trvání časového intervalu
jedooporové fáze.
Každý proband absolvoval celkem 10 tréninkových lekcí v Lokomat systému
během 3 po sobě následujících týdnů. K posouzení změn v rychlosti chůze pacientů
byly použity standardizované testy chůze (Timed „Up and Go“ test, 10 - metrový test
chůze a 6 - minutový test chůze). Lokomoční disabilita pacientů byla hodnocena
pomocí skóre Walking index for spinal cord injury (WISCI II). Údaje o vybraných
časoprostorových parametrech chůze byly získány měřením na tenzometrické plošině.
Po ukončení série tréninků v Lokomat systému se pouze u 1 probanda ze 4
zvýšila rychlost chůze, prodloužila se délka dvojkroku i trvání časového intervalu
jednooporové fáze.
Deset tréninkových lekcí v Lokomat systému nemělo spolehlivě jednoznačný
vliv na zlepšení sledovaných časoprostorových parametrů chůze probandů zahrnutých
do této studie.
Zjištěné výsledky by mohly určitou měrou přispět k tvorbě algoritmu tréninků
spinálních pacientů v Lokomat systému

a napomoci při sestavování jejich
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individuálních tréninkových plánů. Tato případová studie poukázala také na možnost
využití tenzometrické plošiny jako diagnostického prostředku časoprostorových
parametrů chůze u pacientů s inkompletní míšní lézí. Její další využití v diagnostice
chůze spinálních pacientů je vzhledem k výsledkům zvažováno.
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9. Summary
Body weight-supported treadmill training, BWSTT is a modern remedial
approach, which should help to improve the walking abilities at the patients with spinal
cord injury. Driven gait orthosis, DGO in other words Lokomat was constructed in
order to control the trajectory of lower limbs movement during the treadmill training.
DGO thus substitutes the manually assisted tread training and contributes to the
efficiency of training lessons. Lokomat together with special lifting device (Lokolift),
treadmill and two personal computers (Lokocontrol PC a Lokomaster PC) create a
complex called Lokomat system. The clinical importance of this system is currently a
subject of intense research.
This diploma thesis deals with the influence of regular training in Lokomat
system on the particular spatio-temporal parameters of walk at four patients with
incomplete spinal cord lesion. I assumed that after completing the series of training in
Lokomat system the patients will perform higher gait speed, better stride length, shorter
stride time and longer relative single support time.
Each patient passed 10 training lessons in Lokomat system in the period of 3
following weeks. In order to measure the change in gait speed the standard walking tests
were used (Timed „Up and Go“ test, 10 - meter walking test and 6 - minute walking
test). The locomotive disability of patients was evaluated in accordance with the
Walking index for spinal cord injury (WISCI II) score. The entries of spatio - temporal
parameters of the patients were acquired by the foot platform measurements.
The completion of the series of trainings in Lokomat system showed at one
patient out of four the higher gait speed, better stride length and longer relative single
support time.
10 training lessons in Lokomat system did not have reliably unequivocal
influence on the improvement of spatio - temporal parameters of walk at patiens
involved in this case report.
The results of this case report could to certain extend contribute to the creation
of training algorithm for spinal cord patients in Lokomat system and help to set their
individual training plans.
This case report pointed out the possibility to use the foot platform as a
diagnostic device of spatio-temporal parameters at the patients with incomplete spinal
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cord lesion. Its further usage in the diagnostics of walk at the spinal cord patients is with
reflect to its results only considered.
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12. Přílohy
Příloha č. 1: Přehled nervových struktur v Rexedových zónách (Kirschblum et al.,
2002, 10; Králíček, 2002, s. 102)
Rexedova zóna

Významné struktury obsažené v šedé míšní hmotě dané zóny

I.

Tterminální vlákna zadních míšních kořenů - přivádějí do míchy informace o
bolestivých a tepelných podnětech z periferie, z velké části zde končí synaptickými
spoji na neuronech nucleus apicalis, jejichž axony vstupují do bílé hmoty, kde
vytvářejí jednak propriospinální dráhy (ascendentní a descendentní intersegmenové
spoje), jednak některé z nich vysílají nervová vlákna vzestupně až do mozkového
kmene a do diencephala.

II.

Substantia gelatinosa – obsahuje interneurony, které přijímají vzruchy z části axonů
zadních míšních kořenů a přenášejí vzruchy na následující jádro, z něhož do této
zóny zasahují dendrity.

III., IV.

Nucleus proprius columnae posterioris - buňky tohoto jádra přijímají vzruchy
z buněk spinálních ganglií cestou zadních kořenů míšních nervů, a to buď přímo,
nebo zprostředkovaně pomocí interneuronů substantia gelatinosa; axony těchto
buněk ihned přecházejí přes střední čáru a vytvářejí ascendentní dráhy do tekta
středního mozku, do retikulární formace a do thalamu.

