UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

PROBLEMATIKA FUNKČNÍHO PLOCHONOŢÍ
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

Vypracoval:

Mgr. Agnieszka Kaczmarská, Ph.D.

Bc. Radim Michalec

Praha, duben 2011

SOUHRN
Název:
Problematika funkčního plochonoţí

Cíle práce:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou tzv. funkčního plochonoţí. Hlavním
cílem je popsat souvislost mezi změnou struktury, poruchou funkce nohy a vznikem
plochonoţí. Práce se snaţí popsat chování nohy a klenby v rámci stoje a chůze. Dalším
cílem je pak shrnout moţnosti diagnostiky plochonoţí.

Metoda:
Diplomová práce má deskriptivně-analytický charakter. Je zpracována formou literární
rešerše.

Výsledky:
Práce ukazuje problém nejednotnosti nomenklatury, týkající se problému ploché nohy.
Konkrétně se to týká výkladu slova funkční plochonoţí, pohybových komponent
v oblasti nohy a laboratorních diagnostických metod. Je zde nabídnuto vysvětlení pojmu
funkčně plochá noha. Dále práce naznačila, ţe získaná plochá noha je otázkou funkční
poruchy, která můţe progredovat do změn strukturálních. V rámci statické a dynamické
zátěţe byly potvrzeny role drobných svalů nohy v úloze dynamické stabilizace a vliv
rotace femuru na postavení klenby. Byly shrnuty metody pouţívané k diagnostice
plochonoţí včetně metod dynamické plantografie.

Klíčová slova:
plochá noha, klenba nohy, kineziologie, diagnostika

ABSTRACT
Title:
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SEZNAM ZKRATEK A JEJICH DEFINIC


a. - articulatio (z latiny - kloub, skloubení)



ADL - activities daily living (= běţné denní činnosti)



apod. - a podobně



CoM - Centre of Mass



CoP - Centre of Pressure



č. - číslo



DMO - dětská mozková obrna



DNA - deoxyribonukleová kyselina



FHL - m. flexor hallucis longus



hl. I MTT - hlavička prvního metatarsu



hl. V MTT - hlavička pátého metatarsu



lig. - ligamentum (z latiny - vaz)



m. - musculus (z latiny - sval)



MPK - mediální podélná klenba



mTA - m. tibialis anterior



mTS - m. triceps surae



MTT - metatarsus (z latiny - nártní kost)



