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SEZNAM ZKRATEK 

AC úhel  Hilgenreinerův úhel 

af.  aferentní 

AP aktivní pohyb 

AX  axilární vis 

CCD  centrum – colum – diaphysis 

CDH congenital dysplasia of the hip 

CE úhel  Wibergův úhel; Centrum – edge  

CH  Collis horizontal 

CKP  centrální koordinační porucha 

CNS  centrální nervový systém 

DDH developmental dysplasia of the hip 

DKK  dolní končetiny 

dx.  dexter 

ef.  eferentní 

HKK  horní končetiny 

LAN  Landau 

Lp  bederní páteř 

PA  pohybová aktivita 

PNS periferní nervový systém 

PP  pasivní pohyb 

PT  Pavlíkovy třmeny 

rtg  rentgen 

sin.  sinister 

ST  svalový tonus 

st.  stupňů 



 

 

Thp  hrudní páteř 

TRT  trakční zkouška 

UZ  ultrazvuk 

VOJTA  Vojtova sklopná reakce 

VR  vnitřní rotace 

ZR zevní rotace 
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1. ÚVOD 

Během prvního roku ţivota projde člověk nejdůleţitější fází motorické ontogeneze. Omezení 

volnosti klíčových kloubů má zásadní roli v následném vývoji lidské motoriky. 

Vývojová dysplazie kyčelních kloubů (developmental dysplasia of the hip - DDH) je 

onemocnění postihující 3 – 4 % populace. Ortopedická intervence, v podobě abdukčního balení, 

Frejkovy peřinky, Pavlíkových třmenů či repozice, přichází jiţ v porodnici. Pokud se DDH vyvine 

postnatálně, dochází k intervenci v prvních týdnech ţivota a trvá od několika měsíců aţ po jeden 

rok. Vzhledem k významnosti motorické ontogeneze během prvního roku ţivota zasahuje terapie 

DDH do přirozeného motorického vývoje dítěte.  

Motorická ontogeneze směřuje ke vzpřímenému drţení a následné bipedální lokomoci, coţ je 

důvod, proč nás zajímá ontogeneze a pohybové vzory nejvíce v prvním roce ţivota. První rok 

posturální ontogeneze rozhoduje o rozloţení působení sil na lidské tělo v aktivním drţení v sagitále.  

Člověk se rodí centrálně a také morfologicky nezralý (Kolář, 2001). Během prvního roku 

ţivota dozrává centrální nervová soustava (CNS) a s ní i řídící sloţky, které následně ovlivňují 

muskuloskeletální systém. Ačkoli je v současné kineziologii kladen důraz na neurofyziologii, tzn. 

na vývoj CNS, který je rozhodující pro řízení motoriky, výsledné pohyby jsou determinovány 

biomechanickými principy (Vařeka, Dvořák, 1999, s. 84 - 85). Biomechanika však chápe tělo jako 

celek, jako systém relativně pevných a nedeformovatelných segmentů, které jsou spojeny klouby a 

morfologické vlastnosti kloubu určují biomechanické podmínky pro provedení pohybu. 

Z výše zmíněného vyplývá, ţe omezení volnosti pohybu kyčelních kloubů a neumoţnění 

pronační polohy dítěti v dostatečné kvalitě, vede i k ovlivnění motorického vývoje dítěte. 

Cílem této práce je prokázat, ţe v případě dětí s DDH nejde pouze o diagnózu, kterou je třeba 

řešit, ale jde také o nevyzrálost posturálního zajištění, která je způsobená abdukční terapií a 

nedostatečnou stimulací lokomočního vývoje. Nevyzrálost posturálních funkcí budeme dokazovat 

pomocí polohových reakcí a sledování spontánní aktivity u dětí s DDH IIa – III. stupně. Klinická 

studie probíhá na 9 dětech, dvojím měřením – 1. záchyt u lékaře - ortopeda, 2. ukončení terapie 

lékařem - ortopedem.  
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1. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je: 

- Poukázat na souvislosti terapie vývojové dysplazie kyčelních kloubů s posturální 

ontogenezí v důleţitém mezníku vývoje dítěte /4. – 6. týden ţivota/ a definovat nejčastější obtíţe 

- Dokázat vliv konzervativní terapie VDK (IIa - III. stupně) na fixaci asymetrií 

muskuloskeletálního systému 

- Diagnostikovat pomocí polohových reakcí neideální odpovědi vyšetřovaných dětí  

- Zhodnotit výsledky studie 

- Konfrontovat výsledky s předem stanovenou hypotézou 

- Navrhnout preventivní opatření vzniku diagnostikovaných obtíţí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2. HYPOTÉZY 

Na konci léčby dětí s VDK předpokládáme tyto hypotézy: 

H1: Budou přítomny patologické změny ve spontánní aktivitě  

H2: Budou přítomny změny u jednotlivých polohových reakcí 

H2a: Trakční zkouška 

H2b: Landau 

H2c: Axilární vis 

H2d: Vojtova sklopná reakce 

H2e: Collis horizontal 

H3: Ultrasonografický nález bude korelovat s klinickým nálezem 

Při porovnání jednotlivých vyšetření předpokládáme tuto hypotézu: 

H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

 H4a: Ve spontánní aktivitě 

 H4b: V polohové reakci Trakční zkouška 

 H4c: V polohové reakci Landau 

 H4d: V polohové reakci axilární vis 

 H4e: V polohové reakci Vojtova sklopná reakce 

 H4f: V polohové reakci Collis horizontal 
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3. PŘEHLED POZNATKŮ  

4.1 Kineziologie kyčelního kloubu 

Je nejproximálnější kloub dolní končetiny a ve vertikále zajišťuje stabilitu a kontrolu 

rovnováhy (hrubou motorikou) dolní končetiny v prostoru. Problémy z niţších etáţí dolní končetiny 

se přenášejí aţ na kyčelní kloub. (Soderberg, 1997, str. 282) Zároveň kyčelní kloub ovlivňuje 

vertikální zatíţení, které při neideálním drţení těla způsobuje vznik řady onemocnění kyčelního 

kloubu.  

Acetabulum je kloubní jamkou kyčelního kloubu, o průměru cca 5 cm. Leţí na zevní straně 

pánevní kosti, os coxae a na jeho vzniku se účastní os ilium, os pubis a os ischii. Styčnou plochou 

jsou facies lunata. Kolem jamky je lem vazivové chrupavky – labrum acetabuli, který zvětšuje 

plochu jamky. (Čihák, 2001, str. 289) Jamka kryje hlavici femuru ze 2/3.  

Hlavicí je caput femoris a s kloubní chrupavkou odpovídá třem čtvrtinám povrchu koule. 

(Čihák, 2001, str. 289).  

Kyčelní kloub je kloubem kulovitým (Čihák, 2001, str. 289; Soderberg, 1997, str. 229) a má 

tři stupně volnosti. 

4.1.1 Morfologie kyčelního kloubu 

Směr krčku je určen CCD úhlem (centrum – colum – diaphysis). Tento úhel se během 

ontogeneze zmenšuje. Jde o úhel, který svírá linie vedená středem hlavice a krčkem femuru s osou 

diafýzy (viz obr. 1). Novorozenec se rodí se 150 st. úhlem, u dospělého člověka je fyziologická 

norma 125 – 130 st. (Dungl, 2005, str. 815; Kapandji, 1987, Vol. II, str. 14). 
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Obrázek 1: CCD úhel o velikosti 125 stupňů (Kolář, 2009, s. 491) 

Dalším podstatným údajem je úhel anteverze, který je definován jako: prostorový ventrálně 

otevřený úhel, který svírá krček s frontální, resp. bikondylární rovinou. Jeho vývoj je obdobný jako 

u CCD úhlu, zmenšuje se. Novorozenec má 50 st. anteverzi, kdeţto dospělý jen 7 – 15 st. (Dungl, 

2005, str. 808). Ukončení tvarových změn je mezi 15. a 18. rokem ţivota. Jeho zvětšení doprovází 

DDH (Dymešová, 2007) 

Wibergův úhel neboli CE úhel svírá kolmice procházející středem hlavice se spojnicí středu 

hlavice a laterálního okraje acetabula (viz obr. 2). Fyziologické hodnoty jsou rozděleny do dvou 

fází: 1. fáze 6 – 13 let, 19 stupňů a 2. fáze: dospělost – 25 stupňů (Dungl 2005, str. 815; Kapandji 

1987, vol. II, str. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: CE úhel je dán spojnicí středu hlavice a laterálního okraje acetabula (Dungl, 2005, s. 817) 
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Hilgenreinerův neboli úhel AC je úhel vznikající mezi horizontální osou procházející 

centrem Y chrupavky a osou procházející tangenciálně přes okraj acetabula (viz obr. 3). Jinak 

řečeno jde o úhel sklonu stříšky acetabula. V období 0 – 3 měsíce ţivota má 25 stupňů u dívek a 30 

stupňů u chlapců, dalším růstem se úhel zmenšuje. Ve třech letech je úhel 15 – 17 stupňů a 

v dospělosti se povaţuje za normu 15 stupňů. Jestliţe je úhel větší neţ 30 stupňů, jde o DDH 

(Kapandji, 1987, vol. II, str. 38; Dungl, 2005, str. 814).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: AC úhel, červeně označen úhel odpovídající dysplastickému kyčelnímu kloubu (Kolář, 2009, 

s. 491; upraveno) 

Na utváření úhlů se z hlavní části podílí tahy ligament a svalů. 

4.1.2 Svaly kyčelního kloubu 

M. iliopsoas, sval vedoucí z oblasti Th 12 – L 2 na trochanter minor, je ve vertikále neustále 

aktivní. Při nesprávném zastabilizování bederní páteře, zvětšuje bederní lordózu a to zvětšuje 

zatíţení kyčelních kloubů (Véle, 2006, str. 241).  

Gluteální svaly spojují pánev s femurem a stabilizují pánev ve frontální rovině. Hlavní úlohu 

plní m. gluteus medius et minimus, zabraňují poklesu pánve při opoře na kontralaterální straně 

(Soderberg, 1997, str. 237). Při jejich insuficienci vidíme pozitivní Trendelenburgovu zkoušku. 

Zevní rotátory kyčelního kloubu zajišťují udrţení hlavice femuru v acetabulu (Kapandji, 

1987, vol. II, str. 38). Zevní rotátory jsou krátké, hluboko uloţené svaly. Patří sem: m. piriformis, 

mm. obturatorii (externus et internus), mm. gemelli (superior et inferior), m. quadratus femoris 

(Véle 2006, str. 244). Zevní rotátory mají tendenci ke zkrácení omezující vnitřní rotaci kyčelního 

kloubu. Jejich zkrácení patří k prvním známkám vzniku patologie. 
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Adduktory kyčelního kloubu jsou longitudinální skupinou pěti svalů: m. pectineus, 

m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, m. gracilis. Spojují pánev s femurem 

a jejich funkcí je přinoţení femuru (Véle 2006, str. 245). Při jejich nadměrné funkci dochází 

k taţení hlavice mimo kloubní jamku, jako např. u DDH (Kapandji 1987, vol. II, str. 38), 

(viz obrázek 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: červená šipka označuje nevyrovnaný tah adduktorů a jeho vliv na kyčelní kloub (Kapandji, 

Vol. II, 1987, s. 39; upraveno) 

4.1.3 Ligamenta kyčelního kloubu 

Na přední straně jsou dvě hlavní ligamenta: 

ligamentum iliofemoralis 

lig. pubofemoralis 

Na zadní straně kyčelního kloubu je lig. ischiofemoralis. 

Lig. iliofemoralis je rozděleno na dvě části: trochanterickou neboli superiorní část, coţ je 

nejsilnější vaz v těle a inferiorní část, ta je uloţena laterálně na přední straně fossa trochanterica 

(Kapandji, 1987, vol. II, str. 26). 

V době napřímení člověka, tzn. kdy přešel z kvadrupedální lokomoce do bipedální, došlo i 

k rotaci pánve dozadu a všechna ligamenta se natáhla stejným směrem, proto ligamenta hlavici a 
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krček femuru obtáčejí ve stejném směru, tj. ve směru hodinových ručiček. Při extenzi kyčelního 

kloubu se vazy obtáčejí kolem krčku femuru, při flexi je to naopak (Kapandji 1987, vol. II, str. 26). 

4.1.4 Rozsahy pohybu kyčelního kloubu 

Tabulka 1: Rozsahy pohybu kyčelního kloubu 

Pohyb 
Extenze Flexe Abdukce Addukce VR ZR 

Autor 

Kapandji 
AP 10 ° 90 °/ 120 ° 15 ° 30 ° 30 – 40 ° 60 ° 

PP 20 ° 90 °/ 120 ° ~ ~ ~ ~ 

Véle AP 25 – 30 ° 90 °/ 150 ° 45 ° 45 ° 30 – 40 ° 40 – 50° 

Čihák AP 13 ° 120 ° 40 ° 10 ° 35 ° 15 ° 

Legenda: AP – aktivní pohyb, PP – pasivní pohyb; VR/ZR – vnitřní/zevní rotace; 90°/ 120° - dolní končetina 

s extendovaným kolenem/s flektovaným kolenem 

Rozsahy kyčelního kloubu jsou omezeny u jednotlivých pohybů těmito skutečnostmi: 

Extenzi kyčelního kloubu omezuje lig. iliofemorale. 

Aktivní flexi omezuje pozice kolenního kloubu, při flektovaném koleni je flexe kyčelního 

kloubu větší z důvodu zkrácení hamstringů, s extendovaným kolenem je omezena flexe tahem 

hamstringů. 

Pasivní flexe je také ovlivněna pozicí kolenního kloubu a také délkou hamstringů, dále 

pasivní flexi omezuje skelet a měkké tkáně. 

Abdukci zastaví naraţení krčku femuru na okraj acetabula. Ještě před tímto kontaktem 

dochází k zastavení abdukce tahem adduktorů, ilio- a pubofremorálních ligament. 

Addukce v otevřeném kinematickém řetězci není nikdy čistě provedená, tzn. je vţdy spojená 

buď s flexí, nebo extenzí. V uzavřeném kinematickém řetězci můţe probíhat čistě v rovině 

frontální, ale musí být spojená s abdukcí druhostranné končetiny. Čistá addukce je moţná pouze  

je-li dolní končetina přitahována z abdukce do střední roviny (Kapandji, 1987, vol. II, str. 10). 