V.

Neurony přijímající vstupy z kortikospinálních a rubrospinálních drah;
neurony participující na vzestupných spinothalamických drahách.

VI.
(pouze

Neurony laterálního segmentu této zóny - přijímají vlákna descendentních
kortikospinálních a rubrospinálních drah;

v krčních,

neurony mediálního segmentu této zóny - přijímají vzruchy ze svalových a

bederních

kloubních proprioreceptorů

segmentech)
VII.

Nucleus thoracicus (Stillingovo - Clarkeovo jádro) (v rozsahu segmentů C8 - L3) jeho neurony cestou zadních míšních kořenů přijímají propriocepci z dolní části
trupu a dolních končetin, axony vysílají zkřířeně i nezkříženě postranními míšními
provazci do kůry mozečku;
Nucleus intermediolateralis (C8 – L3) - obsahuje pregangliové úseky sympatického
nervstvového systému;
Nucleus

intermediomedialis

-

jeho

neurony

přijímají

senzitivní

podněty

z interoreceptorů vnitřních orgánů cestou buněk spinálních ganglií, tyto vzruchy
předávají viscerálním motoneuronům v nucleus intermediolateralis;
Nuclei parasympathici sacrales (S2 - S4) - obsahuje pregangliové úseky sakrálního
parasympatiku;
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Renshawovy buňky - interneurony, které přijímají excitační kolaterály

α -

motoneuronů, mají inhibiční vliv na stejné α - motoneurony
VIII., IX.

Nucleus postromedialis, anteromedialis, centralis, anterolateralis, posterolateralis jádra tvořená α-motoneurony - ty přijímají vzruchy z mozkové kůry, mozečku a
mozkového kmene cestou sestupných drah, jejich axony opouští míchu předními
míšními kořeny a jako motorická vlákna spinálního nervu pokračují ke kosternímu
příčně pruhovanému svalstvu, kde končí jako presynaptická zakončení na
nervosvalové ploténce;
Mezi α - motoneurony leží menší γ - motoneurony - motoricky inervují intrafuzální
vlákna svalových vřetének.
Neurony této laminy jsou somatotopicky uspořádány (obr. 3) :
•

mediálně

lokalizované

motoneurony

-

přijímají

vzruchy

cestou

vestibulospinálního a retikulospinálního traktu, inervují svalovinu trupu;
•

laterálně

lokalizovné

motoneurony

-

přijímají

vzruchy

cestou

kortikospinálních a rubrospinálních drah, inervují svaly končetin; od
mediální strany směrem laterálně jsou postupně umístěny skupiny
nervových buněk nejprve pro svaly pletence, pak pro svaly stylopodia, dále
zeugopodia a nejlaterálněji pro svaly autopodia; motoneurony inervující
extenzory jsou lokalizovány více ventrálně než ty co inervují flexory;
•

motoneurony n. phrenicus (C3 - C5; lamina IX) - inervují diafragmu;

•

respirační motoneurony (hrudní segmenty; lamina IX) - inervují
interkostální a dorzální muskulaturu.

X.

Šedá hmota obklopující centrální kanálek míšní.

- 65 -

Diplomová práce

Vliv pravidelného tréninku spinálních pacientů v Lokomat
systému na vybrané časoprostorové parametry jejich chůze

Příloha č. 2: Přehled hlavních míšních drah (Čihák, 2002)
Míšní

Dráhy hřbetní míchy

provazce
Zadní

Tractus spinobulbaris
–

1. neurony hlavní senzitivní dráhy (lemniskového systému),

–

je tvořen axony buněk spinálních ganglií, nervová vlákna probíhají po stejné
straně míchy, končí v jádrech zadních provazců prodloužené míchy (nucleus
gracilis et cuneatus);

–

je rozdělen na fasciculus gracilis (Gollův svazek), probíhající mediálně, a na
fasciculus cuneatus (Burdachův svazek), probíhající laterálně od předchozího
svazku;

–

má typické somatotopické uspřádání axonů: vlákna ze sakrálních, lumbálních a
torakálních ganglií probíhají ve fasciculus gracilis, kde jsou uspořádána tak, že
vlákna z nejkaudálnějších spinálních ganglií vzestupují v tomto svazku
nejmediálněji, postupně se k nim z laterální strany přidávají další axony
z kraniálnějších ganglií, vlákna z cervikálních ganglií jdou ve fasciculus cuneatus;

–

vede taktilní podněty (tlak, dotyk, diskriminačním čití) a dále propriceptivní
podněty ze svalů, šlach, kloubů a z fasciálních a periostálních receptorů
(kinestetické počitky - polohocit, pohybocit);

Fasciculi proprii posteriores (zadní propriospinální dráhy)
Postranní

Tractus spinocerebellares
-

1. neurony jsou ve spinálních gangliích, 2. neurony jsou dráhy z buněk nucleus
thoracicus (Stillingova-Clarkeova jádra) míchy do spinálního mozečku

> tractus spinocerebellaris posterior - vede nezkřížená vlákna
> tractus spinocerebellaris anterior - vede zkřížená vlákna (kříží se v míše)
-

přivádí podněty z propriocepceptorů a kožní receptorů z dolních poloviny trupu a
dolních končetin.