Obr. - obrázek



RTG - rentgen



str. - strana



tab. - tabulka



tzn. - to znamená



tzv. - takzvaný



VDT - vadné drţení těla



z aj. - z anglického jazyka

11

1 ÚVOD
Jedním z klíčových mezníků v biologickém vývoji člověka je období jednoho
roku, kdy se jedinec začíná pohybovat ve vertikále. To vede k rozvoji struktury a funkce
noţní klenby, která začíná být zřetelná okolo dvou let. Bohuţel dnešní doba přináší
velké mnoţství patologických faktorů, které zhoršují funkci klenby a dávají vznik jak
funkčním, tak strukturálním poruchám nejen v oblasti nohy samotné. Jedním z
nejčastějších případů je plochá noha (tzv. pes planus, v anglické literatuře - flat foot),
coţ je stav, kdy dochází ke sníţení klenby (online, 2010).
Mezi základní otázky této práce patří, zda je plochá noha pouze otázkou
strukturální změny, nebo i změny funkce. Práce popisuje chování klenby v rámci stoje a
chůze. Shrnuje moţné příčiny ploché nohy a kriticky hodnotí tuto problematiku. Mezi
cíle lze zahrnout objasnění pojmu tzv. „funkčního plochonoţí“.
Termín „funkční plochonoţí“ není dosud jednotný. Jedním z příkladů významu
můţe být první stupeň poškození v rámci podélné klenby, kdy k jejímu poklesu dochází
pouze při zatíţení (online, 2010). O důleţitosti rozdělení léčby u ploché nohy pojednává
Haendlmayer, který poukazuje na dětskou „flexibilní“ plochou nohu a její typy –
symptomatickou a asypmtopmatickou (HAENDLMAYER, 2009). Je tedy vidět, ţe
termín „funkční plochonoţí“ se v některé naší i zahraniční literatuře vztahuje ke stavu
zátěţe a odlehčení ve stoji a chůzi. Nomenklatura tohoto pojmu není jednotná a přesná,
jelikoţ termín funkční v české literatuře (tedy vztahující se k funkci) neodpovídá
termínu flexibilní/pruţná, jak uvádí zahraniční zdroje (z angl. „flexible flat foot“).
Existuje mnoho pojmů jak popsat tzv. „flexibilní“ plochou nohu. Označení „flexibilní“
odkazuje na obecné kvalitativní vlastnosti tuhosti nohy během dynamického zatíţení
nebo fyzikálního vyšetření (LEE, 2005).
Obecně lze funkci nohy u člověka pochopit z evolučních souvislostí a vztahů.
Většina primátů pouţívá nohu k úchopu. U člověka se tato funkce spolu se strukturou
přeměnila z důvodu vertikalizace, tak aby slouţila pro funkci lokomoce (DYLEVSKÝ,
2009). Noha i tak vykazuje určitou podobnost k ruce v podobě „aktivního úchopu“
terénu zejména při chůzi (VÉLE, 2006). Plasticita CNS v tomto ohledu jasně dokazuje
svůj vliv na funkci nohy, jako je tomu např. u jedinců s amputovanými horními
končetinami (KLENERMAN, 2006).
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Příkladem jednoho z aspektů poklesu klenby můţe být dlouhodobé stání. Delší
stání ve vzpřímeném stoji sniţuje noţní klenbu pro izometrickou aktivitu svalů, která se
na udrţení klenutí podílí (VÉLE, 2006). Na důleţitost svalové funkce pro udrţení
klenby nohy upozorňuje i Dylevský. Popisuje význam tzv. šlašitého třmenu, jakoţto
dynamické funkční jednotky udrţující příčnou klenbu nohy (DYLEVSKÝ, 2009).
V této problematice se uplatňuje nejen samotná dynamická svalová funkce, ale také
klidové napětí či retrakce měkkých tkání (zj. ligament a šlach svalů), které mají vliv na
funkci a tvar klenby (KAPANDJI, 1987).
V kontextu výběru ortotických pomůcek se vyjadřuje Vařeka. Tvrdí, ţe
„antropometrické metody“ zaloţené na popisu tvaru a velikosti či dalších rozměrech
nohy, mohou jen velmi omezeně přispět k volbě adekvátních léčebných opatření.
Naopak funkční typologie nohy (zaloţená na poznatcích funkční anatomie a
kineziologie, zj. vztahu subtalárního a Chopartova kloubu a vzájemného postavení
přednoţí a zánoţí) můţe být podkladem racionální volby typu ortotických pomůcek či
jiných léčebných opatření u běţných a méně závaţných poruch funkce nohy
(VAŘEKA, 2003).
Z výše uvedených skutečností vyplývá nutnost řešit tuto problematiku, ať uţ co
se týká názvosloví, ale také významu termínu „funkční plochonoţí“. Jak v etiologii, tak
také v diagnostice ploché nohy je důleţité přihlédnout i k funkční stránce věci.
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2 CÍLE PRÁCE, VĚDECKÉ OTÁZKY
2.1 Cíle literární rešerše
Cílem mé diplomové práce je zmapovat problematiku týkající se funkčního
plochonoţí. Teoretická práce by měla ukázat nejen literární přehled zabývající se
problémem ploché nohy, ale měla by zdůraznit více funkční pohled na celou tématiku,
zejména z hlediska posouzení klenby v průběhu statické i dynamické zátěţe. Dále pak
shrnout pouţívané metody určené k její diagnostice.

2.2 Vědecké otázky
V rámci volby a zpracování tohoto tématu, jsem si kladl tyto vědecké otázky:
 Je plochá noha více otázkou strukturální změny nebo poruchy funkce?
 Jak se plochá noha klinicky projevuje v rámci statické a dynamické zátěže?
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3 METODY A POSTUP ŘEŠENÍ
3.1 Výzkumný vzorek
Subjekt této literární rešerše má svou specifickou charakteristiku a omezení.
Přehled charakteristiky výzkumného vzorku uvádí tabulka č. 1.
Tab. 1 - Výzkumný vzorek
VÝZKUMNÝ VZOREK
Typ článku

přehled, klinická studie

Pohlaví

muţi, ţeny

Druh

člověk

Věk

bez specifikace

3.2 Zdroje
Charakteristika zdrojů, ze kterých vychází tato práce je uvedena v tabulce č. 2.
Tab. 2 - Charakteristika zdrojů
CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ
Jazyk

český, anglický, slovenský

Monografie (hlavní vydavatelé)

Lippincott Williams & Wilkins, Churchill
Livingstone, Springer, Galén, Triton, Grada,
Poznání…