Rozsah rotací je dán úhlem anteverze krčku femuru. 
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4.2 Vrozená dysplazie kyčelní – DDH 

Syndrom vývojové dysplazie kyčelního kloubu v sobě zahrnuje široké spektrum 

morfologických odchylek a z nich vyplývajících poruch funkce. Zmíněné poruchy mají různou 

charakteristiku závislou na jednotlivých fázích individuálního růstu. Morfologické odchylky spojitě 

přecházejí od normálního nálezu v nejzávaţnější patologie. Počínaje prostou nestabilitou, 

způsobenou zvýšenou laxicitou pouzdra, zpravidla hormonálně podmíněnou, přes subluxovanou či 

vymknutou hlavici aţ po závaţné deformace. Závaţné patologie a komplikace mohou být 

následkem pouţitého způsobu léčení (Dungl, 2007).  

Vrozená dysplazie kyčelní je v zahraničí označována zkratkou DDH (developmental 

dysplasia of the hip), v dřívější literatuře je často uţívanou zkratkou CDH (congenital dysplazia of 

the hip). V 80. letech se Klisič a Dunn (1976) zabývali vhodností uţití pojmu vrozená či vývojová 

dysplazie kyčelní. Jejich tvrzení stálo na pracích Dunnových, který na velkých sériích novorozenců 

nenacházel dědičný způsob přenosu této vady. Dalším argumentem bylo to, ţe stav anatomických 

struktur kyčelního kloubu můţeme ovlivnit změnou zevních podmínek. Nelze opomenout, ţe na 

vzniku dysplazie kyčelní se podílí dysplazie acetabula – polygenní typ dědičnosti, a laxicita 

měkkých tkání (ligament) – dominantní typ dědičnosti, proto pojem CDH, tj. vrozená dysplazie 

kyčelní má své opodstatnění. 

Geneticky podmíněna je pouze dysplazie acetabula (Dungl, 2007), která sama o sobě nevede 

k luxaci. Ke které dojde aţ v kombinaci s ostatními vývojovými vadami, ty mohou vzniknout 

abnormální intrauterinní polohou, (viz obr. 5), či omezením pohybu dolních končetin 

za nitroděloţního vývoje.   

 

Obrázek 5: Poloha koncem pánevním (KP): a) fyziologická  poloha KP, b) poloha KP noţkama, c) poloha 

KP řitní (Dungl, 2005, s. 806) 
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DDH se odborníci zabývají jiţ od dob Hippokratových, jiţ řecký filozof Plutarchos (45 – 125 

n. l.) doporučil ve svých dílech zákaz těsného balení (Kubát, 1982). V letech 1828 – 1936 vznikaly 

metody k léčbě DDH v podobě trakcí, krvavých repozic a dalších. Vzhledem k předmětu této práce 

se věnujeme především širokému balení, které bylo poprvé pouţito v roce 1936 pediatrem 

Ortolanim. Aplikoval tuto metodu u dětí ve věku tří měsíců aţ jeden rok. Roku 1938 český ortoped 

Frejka začal pouţívat peřinku plněnou prachovým peřím. Zprvu ji vyuţíval jako preventivní 

opatření, od roku 1945 je pouţívána jako terapie při luxacích kyčelních kloubů. Pavlíkovy třmeny 

jsou nasazovány v některých případech jiţ u onemocnění IIa – IIc (vysvětlení hodnocení viz 

kapitola 4.6.2, tabulka 2), je však třeba třmeny pravidelně kontrolovat a upravovat dle potřeb dítěte, 

aby nedošlo ke vzniku nekrózy. Pokud u dětí přetrvává dysplazie i po jednom roce ţivota 

(potvrzeno na rtg), je indikována Salterova pánevní osteotomie. Ta by měla být hotova před 

začátkem školní docházky. Děti s dysplazií IIb, IIc, IId, III hodnotíme jako děti se subluxovaným 

kyčelním kloubem. Terapie je různá dle věku pacienta. Primární pomůckou k léčení subluxace, kde 

není vyvinuta addukční kontraktura jsou Pavlíkovy třmeny (PT). Třmeny vyvinul Prof. A. Pavlík ve 

40. letech 20. století za svého působení na ortopedické klinice v Olomouci (Dungl, 2007). 

Komplikace spojené s pouţíváním PT jsou: avaskulární nekróza hlavice femuru, selhání repozice a 

paréza n. femoralis z přílišné flexe (Dungl, 2007). 

Zlomové období nastává s vyuţitím sonografie, v 80. letech 20. století byl zaveden ultrazvuk 

do diagnostiky DDH. 

Během 20. století se čeští a moravští ortopedi, ţáci J. Zahradníčka, zasadili o prosazení trojího 

vyšetřovacího síta a přispěli tak k časné detekci DDH. Toto síto se provádí od 60. let 20. století. 

4.2.1 Etiologie 

Etiologie DDH je multifaktoriální. Vlivy, které působí na vznik, průběh a závaţnost 

onemocnění, jsou fyziologické (hormonální), genetické, mechanické a v neposlední řadě i rasové. 

Vznik můţe být zapříčiněn prenatálně, perinatálně i postnatálně (Aronsson et al., 1994). 

Na vznik DDH jsou náchylnější děvčata. Důvody jsou nejasné a je řada teorií zabývajících se 

vlivem hormonů na DDH. Určité teorie usuzují, ţe mateřské hormony relaxin a estrogen mohou být 

důvodem pro vznik instability kyčelních kloubů. S-relaxin se tvoří v těle matky pro větší poddajnost 

měkkých tkání v těhotenství, v krvi plodu zůstává asi 1 % z celkového mnoţství relaxinu z krve 

matky. Teorii o relaxinu vyvrací studie Vogela, Anderssona a Uldbjerga z roku 1998, kdy 

z celkového počtu 2185 dětí pouze 121 dětí mělo VDK a zároveň byla detekovatelná hladina 

relaxinu (Andersson et al., 1998). Naopak Forst J., Forst C., Forst R. a Heller souvislost DDH a 
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relaxinu vidí. Zkoumali korelaci mnoţství relaxinu v těhotenství a výskytu DDH u novorozenců. 

Studie jim popřela předešlá tvrzení, ţe vyšší mnoţství relaxinu v krvi novorozence souvisí 

s výskytem DDH. Říkají, ţe s klesajícím mnoţstvím relaxinu v krvi matky, stoupá riziko vzniku 

DDH z důvodu horší roztaţitelnosti pánve a měkkých tkání (Forst et al., 1997). β estradiol stoupá 

v krvi matky v časném stadiu těhotenství a poté jeho produkce klesá, peak nastává v pozdním stadiu 

těhotenství a dostává se skrz placentu do těla dítěte. Ve studii Anderssona, Johna a Vogela z roku 

2002 byla zkoumána souvislost mezi hladinou β estradiolu a stupněm instability kyčelních kloubů u 

novorozenců. Tato závislost nebyla prokázána. Signifikantní rozdíl byl u chlapců, kteří s niţší 

hladinou β estradiolu měli menší incidenci novorozenecké instability kyčelních kloubů. U děvčat je 

tento znak opačný, tzn. s vyšší hladinou β estradiolu stoupá riziko vzniku novorozenecké instability 

kyčelních kloubů (Andersson et al., 2002).  

Výskyt u dívek je třikrát aţ pětkrát vyšší neţ u chlapců. Vývojová dysplazie kyčelní se v 10 – 

20 % podílí na vzniku koxartrózy (Soderberg, 1997). 

Dítě se rodí s přirozeně flekční polohou kyčelních kloubů a postupnou přirozenou reflexí se 

připravuje na lokomoci ve vertikále. První násilná deflexe nastává ihned po porodu při měření 

tělesné délky dítěte, druhá násilná deflexe nastává při balení v porodnici. 

Acetabulum je při narození mělčí neţ v průběhu fetálního vývoje, do věku tří let se 

acetabulum prohlubuje a mění se jeho orientace. Při narození je kryta pouze jedna třetina hlavice, 

labrum acetabulare zvětšuje toto krytí o 30 – 50 %.  

4.2.2 Epidemiologie 

Při zkoumání výskytu DDH nelze opomenout vliv geografické polohy a etnické příslušenství. 

Největší výskyt je především ve střední a východní Evropě, Japonsku, u indiánů kmene Navajo, 

kanadských Indiánů v Manitobě a u Laponců. Minimální výskyt je u Afroameričanů, DDH se zde 

vyskytuje jen v 0,49 %. DDH je dokonce neznámé onemocnění v Africe a Číně (Dungl, 2007).  

Incidence v ČR během 90. let značně kolísala. Tento rozptyl nebyl dán opravdovým 

výskytem DDH, nýbrţ rozdílným postupem vyšetření a statistického zpracování v různých studiích. 

S nástupem sonografie do diagnostiky se studie zpřesnily a ČR se svou incidencí dostala k průměru 

okolní Evropy, tj. 3 – 4 % dysplazií. Nejčastější výskyt byl DDH typu IIb a IIc, III a IV se 

vyskytovaly jen v 0,15 % (Dungl, 2007). 

Při přetrvávající DDH i po 12 měsících ţivota je indikována operační léčba – repoziční 

manévry nebo zastřešující operace. Jednotlivé výkony mohou být prováděny jednotlivě nebo 
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v kombinaci a zahrnují varizační a valgizační osteotomie krčku a zkracovací operace femuru 

(Dungl, 2007). 

Operace jsou indikovány, jen pokud jde o závaţný stav decentrovaného kloubu. Valgózní 

postavení kyčlí – coxa valga anteverta – zpravidla operační léčbu nepotřebují (Dungl, 2007). 

4.2.3 Morfologie kyčelního kloubu u DDH 

Jelikoţ DDH zahrnuje široké spektrum problémů s kyčelními klouby, je patologická anatomie 

závislá na typu a stupni postiţení (Aronsson et al., 1994, str. 202). U novorozence je hemisférická 

jamka, tvořená hyalinní chrupavkou, po celém okraji pokryta fibrokartilaginózním labrem 

trojúhelníkovitého průřezu. Chrupavka jamky má strukturu epifyzární chrupavky fungující jako 

hemisférická růstová ploténka. Její růst je esenciální pro růst acetabula a kaţdé její poškození má za 

následek růstovou poruchu. To stejné platí i pro labrum. Proximální femur je u novorozence 

chrupavčitý, tvořící jednotnou trochanterickokapitální strukturu, která se zvětšuje a diferencuje 

kombinací apozičního růstu a epifyzárního růstu na spojení s horním koncem diafýzy. Za 

fyziologických podmínek se objevuje sekundární epifyzární osifikační jádro mezi 3. – 7. měsícem 

ţivota. Toto sekundární jádro roste aţ do uzávěru epifyzární růstové ploténky a tvoří hlavici 

femuru. Kolem 8. roku ţivota se vytvoří tři osifikační jádra acetabula, která jsou zodpovědná za 

finální tvar jamky. Jejich splynutí s okraji acetabula probíhá cca v 18 letech (Dungl, 2007). 

4.2.4 Biomechanický pohled 

Kyčelní kloub je kloub kulový, má 3 na sebe kolmé osy a 3 stupně volnosti, viz kineziologie 

kyčelního kloubu. 

O jednotlivých úhlech jsme se zmiňovali jiţ v kapitole 4.1.1. 

Acetabulum (Dungl, 2007) 

Orientace acetabula prodělává během pre- i postnatálního vývoje řadu změn. Zároveň je jeho 

orientace vzhledem k frontální rovině značně variabilní, proto určit přesně úhly, které svírá 

s frontální a sagitální rovinou, je značně obtíţné.  

Kloubní jamka u plodu směřuje zpočátku laterálně, následným vývojem se jamka postupně 

sklání dolů a dopředu. Konečná orientace jamky by měla být taková, ţe vchod je pootočen dopředu 

a šikmo dolů.  

Dle Lanze svírá rovina vchodu acetabula při narození s rovinou sagitální úhel 31 stupňů a 

tento úhel se s vývojem stříšky zvětšuje na 42 stupňů v dospělosti. Předozadní orientace k rovině 
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frontální činí při narození 30 stupňů, po ventrálním stočení acetabula je úhel, který svírá 

v dospělosti roven 42 stupňů (viz obr. 6). 

Novorozenec má v porovnání s dospělým mělké acetabulum, pokryje jen 2/5 hlavice. 

Tvarování acetabula a růstová činnost labra zajistí v dospělosti 3/5 krytí hlavice. Postnatální vývoj 

orientace acetabula kopíruje prenatální vývoj orientace.  

 

Obrázek 6: Vývoj úhlu anteverze během motorické ontogeneze aţ do dospělosti 

V populaci se vyskytuje zhruba 15 % lidí, u kterých je acetabulární anteverze menší neţ je 

fyziologická norma. Tato patologie se často vyskytuje v kombinaci se sníţenou anteverzí krčku 

femuru. Kombinace obou patologií je rizikovým faktorem pro vznik artrózy.  

4.2.5 Cévní zásobení kyčelního kloubu 

O cévním zásobení se v této práci zmiňujeme jen z důvodu uvedení moţných komplikací 

léčby DDH. Cévní zásobení proximálního konce femuru prodělává výrazný postnatální vývoj 

(Dungl, 2007). 

Proximální konec femuru dostává cévní zásobení ze tří zdrojů: 

- cévy v ligamentum teres 

- ascendentní větev a. nutritia femoris 

- cévy z extrakapsulárního arteriálního okruhu, ty mají zásadní význam 

Při léčbě DDH dochází při zafixování v krajních polohách k částečné nebo kompletní okluzi 

epifyzárního cévního systému při stisknutí a. circumflexa femoris medialis mezi šlachou 

m. iliopsoas a napjatými adduktory či laterálních retinakulárncích cév mezi krčkem a horním 

okrajem acetabula (Dungl 2007; Čihák, 2001). V patogenezi ischemie hraje úlohu i nefyziologické 

nataţení pouzdra při extrémních vynucených polohách při konzervativní léčbě DDH (Dungl, 2007). 
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4.2.6 Zobrazovací metody 

V minulosti, neţ byla uvedena do praxe metoda vyšetřování dětských kyčelních klubů 

ultrasonografií, byly kyčelní klouby vyšetřovány pomocí rentgenu. Ten se vyuţívá doposud, ale 

u dětí starších 1 roku, nebo u dětí s hrozící luxací kyčelního kloubu (Dungl, 2007; Aronsson et al., 

1994). 

Snímkování probíhalo v AP projekci, jako doplňkové vyšetření se prováděla projekce 

dle Lauensteina (Dungl, 2007).  

Koxometrie sleduje AC úhel, CE úhel, CCD úhel, Ombredannův kříţ a další úhly, které jsou 

potřeba k určení závaţnějších diagnóz a předoperačních vyšetření. 