Tractus spinoolivaris
-

vlákna probíhající z hřbetní míchy do nucleus olivaris prodloužené míchy, odkud
jsou informace přepojovány do mozečkové kůry.

Tractus corticospinalis lateralis (pyramidová dráha)
-

1 - neuronová dráha, která začíná v motorických i senzitivních okrscích mozkové
kůry, prochází přes decussatio pyramidum prodloužené míchy a končí na míšních
motoneuronech a inetrneuronech předních rohů míšních a na neuronech baze
zadních rohů;

-

je somatototopicky uspořádána;

-

je zodpovědná za aktivaci a regulaci volní pohybové činnosti; vlákna ze
senzitivních okrsků mozkové kůry kontrolují přenos senzitivních vzruchů z buněk
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spinálních ganglií do navazujících vzestupných drah.
Tractus rubrospinalis
-

vychází z velkobuněčné části nucleus ruber a směřuje k míšním interneuronům,
prostřednictvím nichž aktivuje motoneurony flexorů a inhibuje motoneurony
extenzorů;

-

vlákna jsou somatotopicky uspořádána (cervikální míšní segmenty přijímají
vlákna z dorzální poloviny nucleus ruber, lumbosakrální míšní segmenty
z ventrální poloviny nucleus ruber)

Facsiculi proprii laterales (postranní propriospinální dráhy)
Postranní

Anetrolaterální systém tvoří:

a přední

a) Tractus spinothlamicus
-

1. neurony jsou pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž axony končí u
buněk nucleus proprius columnae posterioris (2. neurony dráhy), jejichž axony
přecházejí na druhou stranu míchy a vzestupují v předním i v postranním provazci
míšním, procházejí mozkovým kmenem do thalamu;

-

dráha je somatotopicky uspořádána;

> tractus spinothalamicus lateralis - vede pronikavou, řezavou, tzv. „rychlou“ bolest,
pocity chladu a tepla z kontralaterální strany těla;
> tractus spinothalmicus anterior - vede převážně podněty dotykové citlivosti.
b) Tractus spinotectalis
-

1. neurony jsou pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž axony končí u
buněk nucleus proprius columnae posterioris (2. neurony dráhy), jejichž axony
přecházejí na druhou stranu míchy a vzestupují v postranním provazci míšním,
končí v hlubokých vrstvách tekta;

-

vede taktilní a nociceptivní podněty.

c) Tractus spinoreticularis
-

1. neurony jsou pseudounipolární buňky spinálního ganglia, jejichž axony končí
jednak u buněk nucleus proprius columnae postreioris a jednak u četných
interneuronů zadních rohů míšních; 2. neurony začínají z buněk zadních rohů
míšních, pokračují zkříženě i nezkřířeně do postranních a předních provazců
míšních, skrze ně do mediálního systému retikulární formace (některá vlákna
končí v prodloužené míše, jiná vzestupují až do pontu);

-

vede bolestivé podněty, tzv. „pomalá difúzní bolest“, dále je součástí aktivačního
systému retikulární formace zodpovědné za stav bdělosti a vědomí.

Tractus reticulospinalis
-

vychází z formatio reticularis jako systém 3 funkčně odlišných vláken
sestupujících v předních a postranních provazcích míšních:

1) k α - a γ- motoneuronům hřbetní míchy jako:
> tractus reticulospinalis lateralis - projektuje do míchy bilaterálně, tlumí
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extenzorovou míšní reflexní aktivitu;
> tractus reticulospinalis medialis - projektuje do míchy ipsilaterálně, facilituje
extenzorové spinální reflexy;
2) k buňkám nucleus intermediolateralis torakolumbálních segmentů míchy, kde
excitují pregangliové neurony sympatického nervového systému;
3) k enkefalinergním interneuronům v zadních rozích míšních, prostřednictvím nichž
je modulována aktivita bolestivých podnětů vedených spinothalamickým
systémem.
Přední

Tractus vestibulospinalis
-

vychází z vestibulárních jader uložených na spodině IV. mozkové komory;