Databáze - články

Medline - NCBI (PubMed), Science Direct, Solen

Vyhledávání

www.google.com

Jazyk vyhledávání

český, anglický
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
4.1 Anatomické struktury klenby
Cílem této práce není podrobný popis anatomie nohy a noţní klenby. Jen pro
připomenutí bych rád uvedl nejdůleţitější fakta. Vycházím z popisu Grayovy anatomie
(STANDRING, 2005). Klenby nohy jsou v celku tři (viz Přílohy - obrázek č. 1).
Podélná noţní klenba - mediální, laterální a příčná noţní klenba.
Mediální podélná klenba (viz Přílohy - obrázek č. 2) je tvořená: os calcaneus, os
talus, os naviculare, ossa cuneiformia I - III a ossa metatarsalia I - III. Jejími pilíři jsou:
zadní strana os calcaneus a hlavičky prvních třech metatarsů. Nejdůleţitějším
ligamentem mezi pilíři je plantární aponeuróza, která zde představuje funkci tětivy.
Dorsální flexe, zvláště palce, táhne k sobě oba pilíře a vede ke zvýšení klenby. Dále
jsou významná ligamenta stabilizující hlavici talu. Při dysfunkci těchto ligament se od
sebe vzdalují os naviculare a os calcaneus, coţ podmiňuje pokles nejvyššího bodu této
klenby, a sice hlavici talu. V udrţení této klenby dále participují talocalcaneární
ligamenta a přední část ligamenta deltového. Ze svalů se pak na podpoře mediální
podélné klenby účastní především m. flexor hallucis longus, participují (v menší míře)
m. flexor digitorum longus, m. abductor hallucis a mediální polovina m. flexor
digitorum brevis. Dlouhé svaly mm. tibiales anterior et posterior hrají pak důleţitou roli
při addukci a inverzi nohy, čímţ zvedají mediální hranu chodidla. Jak uvádí Semple, u
m. tibialis posterior je nejčastější příčinou dysfunkce iritace či selhání šlachy (SEMPLE,
2009).
Laterální podélná klenba (viz Přílohy - obrázek č. 3) je tvořená: os calcaneus, os
cuboideum a ossa metatarsalia IV - V. Jejími pilíři jsou: opět zadní strana os calcaneus a
hlavičky čtvrtého a pátého metatarsu. V otázce stability1 této klenby hrají určitou roli
kostěné struktury, ale větší roli zde hrají ligamenta. Klíčová je laterální část plantární
aponeurózy, krátká a dlouhá plantární ligamenta. Avšak nejdůleţitější pro tuto klenbu je
šlacha m. peroneus longus. Dále participují: laterální dvě šlachy m. flexor digitorum
longus a svaly první vrstvy - laterální polovina m. flexor digitorum brevis a m. abductor
digiti minimi také asistují preventivně proti separaci pilířů této klenby.

1

stabilita - Stálost struktury (tzn. strukturálních vlastností) či schopnost návratu do „fyziologického“
stavu po odeznění poruchy (KUČERA, 1997).
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Příčná klenba (viz Přílohy - obrázek č. 4) je tvořená: baze ossa metatarsalia I V, os cuboideum, ossa cuneiformia. Ossa cuneiformia intermedium et laterale jsou
klínovitého tvaru a tak jsou přizpůsobeny pro transverzální klenutí. Stabilita této klenby
je zajištěna ligamenty, která k sobě poutají klínové kosti a baze metatarsů, dále pak také
šlachou m. peroneus longus. Tyto struktury k sobě přibliţují mediální a laterální hranu
chodidla. Čelní oblouk klenby vytváří v úrovni hlaviček metatarsálních kostí hluboká
transverzální ligamenta, která k sobě pojí metatarsy a jsou doplněná plantární
aponeurózou a pak ještě (avšak v menší míře) transverzální hlavou m. adductor hallucis.

4.2 Kineziologie nohy a jejího klenutí
4.2.1 Obecně o funkci nohy
Na začátek této kapitoly bych rád uvedl základní a podstatná fakta. Noha při
zprostředkovávání kontaktu s terénem vykazuje určitou podobnost k ruce na horní
končetině. Jde o schopnost aktivně „uchopit“ terén a zajistit potřebnou oporu pro
lokomoci na nerovném povrchu. I přes svůj hlavní účel, tj. stabilní stoj a bipedální
lokomoci, má noha stále potenciální schopnost vývinu chápavých funkcí ruky (VÉLE,
2006). Tuto skutečnost můţeme pozorovat u jedinců po amputaci horních končetin, tedy
opět doklad plasticity CNS, která celý proces chování akra dolní končetiny řídí
(KLENERMAN, 2006).
Dylevský popisuje evoluční souvislost mezi funkcí nohy u primátů a člověka:
většina primátů - úchop » člověk - lokomoce
Tento vztah je patrný jak na strukturální, tak na funkční úrovni (DYLEVSKÝ, 2009).
Véle vyzdvihuje na noze četnou artikulaci, která je segmentálně doplněna kloubními
pouzdry a mohutným ligamentárním aparátem. Tato skutečnost komplikuje celou
situaci tím, ţe pokud je předpoklad pro správnou funkci nohy, musí fungovat všechny
uvedené součásti celého komplexu. Dalším a do jisté míry nejdůleţitějším aspektem pro
funkci nohy a její klenutí je svalová činnost. Tyto svaly lze rozdělit nejen podle
anatomické lokalizace, ale i podle funkčního významu do dvou skupin. Dlouhé zevní
(„extrinsic muscles“) a krátké vnitřní („intrinsic muscles“). Přehled krátkých a dlouhých
svalů nohy uvádí přehledně tabulka č. 3.
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Tab. 3 - Krátké a dlouhé svaly nohy
Extrinsic muscles