Kromě úhlů, viz kapitola 4.1.1, se vyšetřuje tzv. Ombredannův kříţ (obr. 7). Na AP snímku 

pánve s kyčelními klouby vyneseme pomocné linie, horizontální Hilgenreinerova prochází 

nejniţšími body kosti kyčelní, vertikální je spuštěna z laterálního okraje stříšky. Vzniklý kříţ dělí 

kyčelní kloub na kvadranty. U normálního nálezu je jádro umístěno v dolním a mediálním 

kvadrantu, u subluxace a luxace se jádro vysunuje proximolaterálně (Dungl, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Ombredannův kříţ (Dungl, 2005, s. 817) 

Za normálních poměrů je moţno u dítěte staršího 2 měsíců opsat v prodlouţení mediální 

hranu collum femoris a kraniálního ohraničení foramen obturatorum plynulou Shentonovu – 

Menardovu linii. Tato linie je porušena při subluxaci a luxaci kyčelních kloubů (Dungl, 2007). 

Artrografie se stále pouţívá k zobrazení sféricity hlavice, chrupavčitých součástí kloubu, 

ligamentum teres, moţnosti ortopedické centrace a k zobrazení dalších měkkých tkání, zejména 

labra i repozičních překáţek (Dungl, 2007). 
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Ultrazvuk 

Metoda ultrazvukového vyšetření dětských kyčelních kloubů byla vyvinuta počátkem 80. let 

panem R. Grafem. Ultrazvukové vyšetření umoţňovalo vyšetření dětí jiţ v prvních týdnech ţivota, 

zatímco do nástupu „nové éry“ vyšetření, probíhalo 1. vyšetření ve čtyřech měsících ţivota (rtg, 

klinické vyšetření) (Dungl, 2007; Aronsson et al., 1994). 

Vyšetření: dítě je v poloze na boku vyšetřováno lineární sondou (novorozenci 7,5 MHz, starší 

kojenci 5 MHz), ta je přikládána paralelně k os ilium ve frontální rovině řezu, ve kterém je kontura 

kosti kyčelní rovnoběţná s kontaktní plochou sondy (Dungl, 2007).  

Graf popisuje dva úhly. Úhel α, který svírá spojnice okraje kostěné stříšky a dolního okraje 

os ilium se základní linií, proloţenou laterálním okrajem kosti kyčelní. Úhel β je dán spojnicí 

laterálního okraje stříšky a labra a základní linií. Grafovo rozdělení je zaloţeno na popisu centrace 

hlavice, zralosti kostních okrajů, sklonu stříšky a zohledňuje věk dítěte. Pouţívá při tom kombinace 

písmen a číslic, (viz tabulka 2) (Dungl, 2007; Aronsson et al., 1994; Graf, 1997). 

Tabulka 2: Klasifikace DDH podle Grafa (Dungl, 2005) 

Typ Kostěný okraj stříšky Chrupavčitý okraj stříšky úhel α úhel β 

Ia ostrý úzká báze, přesahuje 1/2 hlavice > 60 ° < 50 ° 

Ib zaoblený rozšířená báze, přesahuje 1/2 hlavice > 60 ° > 55 ° 

II a+ oblý rozšířená báze, přesahuje 1/2 hlavice 55 - 59 ° > 55 ° 

II a- oblý rozšířená báze, přesahuje 1/2 hlavice  50 - 54 ° > 55 ° 

II b oblý rozšířená báze, přesahuje 1/2 hlavice  50 - 59 ° 70 - 77 ° 

II c oblý aţ kulatý široká báze, kryje 1/2 hlavice  43 - 49 ° > 77 ° 

II d oblý aţ kulatý evertovaný 43 - 49 ° > 77 ° 

III a plochý evertovaný < 43 ° > 77 ° 

III b plochý evertovaný, echogenní  < 43 ° > 77 ° 

IV plochý výrazná inverze < 43 ° > 77 ° 
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4.3 Posturální vývoj  

Ontogenetický vývoj aţ k dosaţení bipedální lokomoce je základem pro motorický rozvoj 

dítěte v další budoucnosti (Kolář, 2002, str. 106). Hlavním předmětem posturální ontogeneze je 

vývoj drţení a schopnosti zaujmutí polohy - v kloubech a s tím spojené lokomoce (Kolář, 2001, 

str. 154). Ontogenezi lidské motoriky je moţno celkově charakterizovat jako získávání schopnosti 

najít těţiště a udrţet a/nebo cíleně měnit jeho polohou v prostoru (Vařeka, Dvořák, 1999). 

Představa o příčině spuštění posturálního vývoje je dvojí. Jedna teorie tvrdí, ţe centrální 

nervová soustava plodu dítěte postupně spouští motorické programy. Ty se však nedědí, dědí se 

pouze systém zapojení – síť. Dylevský tvrdí, ţe genetický zápis nemůţe kódovat motorický (nebo 

jiný) program, ale můţe určit např. typ neuronální konektivity, která je následně schopná generovat 

určitý typ motorického projevu (Dylevský, 2007). 

Druhá představa o zapojení spouštěče fázického svalstva do posturální funkce je taková, ţe 

kaţdý z nás má geneticky determinované pohybové vzory. V těchto motorických vzorech je 

zakódována funkce svalu, resp. svalových synergií, které se realizují teprve v průběhu zrání CNS 

(Kolář 2001, str. 153; Vojta, 1995). 

Motorické vzory se realizují na základě zrání CNS. Zrání CNS začíná jiţ v období 

prenatálním, kdy dochází k myelinizaci a synaptogenezi v CNS. Během druhého a třetího trimestru 

se vytvářejí struktury, jeţ jsou předpokladem pro vznik a vývoj pohybu, jak holokinetického, tak 

ideomotorického (Dylevský, 2007). 

Vývojové procesy začínají v embryonálním období a pokračují s různou křivkou 

i v postnatálním vývoji (Dylevský, 2007, str. 45). Popřípadě kopírují vývojovou křivku období 

prenatálního.  Prenatální kineziologie je některými autory povaţována za první stupeň 

vývojové/postnatální kineziologie. Pohyb nezávisí pouze na zevní informaci, ale také na informaci 

přicházející z vnitřního prostředí – z dané struktury, v prenatální kineziologii jde o způsobilost a 

kapacitu vznikající struktury. Pro vybudování hierarchického řídicího systému (1. spinální úroveň, 

2. subkortikální úroveň, 3. kortikální úroveň) a realizaci motorického programu je nezbytné, aby 

byly splněny některé elementární strukturální a na ně navazující funkční parametry. Musí tedy být 

vytvořeny strukturální předpoklady pro realizaci jakéhokoliv pohybového vzorce (Dylevský, 2007, 

str. 53). Vývoj a morfologické i funkční zapojování centrálního a periferního nervového systému je 

kontinuální proces (Dylevský, 2007, str. 55). 

Za počátek spontánní hybnosti je povaţován šestý gestační týden. Dítě odpovídá na zevní 

podněty (podráţdění) buď holokinetickou pohybovou aktivitou nebo primární spontánní aktivitou – 
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nesofistikovaný pohyb, který je vyvolaný kontrakcí nově se diferencujících sarkomér, lokálními 

metabolickými změnami a spontánní elektroaktivitou buněčných membrán. Datuje se k 7. – 8. 

týdnu vývoje. Primární cílená volní stimulovaná pohybová aktivita je koordinovaný pohyb, který je 

postupně řízený na spinální, kmenové a po 8. týdnu intrauterinního vývoje i na supraspinální 

úrovni. Souhrn prenatálního motorického vývoje včetně jeho řízení najdete v tabulkách 3 a 4 

(Dylevský, 2007). 

Tabulka 3: Prenatální vývoj, 1. trimestr 

1. trimestr pohyby CNS Řízení 

5. týden imobilní Neprokázány funkční synapse 

6. týden Primární nesofistikovaná PA 

CNS, PNS a 

efektorový systém 

stále rozpojen 

Biochemické děje 

7. týden 
Sofistikovaný a holokinetický 

pohyb 

Formování funkčního 

míšního oblouku 

Nervosvalová aktivita 

na nervosv. ploténkách 

8. týden Ideokinetický pohyb 
Zvyšování počtu af. i 

ef. nervových vláken 
Funkční míšní oblouk 

9. týden 

Flekční pohyby prstů ruku, 

opozice palce; pronace 

předloktí; abdukční pohyby 

spojené s extenzí celé DK 

Vznik 

intersegmentálních 

spojů; aborizace 

axonů zadních 

kořenů; diferenciace 

tr. spinocerebellaris, 

tr. vestibulo- a 

reticulo- spinalis 

Spinální a kmenová 

úroveň; míšní oblouk 

je proprioceptivně 

motorický 

10 – 12. 

týden 

Úbytek holokinetické 

aktivity, nárust ideokinetické 

aktivity 

Myelinizace 

prodělává stabilizační 

proces 

Spinální a kmenová 

úroveň; míšní oblouk 

je proprioceptivně 

motorický 

Legenda: PA – pohybová aktivita, CNS – centrální nervová soustava, PNS – periferní nervová soustava, DK – dolní 

končetina 
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Tabulka 4: Prenatální vývoj, 2. a 3. trimestr 

Období Pohyby CNS 

2. trimestr 

- ústup holokinetických pohybů 

- nástup izolovaných pohybů 

- vývoj opěrné báze – opory 

- vývoj plně funkční „báze“ – 

bránice, pánevní dno, hrtan atd. 

- nástup dýchacích pohybů 

- rozvoj gyrifikace mozkové kůry 

hemisfér 

3. trimestr - rozvoj pohybu dokončen 

- změna poměru mezi bílou a šedou 

hmotou 

- rozvoj intersegmentálních spojů 

- myelinizace drah zadních provazců a 

vestibulospinálních drah 

 

Důvodem zmiňování prenatálního vývoje v rámci této práce je předpoklad, ţe pohyb má vliv 

na morfogenezi těla a na zakládání paměťových stop. Paměťové stopy se zakládají během prvního 

trimestru a je moţné, ţe při nedostatečném vyvinutí kyčelních kloubů (hlavice, jamka, měkké 

tkáně) vznikne jiný základ pro vytvoření paměťových pohybových stop. O vytvoření celkového 

prenatálního tělesného schématu nemůţeme mluvit, jelikoţ senzomotorická korová oblast má plně 

myelinizované aferentní spoje aţ v průběhu prvních dvou měsíců postnatálního ţivota. (Dylevský, 

2007). 

 Z hlediska posturální ontogeneze probíhá vývoj v závislosti na uzrávání CNS. Nesprávný 

průběh posturální ontogeneze je předpokladem pro vznik svalových dysbalancí v oblasti kyčelního 

kloubu. Fázické svaly, které jsou ve své posturální funkci (z pohledu zajišťování drţení) 

z ontogenetického hlediska mladší neţ svaly tonické, jsou svou posturální funkcí také vázány 

na vývojově mladší morfologii skeletu, kterou zároveň podmiňují ve vývoji (Kolář, 2001, str. 152), 

proto se domníváme, ţe při léčbě abdukční terapií, můţeme očekávat u dětí takto léčených chybné 

nebo chybějící zapojení fázického systému do posturální funkce. Během 12 – 18 měsíců 

motorického vývoje prochází motorická ontogeneze řadou mezníků. Přestoţe víme, ţe jednotlivé 

sloţky fázického systému od sebe nelze oddělit, zaměříme se na vývojovou kineziologii v oblasti 

pánevního pletence.  

Vycházíme z předpokladu, ţe v mozku je geneticky zabudovaný motorický program, resp. síť 

synapsí dávající jednotnou motorickou odpověď. Svaly se zapojují v průběhu ontogeneze samy, tělo 

si vybírá nejméně náročnou variantu. V případě DDH jsou končetiny drţeny v decentrovaném 
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postavení, CNS nemá správnou aferenci pro aktivní zapojení drţení dolních končetin. Proto dochází 

k sníţení svalového napětí ve fázickém svalstvu kyčelního kloubu a jeho insuficienci při zaujmutí 

polohy i při provedení pohybu.  Z opakovaného pohybu probíhá pomocí motorického učení nová 

paměťová stopa pro daný pohyb a vzniká tak chybný pohybový stereotyp. Jestliţe morfologie 

kloubu má vliv na kvalitu zapojení fázických svalů kyčelního kloubu do posturální funkce, mají i 

svaly vliv na kvalitu drţení kloubu a tím i jeho následný morfologický vývoj. 

Fázický systém reaguje v posturální funkci jako celek, jako systém. Jeho aktivací se 

automaticky mění celkové drţení těla. Oslabením některého ze svalů posturálně mladšího systému, 

dochází automaticky ke změně postavení v kloubu a k reflexní iradiaci této inhibice do celého 

systému. Decentrované postavení jednoho kloubu se projeví v decentrovaném postavení ostatních 

kloubů (Kolář, 2001).  

4.3.1 Vývoj kyčelního kloubu 

Prenatální vývoj kyčelního kloubu 

Základ končetin se tvoří ve 4. týdnu těhotenství a kyčelní klouby se zakládají v osmém týdnu 

gestace, kdy se tvoří základy acetabula a caput femoris. Vývoj tvorby základu těchto struktur je 

ukončen v 11. gestačním týdnu.  Vývojová dysplazie nebo dislokace tak můţe vzniknout 

untrauterinně, perinatálně nebo během vývoje (Aronsson et al., 1994, str. 204). Na vývoj DDH se 

můţe také podílet intrauterinní poloha plodu, zejména v posledním trimestru (Karski et al., 2007). 

Postnatální vývoj kyčelního kloubu 

Pro správnou funkci kyčelního kloubu je klíčový formativní vliv fázického svalstva, 

tzn. zapojení fázického systému do posturální funkce (Kolář, 2002). Fázický systém se zapojuje 

do posturální funkce na konci 1. trimenonu, kdy vznikají první svalové souhry vedoucí k vytvoření 

opory.  

V novorozeneckém stadiu ještě neexistuje opěrná báze, ale jen úloţná plocha. Tělo je 

uloţeno asymetricky jak v supinační, tak v pronační poloze. Horní a dolní končetiny jsou 

flektovány bez schopnosti opory. Punctum fixum, potřebné pro cílené pohyby končetin, zatím není 

vytvořeno. Volná predilekce hlavy je fyziologická aţ do 6. týdne ţivota. Výskyt fixované 

predilekce je hodnocen jako patologický (Kolář, 2009, str. 96). Dle Karskeho (2002) platí, ţe pokud 

vznikla DDH na základě nevhodné intauretinní polohy, uvidíme predilekci na opačné straně, neţ je 

léze. Dle Kováčikové (1998a) se na straně léze objeví záklon a úklon, rotace je na stranu opačnou. 
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 V novorozeneckém stadiu je typické drţení kyčelních kloubů ve flexi, abdukci a vnitřní 

rotaci. Přestoţe je kyčelní kloub kloubem sférickým, v novorozeneckém stadiu funguje jako kladka. 

Odpovídá to nepřítomnosti antagonistické synergie adduktorů a zevních rotátorů kyčelního kloubu 

(Kováčiková, 1998e, str. 107).  