> tractus vestibulospinalis lateralis – vychází z nucleus vestibularis lateralis,
sestupuje k míšním motoneuronům (a interneuronům), zejména v oblasti krčních a
bederních segmentů; hlavní funkcí traktu je kontrola svalů zajišťujících udržování
vzpřímeného stoje a vyrovnávání jeho výchylek; při podráždění facilituje tato dráha
ipsilaterální motoneurony extenzorů, čímž zvyšuje jejich tonus;
> tractus vestibulospinalis medialis - vystupuje z ipsilaterálního i kontralaterálního
nucleus vestibularis medialis, sestupuje do krčních segmentů a končí v ipsilaterálních
předních rozích míšních, zajišťuje kontrolu polohy hlavy v návaznosti na vestibulární
stimulaci.
Tractus tectospinalis
-

začíná v hlubokých vrstvách colliculus superior, hned po výstupu se kříží
v decussatio tegmentalis posterior a sestupuje předními míšními provazci
k interneuronům krčních míšních segmentů;

-

ovlivňuje motoriku hlavy a krku v návaznosti na zrakové podněty.

Tractus corticospinalis anterior (pyramidová dráha)
-

přímá 1 - neuronová dráha vedoucí z mozkové kůry k míšním motoneuronům a
interneuronům, jedná se o ta vlákna pyramidové dráhy, která se nekříží v oblasti
decussatio pyramidum v prodloužené míše, ale až v comissura alba anterior
hřbetní míchy na úrovni segmentu, v němž příslušná vlákna končí;

-

stejná funkce jako u tractus corticospinalis lateralis.

Tractus interstitiospinalis
-

sestupuje z intersticiálního Cajalova jádra ve fasciculus longitudinalis medialis
(většinou ipsilaterálně) do předních míšních provazců, končí na interneuronech
převážně v krčních segmentech míchy;

-

koordinuje pohyby hlavy a krku s pohyby očí, v závislosti na vestibulárním
aparátu.

Fasciculi proprii anteriores (přední propriospinální dráhy)
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Příloha č. 3: Vertebromedulární topografie (Peterová et al., 2005, s. 23)
Obratlové tělo

Míšní segment

C1 - C4

C1 - C4

C5 - C6

C5 - C7

C7 - Th8

C8 - Th11

Th9 - Th10

Th12 - L3

Th11

L4 - L5

Th12 - L1

S1 - S5

Příloha č. 4: Vertebromedulární topografie
Znázornění vztahu míšních segmentů k obratlovým tělům (jednotlivé úseky míchy jsou
odlišeny odstíny šedé; velká písmena s čísly označují jednotlivé míšní segmenty a
obratlová těla) (Peterová et al., 2005, s. 23)
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Příloha č. 5: Segmentální inervace a projekce jednotlivých periferních nervů
(A - ventrální pohled, B - dorzální pohled; levá polovina těla areae radiculares, pravá
polovina těla areae nervinae) (Nevšímalová et al., 2002, s. 93).

- 70 -

Diplomová práce

Vliv pravidelného tréninku spinálních pacientů v Lokomat
systému na vybrané časoprostorové parametry jejich chůze

Příloha č. 6: Segmentální inervace těla (Čihák, 2002, s. 503 – 540)

Větve
(Rami)

Plexus

Míšní nerv (n.)

Míšní
segmenty

Inervace
(M - somatomotorická, VM visceromotorická, S - senzitivní)

Plexus cervicalis (C1 – C4)

S - zevní část týlní krajiny

n. occipitalis minor

C2 a C3

n. auricularis magnus

C2 a C3

n. transversus colli

C3

S - regio suprahyoidea et infrahyoidea
S - dolní část krku, oblast fossa jugularis a

nn. supraclavicurales

C3 a C4

manubrium sterni, klavikulární,
infraklavikulární a akromiální krajina

rr. musculares

C1 – C4
C4

n. phrenicus

(přídatná

M - subokcipitální svaly
M - diafragma;
S - perikard, mediastinální a brániční pleura

vlákna z C3
a C5)

Plexus brachialis (C4 - Th1)

Rami ventrales nervorum cervicalium

S - přední a zadní strana boltce, regio
parotideomasseterica et mastoidea

M - m. levator scapulae, mm. rhomboidei

n. dorsalis scapulae

C5 a C6

n. suprascapularis

C4 – C6

n. thoracicus longus

C5 a C6

M - m. serratus anterior

n. thoracodorsalis

C6 – C8

M - m. latissimus dorsi

nn. subscapulares

C5 – C7

M - m. subscapularis, m. teres major

n. subclavius

C5 a C6

M - m. subclavius

n. pectoralis medialis et
lateralis
n. musculocutaneus

M – m. supraspinatus, m. infraspinatus;
S - pouzdro ramenního kloubu

M - m. pectoralis major et minor

C5 – Th1
C5 – C7

M - svaly přední strany paže;
S - kůže laterální poloviny předloktí
M - svaly přední strany předloktí (kromě m.
flexor carpi ulnaris a poloviny m. flexor
digitorum profundus pro 3. a 4. prst), svaly
thenaru (kromě caput profundum m. adductor