Intrinsic muscles

m. tibialis anterior

m. extensor digitorum brevis

m. extensor digitorum longus

m. flexor digitorum brevis

m. extensor hallucis longus

m. quadratus plantae

m. peroneus longus

mm. lumbricales pedis I - IV

m. peroneus brevis

mm. interossei pedis

m. triceps surae - mm. gastrocnemii

m. extensor hallucis brevis

m. triceps surae - m. soleus

m. abductor hallucis

m. plantaris

m. flexor hallucis brevis

m. tibialis posterior

m. adductor hallucis

m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus

Véle popisuje i patokineziologii nohy vedoucí právě ke vzniku různých typů
deformit. Nás nejvíce zajímá tzv. pes planus či pes transversoplanus, záleţí, o kterou
klenbu se jedná. Delší stání ve vzpřímeném stoji způsobuje sníţení noţní klenby
z důvodu svalové únavy, která je způsobena protrahovanou izometrickou aktivitou
(fyziologicky neakceptovatelný stav) (VÉLE, 2006). Udrţení příčného a podélné klenutí
je stěţejní jak pro pruţnost stoje a chůze, tak také pro další pohybové stereotypy.
S odkazem na medicínské zkušenosti klade Dylevský důraz na aktivní svalovou činnost.
Bez svalového zajištění krátkými a dlouhými svaly („intrinsic a extrinsic muscles“) se
obě klenby sniţují a vzniká určitý typ ploché nohy (DYLEVSKÝ, 2009). Tento názor
kontroverzně odmítá ortopedická společnost, kde autoři většinou píší o svalové funkci
pouze v dynamice a tvrdí, ţe pro udrţení klenby ve stoji je určen pouze kostně-kloubní
a ligamentární aparát (ADAMEC, 2001).
4.2.2 Mediální klenba
U mediální klenby (viz Přílohy - obrázek č. 2) je velice důleţitá role klínovitého
tvaru os naviculare, která při optimálních podmínkách leţí zhruba 1.5 - 1.8 mm nad
podloţkou. Pokud je tato klenba v pořádku, měla by se země dotýkat pouze hlavička
prvního metatarsu a na patě pouze jeho zadní výběţek (processus medialis tuberis
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calcanei). Dalším podstatným prvkem této klenby je talus, do kterého se přenáší celá
váha těla a prostřednictvím této kosti je dále vedena do plosky. Toto mechanické
zatíţení je vidět na orientaci kostních trámčin. Mechanické síly se šíří ve dvou směrech:
1) z přední části tibie diagonálně dolů a dozadu přes talus aţ do zadního výběţku
calcanea a 2) ze zadní části tibie diagonálně dolů a dopředu do krčku a hlavice talu a
následně do os naviculare a přednoţí. Mediální klenba si udrţuje svou konkavitu pouze
s pomocí ligament a svalů. Nejdůleţitější roli z ligament hrají: lig. calcaneonaviculare a
lig. talocalcaneare. Ze svalů má pro tuto klenbu velký význam m. tibialis posterior,
který táhne os naviculare dozadu a dolů pod hlavici talu. Zdánlivě nenápadné zkrácení
tohoto svalu způsobuje změnu směru osy os naviculare a přední část klenby se dostává
níţe. M. peroneus longus hraje také roli při funkci mediální klenby a to tak, ţe flektuje
svým tahem spojení baze prvního metatarsu a os cuneiforme mediale, tento tah se dále
přenáší i na os naviculare. Flexor hallucis longus překlenuje mediální klenbu ze všech
svalů nejvíce a má velmi silný vliv na její zakřivení. Jeho další role je ve stabilizaci talu
a calcanea, brání totiţ posteriornímu posunu talu. Pokud se talus posune posteriorně,
napíná se jako první lig. talocalcaneare interosseum a poté šlacha m. FHL, která talus
vrací zpět a má tedy funkci určité tětivy. Tento sval také podobným mechanismem brání
propadu mediální klenby, kdyţ podbíhá svým průběhem sustentaculum tali a znovu
navrací přední polovinu calcanea proti vertikální síle působící skrze hlavici talu.
Posledním důleţitým svalem je m. abductor hallucis longus, který podobně jako FHL
překlenuje celou klenbu a svojí částečnou rolí se podílí na napětí mezi konci klenby a
tím udrţuje zakřivení (KAPANDJI, 1987).
4.2.3 Laterální klenba
Funkci klínu u laterální klenby (viz Přílohy - obrázek č. 3) plní os cuboideum,
která je podobně jako os naviculare za fyziologického stavu plně nad podloţkou.
V kontrastu k mediální klenbě je ta laterální nad zemí pouze asi 3 - 5 mm a kontakt
s podloţkou je zprostředkován prostřednictvím měkkých tkání. Kostní trámčina na
základě mechanických sil je zde obdobně uspořádána jako u mediální klenby. Kromě
výše zmíněných dvou směrů má zde calcaneus dva vlastní systémy trámčiny: 1) horní
obloukovitý systém - konkávní směrem dolů, jeho funkce je odolávat kompresní síle a
2) dolní obloukovitý systém - konkávní směrem nahoru, jeho funkce je odolávat trakční
síle. Mezi těmito dvěma systémy je místo oslabení (tzv. locus minoris resistentiae),
které se nachází v přední části calcanea. Oproti mediální klenbě je ta laterální daleko
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více rigidní, coţ má opět svoji funkci a tou je přenos propulzní síly, kterou vytváří svojí
činností m. triceps surae. Míra rigidity je závislá na pevnosti dlouhých plantárních
ligament, jejichţ hluboká i povrchová vlákna preventivně brání spodnímu otevření
calcaneocuboideálního a cubometatarsálního skloubení pod tíhou těla. Vrcholem
laterálního klenutí je přední část calcanea, coţ je společné místo přední a zadní podpěry.
Pokud na klenbu skrze talus působí nadmíru silný tlak, tak pád z výšky na nohu můţe
způsobit dva typy zranění: dlouhá plantární ligamenta brání nárazu, ale klenba se láme
v úrovni vrcholu a sustentaculum je zlomeno podél vertikální linie procházející místem
oslabení (viz výše), horní kloubní plocha calcanea je vraţena směrem do kosti tak, ţe
Boehlerův úhel2, který je normálně tupý, se přiblíţí hranici přímého úhlu (180˚), nebo
se dokonce převrátí za tuto hranici. Tyto zlomeniny nejsou snadno řešitelné, nejen ţe se
musí obnovit horní kloubní plocha calcanea, ale také sustentaculum tali, jinak se zhroutí
mediální klenba. Roli aktivních svalových napínačů u laterální klenby hrají: m.
peroneus brevis - překlenuje část klenby a stejně jako plantární ligamenta brání
kloubům nohy, aby se otevřely směrem dolů; m. peroneus longus - běţí paralelně jako
předešlý sval, hraje podobnou roli, avšak kromě toho se svým průběhem pod
peroneálním výběţkem calcanea podílí svou vlastní elasticitou (stejně jako m. FHL na
mediální straně) na podpěře přední poloviny calcanea; m. abductor digiti minimi - klene
se přes celou klenbu na laterálním okraji, jeho funkce je podobná jako má jeho protějšek
m. abductor hallucis longus (KAPANDJI, 1987).
4.2.4 Příčná klenba
Přední příčná klenba (viz Přílohy - obrázek č. 4) běţí od hlavičky I metatarsu, který
spočívá na dvou sezamských kůstkách, k hlavičce V metatarsu. Oba styčné body se
nacházejí přibliţně 6 mm nad podloţkou. Klenba prochází hlavičkami mezi sebou
leţících metatarsů. Nejvyšším bodem klenby je hlavička II metatarsu, leţící 9 mm nad
zemí. Hlavička III metatarsu je ve výšce 8.5 mm a hlavička IV přibliţně 7 mm. Příčná
klenba, často nazývaná „přední pata“ nohy, je poměrně nízká a v kontaktu se zemí je
prostřednictvím měkkých tkání. Klenba je napnuta na plantární straně poměrně slabými
intermetatarsálními ligamenty a pouze jedním svalem - transverzální hlava m. adductor
hallucis. Některá vlákna adduktoru jdou napříč celou klenbou, zatímco jiná vlákna běţí
2