Zásadní změna ve vývoji kyčelního kloubu nastává v období 6 týdnů, kdy poprvé dochází 

k aktivaci antagonistické synergie zevních rotátorů a adduktorů kyčelního kloubu. K této aktivitě 

mohlo dojít aţ poté, co došlo k povolení m. psoas  a m. rectus femoris. V tomto období dochází i 

k napřímení osového aparátu vlivem tahů břišních svalů a ischiokrurálního svalstva. Jejich 

působením přechází drţení pánve z anteflexe do neutrálního postavení (Kováčiková, 1998e, 

str. 108). 

Na konci prvního trimenonu dochází k vytvoření opěrné báze (Kolář, 2009, str. 99) a tím 

k uvolnění končetin pro pohyb. Pánev jde do dorzálního postavení a umoţňuje tím střední postavení 

kyčelního kloubu v transversální rovině a pohyb v rovině sagitální a frontální. Výše zmíněné 

postavení kyčelního kloubu je základním článkem pro zaloţení kolodiafyzárního a antetorzního 

úhlu krčku kyčelního kloubu (Kováčiková, 1998e, str. 108). V období třetího měsíce vzniká 

nejdůleţitější tělesné schéma motorické ontogeneze, protoţe se stává základním prvkem pro drţení 

těla ve vertikále (Kováčiková, 1998e, str. 108). V tomto období je utvořen základ tělesného 

schématu, který je základem pro vznik motorického programu. Kvalita tělesného schématu je dána 

postavením jednotlivých segmentů páteře vůči sobě. Toto schéma je zajištěno funkcí autochtonní 

muskulary, která je tak připravena na diferenciaci motorických funkcí (Kováčiková, 1998b).  

V polovině druhého trimenonu, tj. ve věku 4,5 měsíce se objevuje první zkříţený model. 

V oblasti kyčelního kloubu dochází poprvé k distálnímu tahu zevních rotátorů, abduktorů a flexorů. 

Koaktivace zevních rotátorů a adduktorů se přímo účastní tvorby kolodiafyzárního úhlu 

(Kováčiková, 1998e, str. 108). 

V období 5. a 6. měsíce se diferencují dolní končetiny na kročnou a opěrnou a dítě je schopno 

se otočit ze zad na břicho. Otočení je vázáno na úchop horní končetiny přes střední rovinu (Kolář, 

2009, str. 101). Na konci 6. měsíce je funkce sférického kyčelního kloubu dokončena.  Kyčelní 

klouby jsou připraveny na vertikální zatíţení (Kováčiková, 1998e, str. 108). 

Ve věku 7,5 měsíce páteř směřuje do vertikály. Při přechodu páteře z horizontály do vertikály 

dochází k vertikálnímu zatíţení kyčelního kloubu. Dítě jde z polohy šikmého sedu, přes laterální 

kondyl femuru do polohy na kolena a opory o rozevřené dlaně. Aby se dítě dostalo přes laterální 

kondyl femuru, musí se aktivovat řetězec svalů: adduktory a zevní rotátory kyčelního kloubu, 
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stejnostranný m. iliopsoas, m. quadratus lumborum, m. obliquus abdominis internus a druhostranný 

m. obliquus abdominis externus. Zmíněné svaly táhnou jamku acetabula nad hlavici femuru a tím 

mají nesmírný vliv na utváření kolodiafyzárního úhlu krčku femuru (Kováčiková, 1998e, str. 108). 

Z polohy na čtyřech se dítě snaţí vertikalizovat přes nákrok dolní končetiny. Dochází 

k střídání punctum fixum a punctum mobile na kontralaterálních končetinách (Kolář, 2009, 

str. 103). 

Čtvrtý trimenon se vyznačuje vertikalizací do stoje. Je to vyvrcholení všech lokomočních 

modelů, které se vyvinuly v předcházejících měsících. Dítě se dostává přes polohu tripoda 

do vertikály, kde pokračuje kvadrupedální lokomocí ve vertikální ose, coţ je ipsilaterální 

lokomoční model (Kolář, 2009, str. 105). Tyto kroky jsou moţné díky svalové souhře zevních 

rotátorů a adduktorů kyčelního kloubu. Formativní vliv na utváření kolodiafyzárního úhlu je 

nesmírný. Ve vertikále jsou kladeny velké nároky na kyčelní kloub, ze svalů jde zejména o 

m. gluteus medius, který musí udrţet pánev při chůzi bez poklesu ve frontální rovině (Kováčiková, 

1998e, str. 108).   

Průběh posturální ontogeneze bez vzniku chybných nebo náhradních pohybových stereotypů 

je faktem pro předpoklad vzniku kvalitní lokomoce. Nicméně u dítěte s DDH, které má omezené 

moţnosti lokomoce, vlivem omezení abdukčním balením, přesto dochází ke vzniku opory o horní 

končetiny, trup je drţen antigravitačně a pánev klesne k podloţce, to vše však existuje v náhradním 

modelu lokomoce (Kováčiková, 2005).  

Je třeba si uvědomit, ţe jakkoli neideální hybnost se projeví na osovém orgánu. (Kováčiková, 

1998d, str. 112) 
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4.4 Polohové reakce 

K neurokineziologickému vyšetření dítěte mimo řadu jiných hodnocených aspektů patří také 

posturální reaktivita dítěte. Existuje 7 polohových reakcí: trakční zkouška, Landau, axilární vis, 

Vojtovo boční sklopení, Collis horizontal, Collis vertical, Peiper – Isbert. Jedná se 

o standardizované vyšetření, při kterém se náhle změní poloha těla dítěte. Tělo reaguje změnou 

nastavení kloubních segmentů. Reakce je zákonitá v závislosti na zralosti CNS. Odpověď vznikne 

na základě aference – proprioceptorů, interoceptorů, exteroceptorů, podráţdění vestibulárního 

aparátu. Informace je dále zpracována na úrovni CNS, dle zralosti CNS vyšle eferentní odpověď, 

přestoţe je aference stejná, bude reakce v různém věku rozdílná. Hodnotí se kvalitativní rozdíl 

motorické odpovědi a vývojový věk se porovnává s věkem kalendářním. Thelen (1990) diskutuje, 

zda je odpověď na změnu polohu pouze reflexního charakteru, nebo jde o kombinaci maturace CNS 

a učení. Jako příklad uvádí práci od Zelazo (1990), který se zabýval studiem polohových reakcí a 

primitivních reflexů, konkrétně chůzovým automatismem. Ve své práci dospěl k názoru, ţe dítě se 

reakci na známý podnět můţe naučit, přestoţe šlo v tomto případě o primitivní reflex. Pokud je 

však polohová reakce provedena jednorázově, motorická odpověď je obrazem stavu CNS.  

Hodnotí se tyto parametry: kvalitativní odpověď horních a dolních končetin, trupu, hlavy; 

symetrii/asymetrii reakce; dorsiflexe/plantární flexe, pronace/supinace. 

Vyšetřují se motorické funkce, nikoli svalový tonus. Všechny segmenty musí mít správné 

nastavení, jinak není reakce uznána jako správně provedená. Výsledek reakcí nám dává zprávu, 

spolu s dynamikou primitivních reflexů a spontánní motorikou, o stavu motorické retardace, kvalitě 

a kvantitě abnormálních modelů.  

O jednotlivých zkouškách se zmiňujeme jen popisem jejich provedení.  

TRAKČNÍ ZKOUŠKA 

Dítě se uchopí za zápěstí, nikoli za ruce a posazuje se do úhlu 45 stupňů. Sleduje se hlava, 

trup, horní i dolní končetiny. Při trakční zkoušce není aţ tolik aferentních podnětů, proto ne vţdy 

koreluje s posturální aktivitou. 

LANDAU 

Dítě se poloţí hrudníkem na dlaň a je sledována reakce končetin a hlavičky.  
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AXILÁRNÍ VIS 

Provádí se z polohy na zádech či na břiše, ruce vyšetřující poloţí na trup dítěte a zvedne jej 

z podloţky. Hodnotí polohu HKK i DKK a trupu, ve smyslu výskytu symetrie či asymetrie. 

VOJTOVA SKLOPNÁ REAKCE 

Dítě se uchopí za trup a sklopí na stranu do horizontály, vyšetřuje se periferním viděním a 

jsou sledovány reakce všech končetin, avšak důleţitější výpovědní hodnotu mají končetiny 

na svrchní straně těla (Kolář, 2009). 

COLLIS HORIZONTAL 

Dítě leţí bokem k vyšetřujícímu, musí být volné HKK a DKK, pokud nejsou, čeká se 

na zrelaxování. Dítě je zvednuto za kořen svrchní HK a DK. Informace jdou z interoceptorů, 

exteroceptorů, proprioceptorů a vestibulárního aparátu. Výpovědní hodnotou je reakce volných 

končetin. 

PEIPER – ISBERT 

Dítě leţí dolními končetinami k vyšetřujícímu. Nedoporučuje se u novorozenců, provádí se 

od dvou měsíců ţivota. Úchop dítěte je v oblasti stehen na proximální části a dítě visí hlavou dolů. 

Očekávaná reakce je na hlavě, trupu a horních končetinách. 

COLLIS VERTICAL 

Dítě leţí hlavičkou k vyšetřujícímu a je uchopeno v oblasti kyčelního kloubu a následně 

zvednuto. Odpověď je na HKK a volné DK ve smyslu symetrické či asymetrické reakce. 

Vyšetřujeme: TRAKČNÍ TEST – LANDAU - AXIÁLNÍ VIS – VOJTOVA SKLOPNÁ 

REAKCE – COLLIS HORIZONTAL  

Tento postup je dán posturální náročností, od nejméně náročné po nejnáročnější. Ukázka 

polohových reakcí je v příloze č. 1 (obr. č. 4, 5, 6). Hodnocení zkoušek, rozdělení reakcí 

do jednotlivých fází a jiné podrobnosti jsou v dostupné literatuře (Vojta, 1993) nebo na webových 

stránkách (www.rl-corpus.cz, www.vojta.com) 

http://www.rl-corpus.cz/
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5. METODIKA VYŠETŘENÍ 

5.1 Charakteristika výzkumu 

Vyšetření probíhalo na pracovišti dětské ortopedické ambulance FN Motol, dále 

na poliklinice Kartouzská a v nemocnici Kladno. Vyšetřování začalo v srpnu 2009 a poslední 

pacient byl vyšetřen v červenci 2010. Během této doby bylo vyšetřeno 50 dětí, pouze 16 dětí 

odpovídalo naší specifikaci. Kompletní výsledky pouţitelné pro naše účely jsou od 9 dětí. 

Z původních 16 se nedostavily na další vyšetření 3 děti, u dvou dětí nedodrţovala matka terapii a 

2 děti byly vyřazeny z důvodu váţnějších onemocnění. U všech 9 dětí byla dysplazie kyčelních 

kloubů, u 6 dětí byla bilaterální, u 3 unilaterální. 

 Věk vyšetřovaných dětí se pohyboval od 4 týdnů do 12 měsíců a vyšetření probíhalo 

dvoufázově. 

V první fázi jsme si vyšetřili děti při záchytu onemocnění, tzn. děti ve věku 4 – 8 týdnů. Toto 

vyšetření slouţilo pro kontrolní účely, zda se dítě při spontánní aktivitě a při polohových reakcích 

projevuje fyziologicky v rámci neurologického a motorického vývoje. 

V druhé fázi probíhalo vyšetření u dětí, u kterých byla léčba jiţ ukončena. Vyšetření v druhé 

fázi slouţilo k potvrzení či vyvrácení našich hypotéz. V tabulkách 5, 6, 7, 8 a 9 je charakterizován 

soubor a stručná charakteristika rozdělení do skupin a jednotlivých skupin. 

Tabulka 5: Charakteristika souboru 

Celkový počet vyšetřovaných 9 

Věk u 1. vyšetření     rozmezí 4 -6 týdnů 

Věk u 2. vyšetření   rozmezí 3 - 12 měsíců 

Pohlaví Ţ : M      7 : 2 

 

Tabulka 6: Rozdělení skupin 

Rozdělení souboru 
 

počet probandů 

skupina A 
 

3 

skupina B 
  

2 

skupina C 
  

4 

 

Tabulka 7: Charakteristika skupiny A 

Počet dětí 3 

Pohlaví Ţ : M 2 : 1 

Typ postiţení IIa 

Průměrná délka léčby 3, 83 měsíce 
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Tabulka 8:Charakteristika skupiny B 

Počet dětí  2 

Pohlaví Ţ : M 1 : 1 

Typ postiţení IIa - IIb 

Průměrná délka léčby 3,75 měsíce 
 

 

Tabulka 9: Charakteristika skupiny C 

Počet dětí  4 

Pohlaví Ţ : M 4 : 0 

Typ postiţení IIb – IIIa bez addukčních kontraktur 

Průměrná délka léčby 5,75 měsíce (není směrodatné) 

 

5.2 Průběh klinického vyšetření 

5.2.1 Průběh vyšetření spontánní aktivity 

Spontánní aktivitu jsme vyšetřovali v poloze supinační a poloze pronační. Spontánní aktivita 

nás zajímala hlavně z pohledu postavení ramenního pletence vůči pánevnímu, jejichţ symetrie či 

asymetrie můţe vypovídat o patologii na kyčelních kloubech.  

Spontánní aktivita byla posuzována pomocí aspekce. 

5.2.2 Posuzování kvality posturální reaktivity 

Posturální reaktivitu jsme vyšetřovali pomocí polohových reakcí. Polohové reakce měli tuto 

posloupnost: trakční zkouška, Landau, axiální vis, Vojtova sklopná reakce, Collis horizontal.  

Zkoušky Peiper – Isbert a Collis vertical byly Ortopedem kontraindikovány. Dále jsme si vybrali 

testy dle studie Kofránkové a Doleţala z roku 1996 – 2006, kde hodnotili senzitivitu a specificitu 

testů (Kofránková, Doleţal, 2008). Provedení jednotlivých testů a jejich posuzování bylo jiţ 

rozebráno v kapitole 4.4. 

Z vyšetření polohových reakcí byl pořízen videozáznam (na vyţádání u autora). Ten je 

natočen z jedné roviny.  Trakční zkoušku a Landau jsme snímali z boku a u zbylých zkoušek je 

vyuţitý pohled na rovinu frontální. 

5.2.3 Metodika ultrasonografie 

Při kaţdé prohlídce probíhalo ultrazvukové vyšetření a klinické vyšetření kyčelních kloubů. 

Ultrasonografické vyšetření prováděl a hodnotil ortoped – sonografista. Klinické vyšetření 

posuzoval ortoped a následně fyzioterapeut. Zaměřili jsme se na symetrii délky končetin a koţních 

rýh, Galeazziho znamení a Ortolaniho test. Testy moţno vidět v příloze č. 1 (viz obrázek č.7, 8). 
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5.3 Charakteristika souboru 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, vyšetřených dětí celkem bylo 9. Z toho 3 děti byly léčeny 

abdukčním balením, 2 děti Frejkovou peřinkou a 4 děti Pavlíkovými třmeny. Porovnání 

s fyziologickým vývojem proběhlo v rámci tabulkových hodnot a normy, která cituje práce 

Prof. Vojty. 