n. medianus

C5 – Th1

pollicis) a mm. lumbricales I et II;
S - kůže na radiální polovině palmární plochy
zápěstí, na radiální straně dlaně, na palmární
straně radiálních 3 a půl prstů, dorsální strana
nehtových článků týchž prstů
M - m. flexor carpi ulnaris, polovina m. flexor
digitorum profundus (pro 4. a 5. prst), všechny

n. ulnaris

C8 a Th1
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všechny mm. interossei, m. lumbricalis III et
IV, caput profundum musculi flexoris pollicis
brevis a mm. adductor pollicis;
S - kůže ulnární části karpální krajiny na
palmární i dorzální straně a 2 a půl prstu na
dorzální straně

n. cutaneus brachii
medialis
n. cutaneus antebrachii
medialis

S - kůže mediální poloviny přední strany paže,

C8 a Th1

přesahuje i na její dorzální stranu
S - kůže na ulnární straně přední a zadní plochy

C8 a Th1

předloktí
M - m. deltoideus, m. teres minor;

n. axilaris

C5 a C6

S - kůže v rozsahu m. deltoideus a na laterální
straně proximálního úseku paže
M - m. triceps brachii, m. anconeus, svaly
radiální a dorzální skupiny předloketních svalů;
S - kůže dorzální a laterální strany paže až

n. radialis

C5 – C8

k loketnímu kloubu, kůže zevní strany paže,
pouzdro loketního kloubu, kůže zadní strany
předloktí a radiální poloviny karpální krajiny,
kůže poloviny dorzální strany ruky a dorzální
strany radiálních 2 a půl prstu

Nevytvářejí

thoracicum

nervorum

thoracicus, mm. serrati posteriores superiores

nn. intercostales

Th 1 – Th
12

et inferiores, mm. levatores costarum, všechny
laterální a přední svaly břišní stěny;
S - kůže přední a bočních stran hrudníku a
břicha, kůže prsu, pleura parietalis et visceralis
M - m. obliquus internus, m. transversus
abdominis;

n. iliohypogastricus

Th 12 a L1

S - kůže v krajině kyčelního kloubu a v regio
pubica, v kaudálním úseku stěny břišní,
v pruhu podél lig. inguinale
M - m. obliquus internus abdominis, m.

Plexus lumbalis (Th 12 - L4)

Rami ventrales nervorum lumbalium

Rami ventrales

M - mezižeberní svaly, m. transversus

transversus abdominis, m. cremaster;

n. ilioinguinalis

L1

S - kůže v krajině inguinálního kanálu, přední
strany skrota a kořene penisu u muže, kůže
mons pubis a na předních částech labia majora
u ženy
M - m. cremaster;

n. genitofemoralis

L1 a L2

S - kůže skrota u muže, labia majora u ženy,
okrsek kůže na přední ploše stehna pod lig.
inguinalis

n. cutaneus femoris
lateralis

S - kůže na anterolaterální ploše stehna až po

L2 a L3

krajinu kolenního kloubu
M - m. iliopsoas, všechny svaly přední skupiny
stehna a část m. pectineus;

n. femoralis

/L1/ L2 –
L4
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periost přední strany stehenní kosti, kůže
distálních tří čtvrtin přední strany stehenní
krajiny a kůže na přední a vnitřní straně bérce a
části hřbetu nohy (od vnitřního kotníku po os
naviculare)
M - všechny adduktory stehna;

n. obturatorius

L2 – L4

S - kůže na distálních dvou třetinách vnitřní
strany stehna a části pouzder kyčelního a

n. gluteus superior

L4 – S1

n. gluteus inferior

L5 – S2

M - m. gluteus mediu set minimus, m. tensor
facie latae
M - m. gluteus maximus;
S - zadní část pouzdra kyčelního kloubu
S - kůže v dolní části regio glutea, v regio

Plexus sacralis (L4, L5, S1 - S5, Co)