Boehlerův úhel - úhel mezi nejvyšším bodem tuber calcanei , nejvyšší bodem posteriorní fasety a
nejvyšším bodem anteriorní kloubní plochy calcanea, která je skloubena s talem (BOYLE, 2011), (viz
Přílohy - obrázek č. 3 - úhel PTD).
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pouze od jedné hlavičky metatarsu k sousední. Tento sval je relativně slabý a snadno
ochabuje. Příčná klenba je často sníţená - tzv. ploché přednoţí, nebo dokonce konvexní
(obrácená), kdy dochází k otlakům sníţených metatarzálních hlaviček. Přední klenba je
oblast kulminace pěti metatarzálních paprsků nohy. Jednotlivé metatarsy svírají se zemí
odlišný úhel, který klesá postupně laterálním směrem:


I MTT - 18 - 25˚



IV MTT - 8˚



II MTT - 15˚



V MTT - 5˚



III MTT - 10˚

Příčná klenba zahrnuje celou délku nohy. Na úrovni ossa cuneiformia se skládá pouze
ze čtyř kostí a dotýká se země pouze svoji laterální částí - os cuboideum. Os cuneiforme
mediale leţí čistě nad zemí. Os cuneiforme intermedium je vrcholem klenby v této
úrovni, je spojena s II metatarsem, kterým prochází osa nohy. Tento oblouk klenby
podbíhá šlacha m. peroneus longus, který tak vytváří silný impuls k zakřivení příčného
klenutí. Na úrovni os naviculare a os cuboideum má oblouk kontakt se zemí opět pouze
laterálním okrajem - os cuboideum. Os naviculare je převislá přes mediální okraj os
cuboideum. Zakřivení tohoto oblouku závisí na plantárním napětí šlachy m. tibialis
posterior. Pohled na příčnou klenbu z plantární strany ukazuje, jak je postupně
udrţována třemi svaly (předozadní pořadí):


m. adductor hallucis - pars transversa



m. peroneus longus - nejdůleţitější sval v dynamice nohy, běţící šikmo dopředu
a mediálně



m. tibialis posterior (jeho plantární tah) - zvláště důleţitý při statice nohy,
běţící šikmo dopředu a laterálně