5.4 Metodika zpracování dat 

Z vyšetření jsme získali Boolean data, která byla dále statisticky zpracována a pomocí nichţ 

jsme potvrdili či vyvrátili předem stanovené hypotézy. 

Výsledky jednotlivých skupin byly vzhledem k malému počtu vyšetřovaných zpracovány 

pouze procentuálně a výsledky nelze zevšeobecnit. Při větším počtu probandů je moţné vyuţít 

analýzu rozptylu k porovnání jednotlivých skupin mezi sebou. 

Bylo testováno, zda je podíl pacientů s výskytem patologie obecně vyšší neţ 60 % (π0 = 0,6). 

60% hranici jsme si určili jako hladinu významnosti pro potvrzení či vyvrácení hypotézy. 

Dále jsme porovnávali statisticky významný rozdíl mezi prvním a druhým vyšetřením. Zda 

došlo k výraznému zhoršení po dobu terapie. K posouzení významnosti rozdílu mezi 1. a 2. 

vyšetřením byl vyuţit McNemarův test. 

V závěru je navíc zhodnocení věcné, komentářem. 
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6. VÝSLEDKY 

6.1 Zhodnocení výsledků 

Posuzování spontánní aktivity jsem prováděla aspekcí v ordinaci lékaře. Z celkového 

hodnocení spontánní aktivity nás pro tuto práci zajímala symetrie os ramenního a pánevního 

pletence, ve smyslu konvexity a konkavity trupu. 

Posturální reaktivita jsem posuzovala pomocí videozáznamu. Vyšetření jsem konzultovala se 

zkušeným fyzioterapeutem, který má za sebou dlouholetou klinickou praxi. Jako patologie je 

myšlena odchylka od fyziologické posturální reakce. 

Ultrasonografický nález vyšetřoval ortoped – sonografista. Zda nález koreluje s klinickým 

projevem hodnotil ortoped a následně fyzioterapeut.  

Pro přehlednost uvádíme opakovaně hypotézy: 

H1: Budou přítomny patologické změny ve spontánní aktivitě  

H2: Budou přítomny změny u jednotlivých polohových reakcí 

H3: Ultrasonografický nález bude korelovat s klinickým nálezem 

Při porovnání mezi 1. a 2. vyšetřením předpokládáme H4. 

H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

 

Jednotlivé hypotézy byly posuzovány v rámci skupin: 

skupina A – děti léčené abdukčním balením 

skupina B – děti léčené Frejkovou peřinkou 

skupina C – děti léčené Pavlíkovými třmeny 

Dále byly vyhodnoceny vůči celému souboru.  

Posuzovali jsme jednotlivé výsledky testů vůči sobě, bez rozdělení do skupin dle tíţe 

postiţení.  
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Tabulka 10: Výsledky 2. vyšetření 

Pacient H1 H2 H2a H2b H2c H2d H2e H3 

1ŢB0310 1 1 1 1 0 1 1 1 

2MB0310 1 1 1 0 0 1 1 1 

3ŢA0110 1 1 1 0 0 1 1 1 

4MA0110 0 1 1 0 1 1 1 0 

5ŢA0110 1 1 1 1 0 1 1 0 

6ŢC1109 1 1 1 1 0 1 1 1 

7ŢC0410 1 1 1 0 1 1 0 1 

8ŢC0410 1 1 1 0 1 1 1 1 

9ŢC0709 1 1 1 1 1 1 1 0 
Legenda: 1ŢB0310 – označení pořadí; pohlaví; skupinu A/B/C; měsíc narození, rok narození; H1 – H3 označení 

hypotéz; 0 – norma, 1 – výskyt patologie ve spontánní aktivitě/odpovědi na polohovou reakci/ UZ nález nekoreluje 

s klinickým projevem  

6.2 Výsledky skupin 

Skupina A 

U skupiny A jsme porovnávali výsledky 3 dětí, těm bylo indikováno široké balení jiţ 

v porodnici a průměrná délka terapie byla 3,83 měsíce.  

Při prvním vyšetření jsme zjistili, ţe u 33 % dětí je odlišný vývoj ve spontánní aktivitě oproti 

fyziologii. Při druhém vyšetření byl zjištěn asymetrický vývoj spontánní aktivity u 66 % dětí. 

U trakční zkoušky došlo ke zhoršení oproti 1. vyšetření u 100 % dětí. 

Děti se u zkoušky Landau a axiální vis z původních 0 % patologicky reagujících, zhoršily na 

33 % . 

Vojtova sklopná reakce se zhoršila u 100 % dětí. 

Na zkoušku Collis horizontal jiţ při 1. vyšetření reagovalo patologicky 33 % dětí, při 2. 

vyšetření to bylo jiţ 100 %. 

 Tabulka 11: Charakteristika skupiny A 

 

 

 

 

Proband 

Pořadí/pohlaví/skupina/narozen 

délka terapie 

(měsíce) 

3ŢA0110 4,5 

4MA0110 3 

5ŢA0110 4 

Průměr 3,83 
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Tabulka 12: Procentuální vyjádření rozdílu mezi 1. a 2. vyšetřením skupiny A 

 
Legenda: H1 – H2e – označení hypotéz 1, SA – Spontánní aktivita, TRT – trakční zkouška, LAN – Landau, VOJ – 

Vojtova sklopná reakce, CH – Collis horizonal 

 

Skupina B 

U skupiny B jsme porovnávali výsledky 2 dětí, těm bylo indikováno široké balení jiţ 

v porodnici a následně indikována Frejkova peřinka, průměrná délka terapie byla 3,75 měsíce. 

Při prvním vyšetření jsme zjistili, ţe u 100 % dětí je odlišný vývoj ve spontánní aktivitě oproti 

fyziologii. Při druhém vyšetření jsme nezaznamenali ţádné zlepšení.  

U trakční zkoušky došlo ke zhoršení oproti 1. vyšetření u 100 % dětí. 

U zkoušky Landau se u 1. vyšetření neobjevila patologie, u 2. vyšetření byla zaznamenána u 

100 % dětí.  

U zkoušky axiální vis jsme zaznamenali u 1. vyšetření 50 % postiţených, u 2. vyšetření jsme 

naměřili stejný počet.  

Vojtova sklopná reakce se zhoršila z původních 50 % na 100 % dětí. 

Na zkoušku Collis horizontal při 1. vyšetření nereagovalo patologicky ţádné dítě, při 2. 

vyšetření to bylo jiţ 100 %. 

Tabulka 13: Charakteristika skupiny B 

 

 

Test 1. vyšetření 2. vyšetření 

H1 - SA 33% 66% 

H2a – TRT 0% 100% 

H2b – LAN 0% 33% 

H2c - AX 0% 33% 

H2d – VOJ 0% 100% 

H2e - CH 33% 100% 

Proband 

Pořadí/pohlaví/skupina/narozen 

Délka terapie 

(měsíce) 

1ŢB0310 3 

2MB0310 4,5 

Průměr 3,75 
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Tabulka 14: Percentuální vyjádření výsledků 1. a 2. vyšetření u skupiny B 

 

Legenda: H1 – H2e – označení hypotéz 1, SA – Spontánní aktivita, TRT – trakční zkouška, LAN – Landau, VOJ – 

Vojtova sklopná reakce, CH – Collis horizonal 

 

Skupina C 

U skupiny C jsme porovnávali výsledky 4 dětí, těm bylo indikováno široké balení nebo 

Frejkova peřinka jiţ v porodnici a následně indikovány Pavlíkovy třmeny, průměrná délka terapie 

byla 5,75 měsíce, coţ pro nás není směrodatné, jelikoţ ve dvou případech terapie nadále pokračuje. 

Předpokládané ukončení terapie je za 3 – 4 měsíce.  

Při prvním vyšetření jsme zjistili, ţe u 75 % dětí je odlišný vývoj ve spontánní aktivitě oproti 

fyziologii. Při druhém vyšetření jsme zaznamenali zhoršení o 25 %, tzn. 100 % dětí mělo odchylky 

od fyziologického motorického vývoje.  

U trakční zkoušky se patologicky projevovalo 25 % dětí a při 2. vyšetření to bylo jiţ 100 %. 

U zkoušky Landau se u 1. vyšetření objevila patologie u 25 % dětí, u 2. vyšetření byla 

zaznamenána u 50 % dětí. U zkoušky axiální vis jsme zaznamenali u 1. vyšetření 25 % postiţených, 

u 2. vyšetření jsme naměřili 75 % dětí. 

Vojtova sklopná reakce se z původních 100 % patologicky reagujících dětí nezlepšila ani 

u 2. vyšetření. 

Na zkoušku Collis horizontal při 1. vyšetření reagovalo patologicky 25 % dětí, při 2. vyšetření 

to bylo jiţ 75 %. 

 

 

 

 

Test 1. vyšetření 2. vyšetření 

H1 - SA 100% 100% 

H2a - TRT 0% 100% 

H2b - LAN 0% 100% 

H2c - AX 50% 50% 

H2d - VOJ 50% 100% 

H2e - CH 0% 100% 
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Tabulka 15: Charakteristika skupiny C 

 

Tabulka16: Percentuální vyjádření výsledků 1. a 2. vyšetření u skupiny C 

 
Legenda: H1 – H2e – označení hypotéz 1, SA – Spontánní aktivita, TRT – trakční zkouška, LAN – Landau, VOJ – 

Vojtova sklopná reakce, CH – Collis horizonal 

 

 

 
Obrázek 8: Porovnání 1. a 2. vyšetření u všech dětí; patologické reakce vyjádřené v procentech 

legenda: Modře – první vyšetření, červeně – druhé vyšetření; 

 

Proband 

Pořadí/pohlaví/st.DDH/narozen 

Délka terapie 

(měsíce) 

6ŢC1109 7 

7ŢC0410 3,5 

8ŢC0410 2,5 

9ŢC0709 10 

Průměr 5,75 

test 1. vyš. 2. vyš. 

H1 - SA 75% 100% 

H2a - TRT 25% 100% 

H2b - LAN 25% 50% 

H2c - AX 25% 75% 

H2d - VOJ 100% 100% 

H2e - CH 25% 75% 
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6.3 Výsledky celého souboru 

 

Tabulka 117: Výsledky 2. vyšetření celého souboru 

Pacient 

Pořadí/pohlaví/skupina/naro

zen 

H1 H2 H2a H2b H2c H2d H2e H3 

1ŢB0310 1 1 1 1 0 1 1 1 

2MB0310 1 1 1 0 0 1 1 1 

3ŢA0110 1 1 1 0 0 1 1 1 

4MA0110 0 1 1 0 1 1 1 0 

5ŢA0110 1 1 1 1 0 1 1 0 

6ŢC1109 1 1 1 1 0 1 1 1 

7ŢC0410 1 1 1 0 1 1 0 1 

8ŢC0410 1 1 1 0 1 1 1 1 

9ŢC0709 1 1 1 1 1 1 1 0 

% výskytu patologie 88,9 % 100 % 100 % 44,4 % 44,4 % 100 % 88,9 % 66,7 % 

Legenda: 9ŢC0709 – označení pacienta; H1 – H3 označení hypotéz; 0 – odpovídá fyziologii, 1 – výskyt 

patologie ve spontánní aktivitě/odpovědi na polohovou reakci/ UZ nález nekoreluje s klinickým nálezem 

Bylo testováno, zda podíl je podíl pacientů s výskytem patologie obecně vyšší neţ 60 % (π0 = 

0,6). 60% hranici jsme si určili jako hladinu významnosti pro potvrzení či vyvrácení hypotézy. 

 

U = 1,77 2,45 2,45 -0,95 -0,95 2,45 1,77 0,41 

Platí, ţe U > 1,645 ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE 

 

Vyhodnocení hypotézy jsme provedli pomocí testu hypotézy o relativní četnosti. H0: π = π0 

Pouţitý vzorec:  

 

 

Kritický bod Wα:  W0,05 = {U > u2α} = {U > 1,645} 

V případě hypotéz: H1, H2, H2a, H2c, H2d a H2e bylo prokázáno, ţe se patologie 

vyskytuje u více neţ 60 % pacientů. 

Spontánní aktivita se lišila od fyziologického obrazu 88,89 % vyšetřovaných. 

Patologický nález v polohových reakcích se vyskytoval u 100 % dětí. 

U trakční zkoušky se patologicky projevovalo 100 % dětí. 

 
0

0 01

p
U

n
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U zkoušky Landau pouze 44,4 % dětí. 

Axiální vis měl patologický obraz u 44,4 % dětí. 

Vojtova sklopná reakce jiţ vykazovala patologii u 100 % vyšetřovaných. 

Collis horizontal neodpovídala fyziologii v 88,9 %. 

Ultrazvukový nález koreloval s klinickým projevem v 66,7 %. 

Dále jsme porovnávali statisticky významný rozdíl mezi prvním a druhým vyšetřením. Zda 

došlo k výraznému zhoršení po dobu terapie. K posouzení významnosti rozdílu mezi 1. a 2. 

vyšetřením byl vyuţit McNemarův test. 

 

H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4a: ve spontánní aktivitě 

Tabulka 128: Statistický výpočet pro hypotézu H4a  

H1_1 * H1_2 Crosstabulation 

Count 

  
H1_2. vysetreni 

Total 

  
patologie odpovídá normě 

H1_1.vysetreni 
patologie 1 6 7 

odpovídá normě 0 2 2 

Total 1 8 9 

Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů ze spontánní aktivity, označovanou H1; H1_1 – spontánní aktivita u 1. 

vyšetření, H1_2 – spontánní aktivita u 2. vyšetření 

 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided)   

McNemar Test ,031
d
 ,016

d
 

  

   
d. Binomial distribution used 

  
     
p (0,031) > 0,05 

Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi 1. a 2. vyšetřením. 
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H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4b: V polohové reakci Trakční zkouška 

 

Tabulka 19: Statistický výpočet pro hypotézu H4b – Trakční zkouška 

H2a_1 & H2a_2 

Count 

H2a_1 

H2a_2 

patologie odpovídá normě 

patologie 0 8 

odpovídá normě 0 1 

Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů z polohové reakce Trakční zkouška, označovanou H2a; H2a_1 – 

výsledky u 1. vyšetření, H2a_2 – výsledky u 2. vyšetření 

   

 
Exact Sig. (2-sided) 

 

McNemar Test ,008
d
 

 

 

d. Binomial distribution used.            
 

 

  
      p (0,008) < 0,05 

 

U hypotézy H4b byl prokázán statisticky významný rozdíl. 
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H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4c: V polohové reakci Landau. 