Rami ventrales nervorum sacralium et nervi coccygei

kolenního kloubu

n. cutaneus femoris

S1 – S3

posterior

femoris posterior, kůže hráze a zadních a
bočních částí skrota u muže a labia majora u
ženy
M - zadní skupina svalů stehna, část m.
adductor magnus, všechny svaly bérce,
všechny svaly planty, krátké extenzory na
hřbetu nohy;

n. ischiadicus

L4 – S3

S - část kyčelního, kolenního a tibiofibulárního
kloubu, většina zadní plochy bérce (mediální a
střední oblast a oblast zevního kotníku),
chodidlo a plantární plocha prstů, kůže na
dorzální straně přilehlých stran 1. a 2. prstu
M - svaly hráze, m. sphincter ani externus;
VM - cévy v erektilních orgánech u obou

n. pudendus

S2 – S4

pohlaví;
S - kůže kolem análního otvoru, kůže penisu u

nervorum spinalium

Rami dorsales

muže/ klitorisu u ženy, sliznice močové trubice
Zachovávají
si

n. suboocipitalis

C1

M - subokcipitální svaly a část m. semispinalis

n. occipitalis major

C2

S - kůže týlní a zadní části parietální krajiny

n. occipitalis tertius

C3

S - kůže subokcipitální krajiny při střední čáře

nn. clunium superiores

L1 – L3

nn. clunium medii

S1 – S3

segmentovou
úpravu
(výjimkou
jsou uvedené
svaly)
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Příloha č. 7: Fázování krokového cyklu
Stojná fáze zahrnuje 3 intervaly: počáteční dvojitý stoj, jedooporovou fázi a konečný
dvojitý stoj; švihová fáze následuje bezprostředně po konečném dvojitém stoji;
jednooporová fáze PDK trvá stejně dlouhou dobu jako švihová fáze LDK; během švihu
PDK se nachází LDK ve fázi jednooporové; (vertikální černé obdélníky představují
periody dvojitého stoje, horizontálně orientované šrafované obdélníky znázorňují
jedooporové fáze stoje a horizontální bílé obdélníky označují švihové fáze KC, třetí
vertikální obdelníkový sloupec zahajuje další KC; PDK = pravá dolní končetina, LDK =
levá dolní končetina) (Perry, 1996, s. 5).
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Příloha č. 8: Křivka vertikálních reakčních sil v průběhu fyziologické chůze
(horizontální čára, rovnoběžná s časovou osou, znázorňuje silové zatížení dolních
končetin dané působením vlastní tělesné hmotnosti pohybujícího se subjektu) (Perry,
1996, s. 416).

Příloha č. 9: Změny vertikálního silového zatížení v průběhu stojné fáze KC
(F1 = 1. vrchol - stádium zatěžování, F2 = prohlubeň - fáze mezistoje, F3 = 2. vrchol konečný stoj). Výška schodu černě vybarvené základny znázorňuje vzorec kontaktu
nohy z podložkou během jednotlivých fází stoje (IC = iniciální kontakt, LR = stádium
zatěžování, MSt = mezistoj, TSt = konečný stoj, PS = předšvihová fáze) (Perry, 1996,
s. 417).
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Příloha č. 10: Závislost velikosti vertikálních reakčních sil na rychlosti lokomoce
(chůze 82 m/ min., pomalá chůze 60 m/ min., běh) (Perry, 1996, s. 418).

Příloha č. 11: Křivka medio - laterálních smykových třecích sil (Perry, 1996, s. 416).

Příloha č. 12: Křivka antero - posteriorních smykových třecích sil (Perry, 1996, s.
416).
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Příloha č. 13: Skládání reakčních sil v jedné z rovin trojdimenzionálního prostoru
(R = výsledný silový vektor, V = vertikální síly, H = horizontální síly) (Perry, 1996, s.
420).

Příloha č. 14: Vektorové přímky reakčních sil vznikající během stojné fáze KC
(zde počáteční kontakt, stádium zatěžování, mezistoj, konečný stoj) v sagitální rovině.
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Příloha č. 15: Průběh linie COP během fyziologické chůze zakreslený do obrysu
plosky nohy (COP vyznačena přerušovanou čarou, každý bod na linii COP
koresponduje s procenty KC) (Nordin & Frankel, 2001, s. 241).

Příloha č. 16: Působení momentu sil (zde na příkladu kolenního kloubu)
A - požadovaný moment síly (M = F x r)  sagitální vektor, který prochází za kolenním
kloubem, způsobuje flekční otáčivou sílu v kolenním kloubu; B - svalová odpověď 
kolenního kloub je stabilizován aktivitou m. quadriceps femoris, který vytváří stejně
velkou, ale opačně orientovanou (extenzorovou) otáčivou sílu (Perry, 1996, 422).
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Příloha č. 17: Počáteční kontakt (kontakt paty s podložkou; flexe kyčle, extenze
kolene, dorzální flexe hlezna; výsledný sagitální silový vektor vpředu; aktivita m.
quadriceps, hamstringů a pretibiálních svalů) (Perry, 1996, s. 151)