Podélné zakřivení této klenby závisí na mediální straně na funkci m. abductor hallucis a
m. flexor hallucis longus a na straně laterální na funkci m. abductor digiti minimi. Pro
oblast prostředních tří metatarsů se na zakřivení podílí m. flexor digitorum longus et
brevis (KAPANDJI, 1987).
4.2.5 Noha ve stoji a chůzi
Ve stoji jsou podle Kapandjiho hlavním opěrným kontaktem s terénem čtyři
body - dva body na patě - posteromediální a laterální tuberculum calcanei a oblast
hlavičky metatarsu I a V prstce (KAPANDJI, 1987). Oproti jiným jasně zdůrazňuje roli
kleneb nejen v pohybu, ale i ve statické opoře. Tento pohled byl později u mnoha autorů
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(PAVLŮ, 2000), (VÉLE, 2006), (DYLEVSKÝ, 2009), … zjednodušen na tři body, kdy
pata je jedním z nich. Véle uvádí, ţe vnitřní svaly nohy jsou aktivovány jiţ při adaptaci
na terén cestou koţní aference. Jde o vjem taktilní a proprioceptivní. Činnost těchto
svalů nastavuje profil nohy při iniciaci vzpřímeného drţení ve vertikále. Tato poloha
v oblasti nohy permanentně kolísá mezi dorsální/plantární flexí a supinací/pronací.
Dlouhé zevní svaly mají vliv na formaci klenby ve stoji a zároveň propulzní vliv při
odvíjení planty v průběhu chůze. Pruţnost chůze je zajištěna právě příčným a podélným
klenutím. Je nutné zmínit i vliv vyšších segmentů, jako je postavení femuru v kyčelním
kloubu, které nám rovněţ ovlivňuje klenutí nohy. Při vnitřní rotaci v kyčelním kloubu
se dostává do vnitřní rotace tibie, coţ vede k mediální prominenci talu a poklesu
mediální klenby. Často je toto postavení mimo osu doplněno vbočeným palcem nohy
(LARSEN, 2010). Při nedostatečnosti stabilizace stoje pomocí krátkých svalů nohy, se
aktivita přesouvá výše na svaly bércové a lze pozorovat tzv. „hru šlach“. Takto se
aktivita přesouvá dále aţ na stehenní svalstvo při výraznější patologii. Zpevňující vliv
na noţní klenbu mají nejen svaly, ale také ligamentární aparát s kloubními pouzdry.
Dynamická adaptace je pak zajištěna smyčkou dlouhých lýtkových svalů, fungujících
podobně jako třmen, které podporují klenbu v průběhu zátěţe. Při poruše
ligamentárního nebo svalového aparátu lze vidět na noze změnu tvaru, popř. vznik
deformit (VÉLE, 2006). Dylevský hovoří také o funkci tzv. šlašitého třmenu, neboli
dynamické funkční jednotce udrţující příčnou klenbu nohy, m. tibialis anterior a m.
peroneus longus. Obecně pak uvádí, ţe udrţení obou klenutí nohy závisí na 3 faktorech:


celkový tvar kostry nohy a architektonika jednotlivých kostí



vazivový systém nohy



svalový systém nohy
Udrţování rozděluje na pasivní a aktivní, přičemţ do aktivního zahrnuje právě