 

Tabulka 20:Statistický výpočet pro hypotézu H4c - Zkoušku Landau 

H2b_1 * H2b_2 Crosstabulation 

Count 

  
H2b_2 

Total 

  
patologie odpovídá normě 

H2b_1 
patologie 4 4 8 

odpovídá normě 0 1 1 

Total 4 5 9 

Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů z polohové reakce Landau, označovanou H2b; H2b_1 – výsledky u 1. 

vyšetření, H2b_2 – výsledky u 2. vyšetření 

 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided)   

McNemar Test ,125
d
 ,063

d
 

  
 

d. Binomial distribution used.                     

 

p > 0,05 

                              

 

 

 

 

U hypotézy H4c nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. 
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H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4d: V polohové reakci Axilární vis 

 

Tabulka 2113:Statistický výpočet pro hypotézu H4d - Axilární vis 

H2c_1 * H2c_2 Crosstabulation 

Count 

    H2c_2 
Total 

    patologie odpovídá normě 

H2c_1 
patologie 4 3 7 

odpovídá normě 0 2 2 

Total 4 5 9 

Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů z polohové reakce Axilární vis, označovanou H2c; H2c_1 – výsledky u 1. 

vyšetření, H2c_2 – výsledky u 2. vyšetření 

  
Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided)   

McNemar Test ,250
d
 ,125

d
 

  

   
d. Binomial distribution used. 

   

p > 0,05     

 

 

U zkoušky axiální vis (H4d) nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. 
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H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4e: V polohové reakci Vojtova sklopná reakce 

 

Tabulka 22: Statistický výpočet pro hypotézu H4e - Vojtova sklopná reakce 

H2d_1 & H2d_2 

Count 

H2d_1 
H2d_2 

patologie odpovídá normě 

patologie 0 4 

odpovídá normě 0 5 

   
Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů z polohové reakce Vojtova sklopná reakce, označovanou H2d; 

H2d_1 – výsledky u 1. vyšetření, H2d_2 – výsledky u 2. vyšetření 

 
Exact Sig. (2-sided) 

 

McNemar Test ,125
d
 

 

d. Binomial distribution used. 

 p > 0,05 

 

 

U hypotézy H4e nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. 
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H4: U vyšetřovaných dětí bude zhoršený motorický projev. 

H4f: V polohové reakci Collis horizontal 

 

Tabulka 23: Statistický výpočet pro hypotézu H4f - Colllis horizontal 

 

H2e_1 * H2e_2 Crosstabulation 

Count 

    H2e_2 
Total 

    patologie odpovídá normě 

H2e_1 
patologie 1 6 7 

odpovídá normě 0 2 2 

Total 1 8 9 

Legenda: Porovnávali jsme výsledky testů z polohové reakce Collis horizontal, označovanou H2e; H2e_1 – 

výsledky u 1. vyšetření, H2e_2 – výsledky u 2. vyšetření 

  
Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided)   

McNemar Test ,031
d
 ,016

d
 

  
d. Binomial distribution used. 

  

     
p (0,031) < 0,05 

 

 
  

U hypotézy H4f  byl prokázán statisticky významný rozdíl. 

Doplňující tabulky a grafy v příloze č. 5 (tabulka 4; obrázek 16, 17). 
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7. DISKUZE 

Posturálně lokomočním vývojem a jeho významem pro bipedální lokomoci se zabývá mnoho 

autorů (Kolář, Vojta, Kováčiková, Thelen aj.). Posturálně lokomoční vývoj a DDH je však zatím 

oblast méně probádaná. Kyčelním kloubem v souvislosti s motorickou ontogenezí se zabývali 

Kováčiková (1998a), Kolář (1998). Zajímali se především o vliv zapojení fázického systému do 

posturální funkce a jeho vlivem na morfologii kyčelního kloubu. Dymešová (2007) se v rámci 

projektu „Posturální funkce v raném věku dítěte jako indikátor poruch neuromuskulárního vývoje, 

morfologických a funkčních změn pohybového aparátu v dospělosti“ zabývala kyčelním kloubem 

v souvislosti anteverze krčku femuru a motorické ontogeneze. Vyšetřovala však děti ve věku 4,5 – 6 

let, proto je význam její práce pro náš výzkum spíše informativní. Souvislosti vývoje kyčelního 

kloubu se vznikem skoliózy byly předmětem práce Fišerové (2010).  

DDH je také často zkoumána z pohledu vzniku, rizikových faktorů pro vznik, screeningu aj. 

Vliv intauterinní polohy zkoumal Karski et al. (2007), Hamanishi a Tanaka (1994), Good a Walker 

(1984) nebo Walther (1956). Karski et al. (2007) popisují „syndrom kontraktur“, jeho vznik 

přisuzují jiţ prenatálnímu období, kdy má na plod vliv jeho váha, malý intrauterinní prostor, 

nedostatek amniové tekutiny nebo typ pánve. Brzké příznaky syndromu jsou znatelné jiţ v prvních 

dnech ţivota dítěte. Obraz dítěte obsahuje plagiocefalie, torticollis, konvex trupu s abdukční 

kontrakturou na kontralaterální straně od kyčelního kloubu s rizikem vzniku DDH, addukční 

kontraktura na straně rizikového kyčelního kloubu, vznik asymetrického postavení pánve. Pozdní 

následky neléčeného „syndromu kontraktur“ vidí autoři ve vzniku infantilní skoliózy, která se můţe 

rozvinout v závaţnější stav.  

Perinatální vlivy studovali Chan et al. (1997), mezi hlavní rizikové faktory povaţovali 

komplikace v těhotenství (oligohydramnion), primaparitu, polohu plodu a ţenské pohlaví. 

Perinatální vlivy hormonů matky na plod zkoumali Uldjberg et al. (1998, 2002), zabývali se 

hormony S – relaxinem a β – estradiolem. Přičemţ závislost β – estradiolu a stupněm postiţení 

DDH byla prokázána pouze genderově, tzn. u chlapců bylo při nízkém mnoţství β – estradiolu 

v krvi i niţší riziko vzniku DDH. Naopak u dívek bylo signifikantním znakem vyšší riziko vzniku 

DDH při vyšší hladině β – estradiolu. 

Další výzkumy jsou věnovány DDH a jejich vyšetřování a léčbě (Aronsson, 1994; Sewell et 

col., 2009). V rešerši pro tuto práci nebyl nalezen pramen zabývající myšlenkou vlivu konzervativní 

terapie DDH na posturálně lokomoční vývoj. 
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Základní motorický program má zásadní vliv na drţení těla ve vertikále v dospělosti. Vytváří 

se během 1. roku ţivota. Základem bazálního motorického programu je tělesné schéma, které 

vzniká do věku 3 měsíců (Kováčiková, 1998b).  Tělesné schéma je dáno drţením jednotlivých 

segmentů páteře vůči sobě, u dětí s DDH je omezena volnost pohybu v kyčelních kloubech a tím i 

pánve. Nemůţe tak dojít k ideální koaktivaci autochtonní muskulatury, hlubokých flexorů krku, 

bránice a ventrálních šikmých řetězců. Vzhledem k tomu, ţe u dětí s DDH předpokládáme zdravý 

podklad v CNS, očekáváme motivaci k pohybu a k lokomoci. Nedojde tedy k zastavení ontogeneze, 

ale k vytvoření neideálního tělesného schématu. Neideální tělesné schéma se všemi motorickými 

projevy jsme měli moţnost vidět téměř u všech vyšetřovaných dětí, tato skutečnost se nám potvrdila 

nejen u vyšetřování spontánní aktivity, ale i při polohových reakcích. Díky řetězení svalových 

souher se neideální nastavení páteře dostává přes klíčové klouby aţ na periferii. Toto nastavení 

z horizontální polohy si dítě přenáší dále do polohy vertikální a do bipedální chůze. Vzniká tak 

predispozice pro vznik různých vad muskuloskeletálního systému v pozdějším věku. 

Morfologická zralost skeletu je vázaná na posturálně fázický systém (Kolář, 2001), proto se 

domníváme, ţe otázka vlivu terapie DDH a motorické ontogeneze spolu úzce souvisí a neměla by 

se přehlíţet.  

Kováčiková předkládá obraz postury dítěte (2005) s dysplastickými kyčelními klouby. Z její 

práce však není jasné, jak k danému výsledku došla. Zda měla soubor zkoumaných dětí, nebo jde o 

poznatky z praxe spojené s kvalitním teoretickým podkladem. I k nám se dostala řada dětí, které jiţ 

byly záléčené s DDH. Jejich motorický projev však nekoreloval s motorickou odpovědí stejně 

starých dětí. To nás vedlo k vytvoření studie úzce se orientující na děti s DDH IIa – IIIa stupně. 

Tento rozptyl stupňů postiţení dětí s DDH byl dán jejich terapií a moţnostmi vyšetřování v rámci 

diplomové práce. Výše zmíněná oblast potřebuje další zkoumání. 

Předpokládaná studie měla obsahovat 20 dětí, z celkově 50 vyšetřených odpovídalo 

specifikaci studie pouze 16 dětí, z toho jsme dokončili vyšetření u 9 dětí (viz kapitola 5. 1). U šesti 

dětí z devíti se vyskytovala bilaterální dysplazie, u tří dětí unilaterální. Z výzkumů vyplývá, ţe 

výskyt DDH je z 80 – 90 % u ţen (Walther, 1956, s. 476), coţ se potvrdilo i v naší studii, kdy 

z celkového počtu devíti dětí, bylo sedm ţen (tzn. 78 %). Přidruţené vrozené vývojové vady, jako je 

pes equinovarus, pes calcaneovalgus (Dungl, 2007; Walther 1956) nebo hyperextenze kolen 

(Walther, 1956) se u našeho souboru nevyskytovaly. Mezi zkoumané prvky patřila i spontánní 

aktivita dětí.  

Významné pro nás bylo, ţe při 2. vyšetření spontánní aktivity byl u osmi dětí z devíti 

motorický vývoj neodpovídající jejich věku. U všech dětí se vyskytoval podobný obraz. 1. vyšetření 



49 

 

ukázalo na predilekci spojenou se stejnostranným konvexem trupu u čtyř dětí. Predilekce byla 

u dvou dětí na stranu léze, další dvě děti měli bilaterální dysplazii. Naopak u 2. vyšetření jiţ 

predilekce nebyla u ţádného dítěte, ale přetrvával úklon hlavy u pěti dětí a konvex trupu u čtyř dětí. 

Ve věku 4 – 6 týdnů – při prvním vyšetření dochází teprve k zapojení ventrální muskulatury, proto 

nelze hodnotit aktivitu břišního svalstva a anteverzi pánve. U druhého vyšetření byla znatelná 

aktivita m. rectus abdominis a insuficience šikmého břišního svalstva u šesti dětí z devíti. Další 

rozdíly byly závislé na věku dítěte. U dětí ve věku 5 měsíců přetrvávala reklinace krční páteře a děti 

nediferencovali dolní končetiny. Předpokládáme, ţe zásadní zásah do motorické ontogeneze 

proběhl ve dvou časových obdobích a to ve věku 6 týdnů a 3,5 měsíce. V 6 týdnech nedošlo, vlivem 

pasivního zapolohování kyčelních kloubů do flexe s abdukcí, ke vzniku antagonistické synergie 

mezi adduktory a zevními rotátory. Navíc dítě nemělo moţnost získat zkušenosti v poloze na břiše. 

Ve věku 3,5 měsíce nedošlo k posturálnímu zapojení hlubokých flexorů krku, autochtonní 

muskulatury, břišních svalů a pánevního dna. Z toho důvodu se nenapřímila páteř v sagitální rovině. 

Anteverzní postavení pánve je dáno insuficiencí předního šikmého svalového řetězce ventrální 

muskulatury. U dětí ve věku 6 – 7 měsíců byly přítomny výše zmíněné patologie a zároveň 

nedocházelo k nakročení a opoře o dolní končetinu. Asymetrická opora byla také na horních 

končetinách, kdy se kvalitnější opora vyskytovala na straně kyčelního kloubu s niţším stupněm 

dysplazie. U dítěte ve věku 10 měsíců byla insufiecience ventrální muskulatury a kostálního 

dýchání. Na horních končetinách přetrvávala protrakce v ramenních kloubech. Při přechodu do 

polohy na čtyřech pánev propadala do anteverze a krční páteř přecházela do reklinace. Dítě lezlo 

v homologním vzoru. Insuficience kostálního dýchání souvisí s nedostatečným napřímením ThL 

přechodu, kde se vytváří punctum fixum pro bránici. Jestliţe se bránice nezapojila do posturální 

funkce, neaktivoval se v tomto směru ani m. psoas. Předpokládáme, ţe vývoj kyčelních kloubů se 

zastavil ve věku, kterému odpovídá kvalitativní motorické chování dětí. U pěti dětí odpovídala 

kvalita jejich motorického chování věku 6 týdnů, můţeme tedy říct, ţe rozvoj kyčelních kloubů se 

zastavil a neproběhla u něj diferenciace tahu svalů proximálním a distálním směrem. Nedošlo ke 

koaktivaci adduktorů a zevních rotátorů. Flexory kyčelního kloubu nebyly aktivovány v synergii s 

ischiokrurálním svalstvem, protoţe ischiokrurální svaly nebyly osloveny ventrálním tahem břišní 

muskulatury (Kováčiková, 1998b). U tří dětí odpovídala kvalita spontánní aktivity věku 3 měsíců.   

Výsledky z daného vyšetření ukázaly, ţe z původních 66,7 % dětí neodpovídajících svou 

spontánní aktivitou věku se zhoršilo ještě 22,2 %. Celkem 88,9 % dětí ukazuje na nedostatečnou 

aktivaci fázického systému do posturální funkce u terapie dětí abdukčním balením. Přesto, ţe víme, 

ţe je v populaci výskyt cca 30 % dětí, které svou motorickou odpovědí nedosahují fyziologické 
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normy, dovolujeme si tvrdit, ţe výsledek 88,9 % dětí neodpovídající spontánní aktivitou svému 

věku by měl být důvodem pro současnou indikaci terapie DDH a rehabilitace. Jsme si však vědomi 

nedostatečné velikosti vyšetřovaného souboru. Jiţ Walther (1956) nebo Kolář (2009) se zmiňují o 

rehabilitaci jako doprovodné léčbě DDH, bohuţel je stále toto tvrzení jen zřídka akceptováno mezi 

lékaři, ortopedy.  

Vyšetřování posturální reaktivity jsme si vybrali proto, ţe motorická reakce na změnu polohy 

není náhodná, ale zákonitá. Tudíţ by neměla být ovlivněna dlouhodobou léčbou kyčelních kloubů. 