Příloha č. 18: Stádium zatěžování (zde konec fáze - kyčel a koleno ve flexi, noha
ploskou na podložce; výsledný sagitální silový vektor před kyčlí, vzadu za kolenem a za
hleznem; aktivita m. gluteus maximus a m. quadriceps femoris) (Perry, 1996, s. 151).
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Příloha č. 19: Mezistoj (časný interval - váha těla je vertikálně nad středonožím;
hlezno v neutrální pozici, noha celou ploskou na podložce; sagitální silový vektor
prochází středy kloubů stojné dolní končetiny; aktivita m. quadriceps femoris a m.
soleus; pozdní interval - váha těla je nad přednožím, ale pata nohy stále v kontaktu s
podložkou, hlezno v dorzální flexi; sagitální silový vektor před kolenem a před
hleznem; aktivita m. soleus a m. gastrocnemius - pouze jako extenzor kolene) (Perry,
1996, s. 153).

Příloha č. 20: Konečný stoj (pata se zvedá nad podložku, hlezno v dorzální flexi,
koleno a kyčel v extenzi; sagitální výsledný vektor za kyčlí, před kolenem a hleznem;
extezorová aktivita m. soleus a m. gastrocnemius) (Perry, 1996, s. 156).
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Příloha č. 21: Předšvihová fáze (dorziflexe metatarzofalangeálních kloubů, plantární
flexe hlezna, flexe kolene a neutrální pozice kyčle; výsledný sagitální silový vektor
prochází metatrzoflangeálními klouby a za kolenem, jeho velikost je redukována; slábne
aktivita bércových svalů, objevuje se aktivita m. adductor longus a m. rectus femoris)
(Perry, 1996, s. 156).

Příloha č. 22: Počáteční švih (flexe kyčle i kolene, omezená plantární flexe hlezna;
aktivita m. iliacus, krátké hlavy m. biceps femoris, pretibiálních svalů) (Perry, 1996, s.
158).
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Příloha č. 23: Mezišvih (flexe v kyčli se zvětšuje, v kolenu se flexe zmenšuje, tibie
vertikálně, hlezno v neutrální pozici; pokračuje aktivita flektorů kyčle a dorzálních
flektorů hlezna) (Perry, 1996, s. 158).

Příloha č. 24: Konečný švih (flexe v kyčli, extenze v kolenu, hlezno v neutrální pozici;
aktivita hamstringů, m. quadriceps femoris a pretibiálních svalů) (Perry, 1996, s. 158).
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Příloha č. 25: Komponenty Lokomat systému
1. Lokomat (DGO), 2. pohyblivý pás (Treadmill), 3. hlavní zdroj napájení (Lokopower)
pro všechny 4 pohony DGO, 4. Lokomaster PC, 5. Lokocontrol PC, 6. pohonný kabel
pro napájení DGO, 7. signální kabel pro přenos naměřených goniometrických údajů, 8.
kontrolní kabel Lokomasteru (Lokocontrol PC - Lokomaster PC), 9. kontrolní kabel
pohyblivého pásu (z Lokocontrol PC - treadmill), 10. bezpečnostní kabel, 11. a 12.
signální a kontrolní kabel mezi zdrojem napájení a Lokomaster PC, 13. signalizační
zařízení detekující chybné kroky, 14. kabel od signalizačního zařízení ke zdroji
napájení, 15. zařízení pro váhovou podpodporu pacienta, 16. oddělený transformátor,
17. hlavní kabel pro Lokocontrol PC a monitor, 18. hlavní kabel pro druhý monitor biofeedback, 19. hlavní kabel pro Lokomaster PC, 20. hlavní kabel pro zdroj napájení,
21. mnohonásobný rozvaděč („rozdvojka“), 22. hlavní kabel pohyblivého pásu (User
manual Lokomat).
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Příloha č. 26: Lokomat (elektronicky řízená chůzová ortéza, DGO) nastavitelný
podle tělesných rozměrů pacienta (User manual Lokomat, 2005).
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Příloha č. 27: Základna Lokomat systému se speciální závěsným zařízením
(Lokolift)
A - podpůrná konstrukce závěsného zařízení, B - podpůrný bederní pás, C - pohyblivý
pás (Treadmill), D - nájezdná plošina.
1. základní sloupy celé konstrukce, 2. základní deska konstrukce, 3. naklápěcí kladky, 4.
Lokolift podpůrný systém, 5. Lokocontrol PC s operační jednotkou pro Lokolift, 6.
vstup pro nouzové uvolnění ze závěsného zařízení (User Manual Lokomat, 2005).
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Příloha č. 28: Walking index for spinal cord injury (WISCI II) (dle Ditunno &
Dittuno Jr., 2001, s. 655)

Stupeň

Popis

0

Pacient není schopen stoje a/ nebo participace na asistované chůzi.

1

Pacient se pohybuje mezi paralelními zábranami, se vzpěrami a s fyzickou asistencí dvou osob,
méně než 10 m.