svalovou činnost. Topicky jsou příčné struktury nohy zodpovědné za příčnou klenbu a
podélně orientované za klenutí podélné. Dle současných poznatků mají svaly
rozhodující význam pro udrţení obou kleneb nohy, avšak neopomenutelným
předpokladem pro zachování je také uspořádání kostěných segmentů. Z EMG studií
vyplývá, ţe noha má tzv. dynamickou rezervu v podobě svalové činnosti, která se
uplatňuje při zvýšené zátěţi (DYLEVSKÝ, 2009).
V průběhu lokomoce se opakují fáze krokového cyklu. Vařeka rozděluje
opěrnou fázi chůze do třech období (VAŘEKA, 2003). Kapandji rozděluje opěrnou fázi
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na čtyři období (viz Přílohy - obrázek č. 5), kdy fáze aktivního odrazu je rozdělena na
dvě části (KAPANDJI, 1987). Období postupného zatěžování, které začíná v okamţiku
dopadu paty. Hlezenní kloub je v dorsální flexi, nebo neutrální poloze a zahajuje pasivní
plantární flexi, při které se ploska postupně pokládá na zem. V invertovaném a
supinovaném subtalárním kloubu dochází k everzi a pronaci. Patní kost totiţ nemůţe
sledovat vzhledem k tření o podloţku vnitřní rotaci a addukci talu, která souvisí
s vnitřní rotací proximálních segmentů a tím pádem se uplatňuje „pantový
mechanismus“ (zobrazený na obrázku č. 9). Everzi a pronaci zánoţí dále napomáhá
skutečnost, ţe patní kost kontaktuje zem svým laterálním hrbolem. Reakční síla, která
směřuje mimo osu subtalárního skloubení, vyvolá everzně-pronační moment. Přednoţí
nemůţe sledovat celý rozsah everze a pronace zánoţí, takţe v Chopartově kloubu
naopak probíhá okolo longitudinální osy relativní supinace a inverze. K supinaci a
inverzi přispívá aktivita svalů brzdících pasivní plantární flexi - m. tibialis anterior, m.
extensor digitorum longus a m. extensor hallucis longus. Everze a pronace
v subtalárním skloubení a relativní supinace a inverze v Chopartově kloubu má za
následek odemknutí transverzotarsálního skloubení - jeho minimální stabilitu a
maximální volnost, coţ umoţní optimální přizpůsobení plosky povrchu (VAŘEKA,
2003). Kapandji tuto fázi popisuje jako zajištění kontaktu se zemí. V okamţiku kdy se
noha chystá kontaktovat zem, je v kotníku ve střední pozici (90°) nebo mírně pokrčena
směrem do dorsální flexe vlivem dorsálních flexorů nohy. Noha se dostává do kontaktu
se zemí v místě paty, tedy místě zadní podpěry klenby. Vlivem tíhy těla, která směřuje
osou bérce (v momentu dotyku paty se zemí), se noha pasivně pokládá na zem v místě
přednoţí a kotník je pasivně plantárně flektován (KAPANDJI, 1987). V období střední
opory probíhá dorsální flexe v hlezenném kloubu. V subtalárním kloubu dochází
k inverzi a supinaci a opět se uplatňuje „pantový mechanismus“, ovšem v opačném
směru. Maximum zatíţení se přesouvá na laterální stranu metatarsu a odlehčená patní
kost je invertována a supinována aktivitou m. triceps surae. V Chopartově kloubu
dochází k relativní pronaci a everzi, protoţe přednoţí není schopno sledovat zánoţí do
inverze a supinace díky kontaktu laterální strany se zemí. Inverze a supinace
v subtalárním kloubu a relativní pronace a everze v Chopartově skloubení uzamknou a
stabilizují transverzotarsální kloub. Přední tarsus je dále zpevněn aktivitou m. tibialis
posterior a m. peroneus longus. Z nohy se tak stává rigidní páka, kterou lze vyuţít
v další fázi (VAŘEKA, 2003). Tuto fázi Kapandji charakterizuje jako dobu
maximálního kontaktu. Ploska nohy spočívá na zemi celou svoji plochou a pod tíhou
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těla vytváří otisk nohy. Tělo se vlivem propulze druhé nohy posouvá nejprve vertikálně
nad opěrnou končetinu a poté směrem dopředu (období jednostranné opory). Tak se
mění poloha v kotníku z pozice plantární flexe do nového postavení dorsální flexe. Ve
stejném okamţiku je váha těla plně přenesena na plantární část klenby, která je tak
oploštěna. Toto oploštění je současně kontrolováno kontrakcí krátkých plantárních
svalů - první fáze tlumení zatíţení klenby. Jak je klenba oploštěna, tak se lehce
natahuje. Na začátku tohoto momentu se přední podpěra klenby posunuje lehce dopředu
a na konci, kdyţ se přední podpěra klenby více fixuje se zemí pod tíhou těla, zadní
podpěra klenby lehce ustupuje (KAPANDJI, 1987). V období aktivního odrazu probíhá
v hlezenném kloubu naopak aktivní plantární flexe. V subtalárním kloubu pokračuje
inverze a supinace. Stejně tak v Chopartově kloubu pokračuje relativní pronace a everze
kolem longitudinální osy. Zatíţení nohy se přesouvá mediálně dopředu, oblouk je
akcentován aktivitou m. peroneus longus a dále kladkovým efektem plantární fascie. Ta
se při zvednutí paty napíná přes hlavičky metatarsů (podobně jako struny přes kobylku)
a přitahuje calcaneus k přednoţí (pod větším napětí je přitom její mediální část).
V tomto okamţiku vystupuje do popředí význam uzamčení Chopartova kloubu jeho
pronací a everzí při současné inverzi a supinaci v kloubu subtalárním. Bez rigidní páky
nohy se nemůţe plně uplatnit lokomoční funkce lýtkových svalů, které svojí aktivitou
poskytují tělu kinetickou energii pro pohyb vpřed (VAŘEKA, 2003). Fázi aktivního
odrazu rozdělil Kapandji do dvou částí. V první části je váha těla posunuta na přední
část podpěrné nohy kontrakcí plantárních flexorů nohy, zvláště m. triceps surae - zvedá
patu. Zatímco je kotník aktivně plantárně flektován, tak se celá klenba otáčí okolo
přední podpěry. Tělo je elevováno a pohybuje se dopředu - první fáze propulze, která je
zvláště podmíněna silou svalů. Plantární klenba je zatíţena kontaktem se zemí vepředu
a silou plantárních flexorů vzadu. Proti těmto silám působí centrálně tíha těla - páka
druhého typu. Tento mechanismus by způsobil oploštění, pokud by se neúčastnily svojí
aktivitou krátké plantární svaly - druhá fáze tlumení zatíţení klenby, která obsahuje
akumulaci určité části síly m. triceps surae pro uvolnění v konci propulzního momentu.
Na druhé straně je tento okamţik momentem, kdy je tělo podpíráno přední částí nohy
tak, ţe je přední (příčná) klenba oploštěna v pořadí od malíku směrem k palci a přední
část nohy je roztaţena na zemi. Síla poskytovaná m. triceps surae je následována druhou
propulzní silou díky kontrakci flexorů palce - zvláště m. flexor hallucis brevis, m.
adductor hallucis, m. abductor hallucis a m. flexor hallucis longus. Noha je nyní ještě
jednou elevována dále dopředu a jiţ není déle podpírána přední částí metatarsálních
24