Kolář (2001) říká, ţe motorická odpověď je nezávislá na motorickém učení a charakter odpovědi je 

závislý na tom, jak jsou do posturálních funkcí začleňovány svalové synergie během zrání CNS. 

Oproti Kolářovu názoru stojí Zelazo (1972), který vyšetřoval chůzový automatismus a polohové 

reakce u novorozenců kaţdý den, po dobu 8 týdnů. Po 8 týdnech chůzový automatismus stále 

přetrvával, přestoţe měl vymizet v období 4 – 6 týdnů věku dětí. Jejich spontánní aktivita přesto 

nebyla poškozena ani zpomalena. Otázkou tedy je, na kolik je odpověď na polohovou zkoušku 

reflexní a zda se ji můţe dítě „naučit“. Domníváme se, ţe při jednorázovém provedení dojde 

k centrální odpovědi na danou zkoušku. Odpověď závisí na integrační rovině CNS, na které je 

aferentní signál zpracován (Kolář, 2001).  

U trakční zkoušky jsme předpokládali patologickou odpověď s obrazem neaktivních 

hlubokých flexorů krku a asymetrické polohy při přitahování horními končetinami. Asymetrickou 

polohou je myšlena asymetrie trupu ve smyslu konkavity či konvexity spojená s kraniálním 

posunem SIAS. U trakčního testu jsme zaznamenali pouze jednu patologickou odpověď u dítěte ve 

věku 4 týdnů. U dítěte byla diagnostikována bilaterální dysplazie IIIa stupně a indikována léčba 

Frejkovou peřinkou jiţ v porodnici, od 4 týdnů bylo převedeno na Pavlíkovy třmeny. V polohovém 

testu trakční zkoušky jsme diagnostikovali odchylku oproti fyziologii v reakci dolních končetin, 

které byly v extenzi. Asymetrie trupu, reklinace hlavy a anteverze pánve povaţujeme ve věku 4 – 6 

týdnů za fyziologické. Při 2. vyšetření, které probíhalo u dětí ve věku 3 – 10 měsíců, reagovalo 

patologicky 100 % probandů. U pěti dětí z devíti se nám potvrdila předpokládaná asymetrie trupu, 

ve smyslu konvexity na straně postiţení kyčelního kloubu. Dvě děti se přitahovaly horními 

končetinami výrazně asymetricky, slabší horní končetina byla na kontralaterální straně léze 

kyčelního kloubu. U šesti dětí navíc nedošlo k aktivaci hlubokých flexorů krku a hlava zůstala pod 

rovinou trupu. Tento obraz odpovídá spontánní aktivitě dítěte ve věku do 3,5 měsíce. Domníváme 

se, ţe nedošlo k zapojení fázického systému do posturální funkce z důvodu omezení volnosti 

pohybu kyčelních kloubů a nastavení pánve. Dítě je ve spontánní motorice značně omezeno – 

abdukčním balením, Frejkovou dečkou či Pavlíkovými třmeny – a nemá dostatek zkušeností 
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v pronační poloze, která je podstatná pro vytvoření symetrické opory potřebné pro následný vývoj 

lokomoce (Dvořák, Vařeka, 199b). V druhém trimenonu dochází v pronační poloze k vytvoření 

asymetrické opory. Ta umoţňuje následný rozvoj radiálních úchopových funkcí horní končetiny 

(Vařeka, Dvořák, 1999b). Ve spontánní aktivitě u těchto dětí jsme viděli v pronační poloze reklinaci 

krční páteře, protrakci ramen, asymetrickou oporu o horní končetiny, insuficientní ventrální 

muskulaturu a s tím související ventrální sklopení pánve.  

U polohové reakce Landau u 1. vyšetření reagovalo patologickým způsobem pouze jedno 

dítě, které je zmíněno výše. U 2. vyšetření vykazovalo pozitivitu jiţ dětí pět. Nejčastějším 

problémem byla asymetrie trupu s ukázkou konvexity trupu na straně léze dysplastického kyčelního 

kloubu, popřípadě horšího kyčelního kloubu (u bilaterálních dysplazií). U tří dětí jsme viděli flekční 

postavení kyčelního kloubu s abdukcí a vnitřní rotací, viz příloha č. 1 (obrázek č. 9). Ve spontánní 

aktivitě předpokládáme přechod z pronační polohy do polohy na čtyřech a následně do vertikály bez 

koaktivace adduktorů a zevních rotátorů kyčelního kloubu. Vzhledem k hypotonické ventrální 

muskulatuře nedojde k dorsálnímu sklopení pánve, proto můţeme očekávat lokomoci v pronační 

poloze nebo v kvadrupedále v náhradním motorickém vzoru. 

Při 1. vyšetření zkoušky axilárního visu se vyskytla u dvou dětí neschopnost měnit flexi – 

extenzi na dolních končetinách. Ve věku 4 – 6 týdnů přetrvávala extenze na dolních končetinách. 

Děti byly postiţeny DDH IId a IIIa stupně. U 2. vyšetření se projevila patologie u pěti dětí. 

Nejčastější problém byl v postavení dolních končetin, resp. kyčelních kloubů, extenze a vnitřní 

rotace, viz příloha č. 1 (obrázek č. 10). 

Vojtova sklopná reakce je zkouška náročnějšího posturálního charakteru. U 1. vyšetření se 

ukázala být patologickou u pěti dětí, z toho byly čtyři děti postiţeny DDH stupněm III. a jedno dítě 

IIb stupněm. U 2. vyšetření se projevovaly patologicky jiţ všechny děti. Nejčastějším problémem 

byly zavřené dlaně, vnitřní rotace v kyčelním kloubu. Často se také vyskytovalo vějířovité 

postavení prstců na spodní dolní končetině nebo přetrvávající vějířovité postavení prstců na svrchní 

dolní končetině. Neideální odpověď na akru HK si vysvětlujeme nedostatečným vybudováním bodu 

opory na páteři. Je otázkou, do jaké míry souvisí hybnost s vývojem jednotlivých neurálních drah a 

jejich integrací do funkce CNS a na kolik jde o projev vybudovaného neideálního tělesného 

schématu. 

Zkouška Collis horizontal je ze všech pěti zkoušek posturálně nejnáročnější. Proto byla 

testována aţ na konec. U 1. vyšetření jsme se setkali s patologickou odpovědí ve dvou případech a 

to u dětí se stupněm postiţení IIa a IIIa. U 2. vyšetření se projevovalo patologicky osm dětí. 

Nejčastějším problémem byla opět zavřená pěst, asymetrie trupu, ventrální naklopení pánve spojené 
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s vnitřní rotací v kyčelních kloubech. Asymetrii trupu a ventrální klopení pánve si vysvětlujeme 

stejnou teorií, jako tomu bylo u trakční zkoušky – domníváme se, ţe nedošlo k ideálnímu zapojení 

ventrální šikmé muskulatury v synergii s autochtonní muskulaturou.  

Jelikoţ trakční zkouška, Landau i axilární vis patří mezi testy s vysokou specificitou 

(Kofránková, Doleţal, 2008) je otázkou, jak významným důkazem pro nás tento test je. Vojtova 

sklopná reakce a Collis horizontal patří dle studie Kofránkové a Doleţala (2008) k testům s nejvyšší 

senzitivitou, proto se nám jeví výsledky jako velmi významné. 

Během diagnostiky dětí jsme narazili na názorové rozdíly s jinými autory. Například 

v novorozeneckém stadiu uvádíme postavení u kyčelního kloubu: flexe, abdukce a vnitřní rotace. 

Shodujeme se zde s Kováčikovou (1998b), ale Kolář (2009, s. 97) uvádí u postavení kyčelního 

kloubu zevní rotaci.  

V popisu spontánní aktivity dětí se objevil ještě jeden rozpor. Kováčiková (1998a) tvrdí, ţe 

hlava má predilekční drţení i konvex trupu na kontralaterální straně od strany léze kyčelního 

kloubu. Karski (2007) tvrdí, ţe plagiocefalie a rotace hlavy jsou stejnostranné s lézí kyčelního 

kloubu. Zakřivení páteře rozlišuje dle úrovně, ve které ji diagnostikuje.  Je zajímavé, ţe Hamanishi 

a Tanaka (1994), kteří se zabývali stejně jako Karski (2007) syndromem kontraktur, uvádějí také 

predilekci s následnou plagiocefalií, ale kontralaterálně. Asymetrii trupu ve smyslu konvexity, 

uvádějí ve většině případů na straně postiţení, malá část jejich souboru měla konvex trupu 

kontralaterálně. Shodujeme se s názorem Gooda a Walkera (1984), kteří tvrdí, ţe rotace hlavy je na 

stranu léze, stejně jako konvex trupu. Potvrdily to výsledky naší práce, kdy u čtyř dětí z devíti, u 

kterých se predilekce vyskytla, byla na straně léze (popř. horšího kyčelního kloubu u bilaterálních 

dysplazií).  

Ztotoţňujeme se zde s názorem Kováčikové (2005) o spojitosti ventrálního klopení pánve 

spojeného s hyperabdukcí a vnitřní rotací kyčelních kloubů. 

Nepotvrdil se nám ani nevyvrátil názor Koláře (1996) a Kováčikové (1998a) o opoţdění 

koordinace ruka – ruka při poruše v oblasti kyčelních kloubů. Kolář (1996) tvrdí, ţe abnormální 

drţení v kyčelních kloubech blokuje nástup supinační funkce v oblasti horních končetin. Coţ se 

mohlo částečně potvrdit při zkouškách Collis horizontal a Vojtovo boční sklopení, kde byla 

neideální reakce aker horních končetin.  

Z celkově vyšetřených devíti dětí se u osmi vyskytly odchylky motorického vývoje oproti 

normě. Z 5 polohových reakcí se u dvou dětí objevila patologická reakce ve všech 5 polohových 

zkouškách a zároveň jsme u nich zaznamenali neideální motorický vývoj. U šesti dětí nekorelovaly 
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odpovědi s fyziologickými reakcemi ve 4 polohových zkouškách, z toho u pěti dětí nekorelovala 

jejich spontánní aktivita s normou. U dvou dětí se ukázaly nefyziologické odpovědi na 2 polohové 

zkoušky, jen jedno z nich mělo zároveň odchylky v motorickém vývoji. 

Klinické projevy DDH se stále v některých státech povaţují za normu a nepracují 

s ultrazvukovým screeningem Aronsson et al. (1994). Nález koreloval v 66,67 %, statisticky 

významný však tento údaj není a ukazuje na nutnost dovyšetření ultrazvukem.  

Ze statistického zpracování nám vyplývá, ţe se u 2. vyšetření oproti 1. vyšetření významně 

zhoršily děti ve svém motorickém projevu ve spontánní aktivitě, trakční zkoušce a ve zkoušce 

Collis horizontal. Naopak u zkoušek Landau, axilární vis a Vojtova sklopná reakce nedošlo ke 

statisticky významnému zhoršení. Dle výsledků jsme dospěli k názoru, ţe statistická významnost 

byla v tomto případě ovlivněna smíšenou skupinou probandů. U homologní skupiny by se výsledky 

promítly v jiných číslech a souvislostech. Například Vojtova sklopná reakce nám neukázala 

statisticky významný výsledek mezi 1. a 2. vyšetřením. Neznamená to však, ţe by děti na tuto 

zkoušku reagovali motorickým projevem odpovídajícím jejich věku a ke zhoršení nedošlo. U 1. 

vyšetření se patologicky projevovalo pět dětí a u 2. vyšetření devět dětí. Stupeň postiţení DDH u 

dětí z 1. vyšetření byl IIc – IIIa stupně, u 2. vyšetření reagovaly patologicky i děti se stupněm 

postiţení IIa. Nedá se proto říct, ţe náš výsledek je pro fyzioterapeutickou praxi nevýznamný. 

Z výsledku vyšetřování nám vyplývá, ţe abdukční terapie, přes všechny své klady vzhledem 

k terapii DDH, má vliv na vývoj motoriky dítěte. Nemůţeme vyloučit skrytou poruchu CKP u 

vyšetřovaných dětí (ani u jednoho dítěte nebyla oficiálně diagnostikována). Řešením by mohlo být 

propojení ortopedické intervence s rehabilitací, v podobě zácviku matek ve správném handlingu, 

popřípadě zařadit reflexní terapii. Fyzioterapeutický plán a cíle fyzioterapie jsou však obsáhlým 

tématem a nejsou předmětem naší práce. 

Jiţ v 50. letech Pavlík zdůrazňoval, ţe jednou z hlavních podmínek úspěšnosti terapie je 

včasný začátek léčení s doplněním aktivního pohybu (Pavlík, 1955) a za včasnou terapii je 

povaţována ta, která začíná jiţ v prvním týdnu ţivota (Poul, 2000). Dílčím cílem práce je podnítit 

realizaci nových, průkaznějších studií, které by do budoucna mohly mít dopad na změnu 

indikačních kritérií. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo poukázat na souvislosti a moţný vliv terapie DDH s ontogenetickým 

vývojem. Teoretická část je zaměřena na rozbor posturálního vývoje pre i postnátálně ve spojitosti 

s kyčelním kloubem. Dále se zabývá rolí poruchy kyčelního kloubu v utváření tělesného schématu a 

tvorbě motorických programů.  

V experimentální části vyšetřujeme soubor devíti dětí, který nás zajímá z pohledu spontánní 

aktivity, polohových reakcí a klinických projevů DDH. Spontánní aktivita se odlišovala od normy u 

88,89 % dětí, tzn. Hypotéza č. 1 byla potvrzena. Z toho vyplývá, ţe terapie DDH ovlivňuje 

vytváření náhradního tělesného schématu, ať uţ z pohledu omezení volnosti pohybu kyčelního 

kloubu a pánve, nebo pro omezení polohy břiše. Polohové reakce se ukázaly patologické u 100 % 

dětí, z toho u 22,2 % ve všech 5 polohových zkouškách; 55,6 % ve 4 polohových zkouškách a u 

22,2 % dětí u 2 polohových zkoušek. U 1. vyšetření se patologicky projevovaly nejvíce děti se 

stupněm postiţení IIIa – celkem pět, se stupněm postiţení IIc – dvě děti a se stupněm postiţení IIa 

pouze jedno dítě. U 2. vyšetření ve většině případů reagovaly patologicky děti se stupněm postiţení 

IIIa.  Hypotéza č. 2 tedy byla potvrzena. Klinický nález spolu s ultrazvukem koreloval u 66,67 % 

dětí, to znamená, ţe hypotéza č. 3 se nám statisticky nepotvrdila.  

Porovnání obou vyšetření vůči sobě nám dokázalo, ţe se nám hypotéza č. 4 potvrdila 

v podskupině H4a, H4b a H4f, tzn. děti se zhoršily ve svém motorickém projevu ve spontánní 

aktivitě, v odpovědi na trakční zkoušku a zkoušku Collis horizontal. Naopak v podskupině H4c, 

H4d a H4e se nám hypotéza č. 4 nepotvrdila. U zkoušek Landau, Axilární vis a Vojtovo boční 

sklopení nedošlo ke statisticky významnému zhoršení v motorickém projevu vyšetřovaných dětí. 