2

Pacient se pohybuje mezi paralelními zábranami, se vzpěrami a s fyzickou asistencí dvou osob, 10
m.

3

Pacient se pohybuje mezi paralelními zábranami, se vzpěrami a s fyzickou asistencí jedné osoby,
10m.

4

Pacient se pohybuje mezi paralelními zábranami, beze vzpěr a s fyzickou asistencí jedné osoby,
10 m.

5

Pacient se pohybuje mezi paralelními zábranami, se vzpěrami a bez fyzické asistence, 10 m.

6

Pacient se pohybuje s chodítkem, se vzpěrami a s fyzickou asistencí jedné osoby, 10 m.

7

Pacient se pohybuje s holemi, se vzpěrami a s fyzickou asistencí jedné osoby, 10m.

8

Pacient se pohybuje s chodítkem, beze vzpěr a s fyzickou asistencí jedné osoby, 10 m.

9

Pacient se pohybuje s chodítkem, se vzpěrami a bez fyzické asistence druhé osoby, 10 m.

10

Pacient se pohybuje s jednou vycházkovou holí/ francouzskou holí/ podpažní berlí, se vzpěrami a
s fyzickou asistencí jedné osoby, 10 m.

11

Pacient se pohybuje se dvěma francouzskými holemi/ podpažními berlemi, beze vzpěr a s fyzickou
asistencí jedné osoby, 10 m.

12

Pacient se pohybuje se dvěma francouzskými holemi/ podpažními berlemi, se vzpěrami a bez
fyzické asistence druhé osoby, 10 m.

13

Pacient se pohybuje s chodítkem, beze vzpěr a bez fyzické asistence druhé osoby, 10 m.

14

Pacient se pohybuje s jednou vycházkovou holí/ francouzskou holí/ podpažní berlí, beze vzpěr a s
fyzickou asistencí jedné osoby, 10 m.

15

Pacient se pohybuje s jednou vycházkovou holí/ francouzskou holí/ podpažní berlí, se vzpěrou a
s bez fyzické asistence druhé osoby, 10 m.

16

Pacient se pohybuje se dvěma francouzskými holemi/ podpažními berlemi, beze vzpěr a bez fyzické
asistence druhé osoby, 10 m.

17

Pacient se pohybuje bez opěrných pomůcek, bez vzpěr a s fyzickou asistencí jedné osoby, 10 m.

18

Pacient se pohybuje bez opěrných kompenzačních pomůcek, se vzpěrami a bez fyzické asistence
druhé osoby, 10 m.

19

Pacient se pohybuje s jednou vycházkovou holí/ francouzskou holí/ podpažní berlí, bez vzpěr a bez
fyzické asistence druhé osoby, 10 m.

20

Pacient se pohybuje bez opěrných kompenzačních pomůcek, bez vzpěr a bez fyzické asistence druhé
osoby, 10 m.
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Příloha č. 29: Výsledné hodnoty Timed „Up and Go“ testu (TUG).

čas (s)

TUG
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Proband č. 1
Proband č. 2
Proband č. 3
Proband č. 4

1

2

vstupní měření

výstupní měření

Příloha č. 30: Výsledné hodnoty 10 - metrového testu chůze (10 - MWT)

10 - MWT

čas ( s)

16
14
12
10
8
6

Proband č. 1
Proband č. 2
Proband č. 3
Proband č. 4

4
2
0
1

2

vstupní měření

výstupní měření

Příloha č. 31: Výsledné hodnoty 6 - minutový test chůze (6 - MWT)

Proband
3

4

6 - MWT

výstupní měření

2

vstupní měření
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10

20

30

40

vdálenost (m)
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13. Seznam zkratek
BWS

„body weight support“ (podpora hmotnosti těla)

BWSTT

„body weight - supported treadmill training“ (trénink chůze na
pohyblivém pásu s podporou hmotnosti těla)

CNS

centrální nervový systém

COP

„center of pressure“ (centrum tlaku)

CPGs

„central pattern generators“ (generátory centrálních pohybových
vzorců)

DGO

„driven gait orthosis“ (elektronicky řízená chůzová ortéza, Lokomat)

IC

„initial contact“ (počáteční kontakt)

KC

krokový cyklus

LR

„loading response“ (stádium zatěžování)

MSt

„midstance“ (mezistoj)

PC

počítač

PS

„preswing phase“ (předšvihová fáze)

TK

krevní tlak

TSt

„terminal stance“ (konečný stoj)

TUG

Timed „Up and Go“ test

WISCI II

„Walking index for spinal cord injury“

6 - MWT

„6 - minute walk test“ (6 - minutový test chůze)

10 - MWT

„10 - meter walk test“ (10 - metrový test chůze)
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