Nedostatkem práce je příliš malý soubor probandů. Jistě by bylo zajímavé sledovat vývoj dětí 

léčených s DDH i po 1. roce ţivota, zda se u nich projeví změny skeletu dle předpokladu Koláře 

(2001) – např. změna anteverze krčku kyčelního kloubu, změna sklonu tibiálního plató aj.  

Téma vývojové dysplazie kyčelních kloubů a posturálně lokomočního vývoje je velmi široké 

a není moţné celou problematiku obsáhnout v rámci jedné diplomové práce. Tato oblast potřebuje 

další zkoumání a vyšetřování nejen z pohledu fyzioterapie, ale i biomechaniky a neurofyziologie. 

Pokud tato práce otevře dialog mezi lékařem a fyzioterapeutem, bude cíl této práce nad očekávání 

splněn. 
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Příloha č. 1: Doplňující obrázky k textu 

 

 

Obrázek 1: Ukázka dysplastického a fyziologického kyčelního kloubu, na obrázku je AC 

úhel (Kapandji, 1987, vol. II,  str. 39) 

 

 

Obrázek 2a: Překreslený obrázek z ultrazvukového snímku, kdy linie jdoucí paralelně s 

laterální hranou os illium a druhá osa jde podél stříšky acetabula. Třetí osa je 

namalována podél spodního rohu kostěnného acetabula. Alfa úhel má 56 ° (norma > 55 

°) a beta je 43 ° (norma < 72°) (Aronsson et al., 1994, p. 205) 
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Obrázek 2b: Ultrazvukové zobrazení stříšek kyčelního kloubu, nákres viz obrázek 2a 

(Aronsson et al., 1994, p. 205) 

 

 

Obrázek 3: Ukázka ultrazvukového snímku u kyčelních kloubů stupně IV dle Grafa 

(Aronsson et al., 1994, p. 206) 
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Obrázek 4: Ukázka polohových reakcí, konkrétně trakční zkouška a spontánní aktivita v 

jednotlivých vývojových fázích (www.vojta.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vojtova sklopná reakce ve věku 1 - 10 týdnů (www.vojta.com) 
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Obrázek 6: Trakční zkouška ve věku 1 – 6 týdnů  (www.vojta.com) 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Ukázka provedení Ortolaniho testu (Aronsson et al, 1994, p. 203) 

http://www.vojta.com/
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Obrázek 8: Gaelazziho znamení - omezená abdukce a asymetrie koţních rýh (Aronsson et al. 

1994, p. 203) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: polohová reakce Landau s patologickým drţením kyčelních kloubů 
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Obrázek  10: Axilární vis u dítěte s dysplazií IIIa stupně 
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Příloha č. 2: Kazuistika - 6ŢC1109 
Tabulka 1: Anamnestická data pacientky 6ŢC1109 

 

Pohlaví Dívka 

Datum narození 1. 11. 2009 

Týden 38. 

Porodní hmotnost 3250 g 

Porod Bez komplikací 

Poloha Záhlavím 

Sourozenci Ne 

Zátěţ v rodinné anamnéze v DDH Ano: otec léčen na DDH do 1 roku ţivota 

Terapie Pavlíkovy třmeny 

UZ nález Krajní hranice subluxace, horší vlevo 

1. vyšetření 11. 12. 2009 / 6 týdnů 

2. vyšetření 15. 05. 2010 / 6,5 měsíce 

 

1. VYŠETŘENÍ:   6 týdnů 

Spontánní aktivita:  

- supinační poloha: poloha asymetrická  

o  volná predilekce ad dx. s rotací pánve, konvex trupu vlevo 

o hlava v reklinaci, ramena v protrakci, ulnární dukce zápěstí, palec v dlani; anteverze pánve; 

kyčelní klouby – flexe, abdukce 90 st., adduktory palpačně větší ST bilaterálně 

o úchop: 0, optická fixace: přítomna 

- pronační poloha:  

o poloha asymetrická, konvex trupu vlevo přetrvává 

o opora o distální část předloktí, hlava nadzvednuta nad podloţku, pánev stále v anteverzi, 

povoluje  

- primitivní reflexy:  

o negativní: fenomén očí loutky, chůzový automatismus, primitivní vzpěrná reakce na HKK i 

DKK, patní reflex, reflex kořene ruky,  
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Spontánní reaktivita:  

Trakční zkouška – hlava visí dozadu – bez aktivace flexorů krku; dolní končetiny jsou 

fletovány a jsou ve větší abdukci 

Landau – hlava i pánev pod horizontálou; trup, HKK i DKK v mírné flexi;  

Axilární vis – DKK v inertní flexi 

Vojtova sklopná reakce – HKK – slabá Moroo reakce, chybí otevření dlaní a objímací 

fáze; svrchní DK – flexe v kyčelním a kolenním kloubu, hlezenní kloub – dorzální flexe, 

pronace chodidla s vějířovitým postavením prstců; spodní DK – extenze v kyčelním a 

kolenním kloubu, noha – dorzální flexe, supinace a flexe prstců 

Collis horizontal - HK – chybí reakce Moroo, stále drţí v pěst; svrchní HK – předloktí 

v supinaci, ruka drţena v pěst; DK při zvednutí dítěte na straně lepšího kyčelního kloubu – 

spodní DK v addukci, ale v extenzi v kyčelním i kolenním kloubu, při zvednutí dítěte na 

straně horšího kyčelního kloubu odpovídá reakce spodní DK normě, tzn. addukce a flexe 90 

st. v kyčelním i kolenním kloubu 

UZ nález 

- obě DKK na hranici luxace, horší nález vpravo 

- klinické projevy: Ortolaniho příznak pozitivní, délka končetin symetrická, asymetrické koţní 

rýhy, asymetrické napětí v adduktorech kyčelních kloubů – větší napětí na straně 

postiţenějšího kyčelního kloubu 

 

2.  VYŠETŘENÍ:   6,5 měsíce 

Spontánní aktivita: 

- poloha symetrická, bez rotace pánve 

- diferenciace KK – na kročnou a opěrnou, přechod z polohy na zádech do polohy na břiše a 

naopak 

- koordinace noha – ústa – přítomna; kontakt DKK ploskami a elevuje pánev; 

- úchop – radiální 

- opora: o dlaně, distální část stehna a druhostranné koleno 

- při přechodu do polohy na čtyřech udrţí pánev bez převedení do anteverze 
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- primitivní reflexy: přetrvává pouze úchopový reflex nohy, reflex akustikofaciální, reflex 

optikofaciální, symetrický tonický šíjový reflex 

Spontánní reaktivita:  

Trakční zkouška – asymetrické přitaţení HKK; DKK přitahovány k břichu, ale 

přetrvávající semiflexe v kyčelních kloubech, abdukce kyčelních kloubů 

Landau – extenze hlavy aţ do Lp, DKK flektovány nad 90 stupňů, vnitřní rotace 

kyčelních kloubů a abdukce 

Axilární vis – aktivní flexe DKK k břichu, v kyčlích je jiţ maximální flexe 

Vojtova sklopná reakce  

- levá:  

-ramenní kloub ve flexi 90 stupňů, předloktí v pronaci, ruka je volně 

  - svrchní DK – flexe a abdukce v kyčelním kloubu PDK, flexe v kolenním kloubu, 

pronace hlezenního kloubu 

 - pravá: 

  - ramenní kloub v lehké flexi a mírně naznačena vnitřní rotace, ruka volně 

  - svrchní DK v kyčelním kloubu a kolenním kloubu flexe, hlezenní kloub ve 

středním postavení 

  - spodní DK v kyčelním kloubu flexe a abdukce a vnitřní rotace, flexe kolenního 

kloubu, flexe prstců 

Collis horizontal  

zvednutí za levou stranu:  

- HK drţena v ramenním kloubu v 90 stupňové flexi a abdukci, loket v extenzi, 

neotevřená dlaň 

- DK – extenze v kyčelním kloubu a kolenním kloubu, supinace hlezenního kloubu 

 zvednutí za pravou stranu:  

  - HK drţena u těla, loket v semiflexi, neotevřená dlaň 

  - DK – flexe a abdukce v kyčelním kloubu, flexe v kolenním kloubu, pronace 

hlezenního kloubu  
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Fotodokumentace: 

 

 

Obrázek 11: Trakční zkouška 

 

 

Obrázek 12: Landau 
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Obrázek 13: Axilární vis 

 

 

Obrázek 14a: Vojtova sklopná reakce levá 
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Obrázek 14b: Vojtova sklopná reakce pravá 

 

 

Obrázek 15a: Collis horizontal pravá 
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Obrázek 15b: Collis horizontal levá 
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Příloha č. 3: Anamnestická data všech pacientů 
Tabulka2: Anamnestická data všech probandů 

Proband Pohlav

í 

Závaţnos

t DDH 

těhoten

ství 

Poloh

a 

plodu 

porod Porod 

v termín

u 

Porodní 

hmotnost 

souroz

enci 

RA 

1ŢB0310 Ţ IIb BK Z BK 38. týden 3850 g 0 0 

2MB0310 M IIc BK KP SC 42. týden 4200 g 1 1 

3ŢA0110 Ţ IIa BK Z BK 40. týden 3450 g 1 1 

4MA0110 M IIa BK KP SC 38. týden 3750 g 0 0 

5ŢA0110 Ţ IIa BK Z BK 42. týden 3950 g 1 1 

6ŢC1109 Ţ IId BK Z BK 38. týden 3250 g 0 1 

7ŢC0410 Ţ IIIa BK KP SC 38. týden 3850 g 1 1 

8ŢC0410 Ţ IIIa BK Z BK 41. týden 3650 g 0 0 

9ŢC0709 Ţ IIIa IMC KP Prolong. 41. týden 3900 g 0 0 

 

Legenda:  

pohlaví: Ţ – ţena/ M – muţ 

těhotenství: BK = bez komplikací, IMC – infekce močových cest 

poloha plodu: Z – záhlavím, KP – koncem pánevním 

porod: BK – bez komplikací, SC – sectio caesarea; prolong. = prolongovaný 

sourozenci: počet 

RA = zátěţ v rodinné anamnéze: 0 – Ne/1 - Ano 
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Příloha č. 4: Porovnání 1. a 2. vyšetření pacientů 

 

Tabulka 3: Porovnání 1. a 2. vyšetření všech pacientů 

 

Proband test 1. vyšetření  2. vyšetření 

 

test 1. vyšetření  2. vyšetření 

1ŢB0310 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 0 0 

2MB0310 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 1 1 

3ŢA0110 H1 - SA 0 1 

 

H2c - AX 0 0 

4MA0110 H1 - SA 0 0 

 

H2c - AX 0 1 

5ŢA0110 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 0 0 

6ŢC1109 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 0 0 

7ŢC0410 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 0 1 

8ŢC0410 H1 - SA 0 1 

 

H2c - AX 1 1 

9ŢC0709 H1 - SA 1 1 

 

H2c - AX 0 1 

 

       Proband test 1. vyšetření  2. vyšetření 

 

test 1. vyšetření  2. vyšetření 

1ŢB0310 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 1 1 

2MB0310 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 0 1 

3ŢA0110 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 0 1 

4MA0110 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 0 1 

5ŢA0110 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 0 1 

6ŢC1109 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 1 1 

7ŢC0410 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 1 1 

8ŢC0410 H2a - TRT 0 1 

 

H2d - VOJ 1 1 

9ŢC0709 H2a - TRT 1 1 

 

H2d - VOJ 1 1 

 

       Proband test 1. vyšetření  2. vyšetření 

 

test 1. vyšetření  2. vyšetření 

1ŢB0310 H2b - LAN 0 1 

 

H2e - CH 0 1 

2MB0310 H2b - LAN 0 1 

 

H2e - CH 0 1 

3ŢA0110 H2b - LAN 0 0 

 

H2e - CH 0 1 

4MA0110 H2b - LAN 0 0 

 

H2e - CH 1 1 

5ŢA0110 H2b - LAN 0 1 

 

H2e - CH 0 1 

6ŢC1109 H2b - LAN 0 1 

 

H2e - CH 0 1 

7ŢC0410 H2b - LAN 0 0 

 

H2e - CH 0 0 

8ŢC0410 H2b - LAN 0 0 

 

H2e - CH 1 1 

9ŢC0709 H2b - LAN 1 1 

 

H2e - CH 0 1 

 

Legenda: 1ŢB0310 – označení pacienta, H1 – hypotéza 1 atd., SA – spontánní aktivita, TRT – 

trakční zkouška, LAN – Landau, AX – axilární vis, VOJ – Vojtova sklopná reakce, CH – 

Collis horizontal; 0 – nevyskytuje se patologie, 1 – vyskytuje se patologie 
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Příloha č. 5: Doplňující grafy a tabulky k výsledkům vyšetřování polohových reakcí 

 

Tabulka č. 4: Shrnutí nejčastějších problémů u jednotlivých polohových zkoušek 

Zkouška 
Počet 
dětí 

Nejčastější problém 

Trakční zkouška 9 
insuficience hlubokých flexorů krku (6), konvex trupu na straně postižení 
(5), asymetrické přitahování HKK  

Landau 5 
asymetrie trupu - konvex trupu na straně postižení (5), flekční postavení 
kyčelních kloubů s abdukcí a vnitřní rotací (3) 

Axilární vis 5 postavení v kyčelních kloubech - extenze, vnitřní rotace  

Vojtova sklopná 
reakce 

9 
zavřené dlaně, vnitřní rotace v kyčelních kloubech, vějířovité postavení 
prstců na spodní DK 

Collis horizontal 8 
zavřené dlaně (4), asymetrie trupu (3), anteverze pánve spojená s vnitřní 
rotací v kyčelním kloubu (5) 

Legenda: Počet dětí - celkový počet patologicky reagujících dětí; Nejčastější problém (x) – problém, který se 

vyskytoval ve většině případů, v závorce vţdy uveden počet dětí s danou patologií 

 

 

Obrázek č. 16: Procentuální vyjádření zastoupení patologicky reagujících dětí rozdělených 

dle tíţe postiţení DDH 

 
Legenda: % - vyjadřují mnoţství zastoupených dětí z dané skupiny vyšetřovaných; IIa – děti ze skupiny A, celkem 3; 

IIb – děti ze skupiny B, celkem 2; IIIc – děti ze skupiny C, celkem 4 
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Obrázek č. 17: Vyjádření zastoupení patologicky reagujících dětí rozdělených dle tíţe 

postiţení DDH, vyjádřeno dle počtu reálně vyšetřených dětí 

 

  
 

 