kostí. Nyní spočívá na zemi na prvních třech prstcích, zvláště na palci - jako poslední
fázi opory. Během druhé propulzní fáze odolává klenba oploštění ještě jednou díky
aktivitě krátkých plantárních svalů, zahrnujících mimo jiné flexory prstců. Tato fáze je
právě okamţikem, kdy síla, naakumulovaná díky aktivitě těchto svalů, je uvolněna.
Noha poté opouští zem, zatímco druhá začíná nový krok. Tak jsou obě chodidla pro
velmi krátkou dobu v kontaktu se zemí (období dvojí opory). V další fázi (jednostranné
opory) se klenba nohy, která opustila zem, opět vrací do začáteční pozice (KAPANDJI,
1987).

4.3 Biomechanika noţní klenby
Nordinová a Frankel (NORDIN, 2001)

popisují celkový pohyb nohy jako

komplex, který zahrnuje pohyb okolo tří os, jak to ukazuje obrázek č. 1.

Obr. 1 - Osový pohyb nohy (NORDIN, 2001)
V těchto podmínkách musí noha splňovat nejen roli podporující struktury, která je
schopná absorbovat a odolávat mnohočetnému opakujícímu se zatíţení, jenţ odpovídá
tíze, tedy G = m . g (kg . m . s-2), ale také musí být schopna přizpůsobit se nerovnému
povrchu a měnící se rychlosti. Unikátní vlastností nohy je schopnost být do jisté míry
pevná, ale také flexibilní.
4.3.1 Rozloţení váhy na klenbu nohy
Levangie popisuje distribuci váhy na plosku nohy. Situace je sloţitější v tom, ţe
ploska se chová dynamicky a není udrţována pouze pevnou klenbou. Distribuce váhy
těla začíná v talu, který absorbuje veškerou váhu šířící se bércem dolů. Ve stoji se
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minimálně 50% váhy šíří skrze art. subtalaris (talocalcanea) do os calcaneus a 50% či
méně cestou art. talonaviculare a art. calcaneocuboideum do přednoţí (viz obrázek č. 2)
(LEVANGIE, 2005).

Obr. 2 - Distribuce váhy skrze os talus se schématem kostních trámců
(LEVANGIE, 2005)
Tlakové zatíţení plosky je vysoce variabilní, a je závislé na řadě posturálních a
strukturálních faktorů. Autoři popisují příklad, kde je 107 probandů a můţeme vidět
tlakové píky průměrně 2.6 krát vyšší pod patou: pata - 139 kPa, přednoţí - 53 kPa. Při
chůzi pak analýza ukazuje tlakové zatíţení: pata - 60%, středonoţí - 8%, přednoţí 28% (CAVANAGH, 1987).
Podobně toto rozloţení popisují i Nordinová a Frankel. Vykresluje to nosníkový
model mediální klenby. Oblouk se chová jako zakřivený nosník z propojených kloubů a
plantárních vazů. Zde je jako místo rozloţení vertikální síly os naviculare. Poměr je
ovšem stejný (viz obrázek č. 3) (NORDIN, 2001).

Obr. 3 - Nosníkový model mediální klenby (NORDIN, 2001)
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Kapandji (KAPANDJI, 1987) popisuje rozloţení zátěţe velmi detailně. Dále pak
rozebírá patologický vliv většího zatíţení na klenbu nohy. Váha těla přenesená dolní
končetinou je soustředěna především do zadní části nohy na úroveň trochleárního
povrchu talu. Odtud je pak dále vedena do třech směrů v souvislosti s podporou klenby:


směrem antero-mediálním - prostřednictvím krčku talu a přední podpěry
mediální klenby



směrem antero-laterálním - prostřednictvím hlavice talu, sustentaculum tali
calcanea a přední podpěry laterální klenby



směrem posteriorním - prostřednictvím těla talu, subtalárního kloubu a těla
calcanea do společné zadní podpěry přední a laterální klenby

Relativní distribuce váhového rozloţení na úrovni třech bodů opory je poměrně
jednoduchá. Např. pokud by byla na nohu aplikována váha 30 kg, zátěţ je rozloţena
takto: 10 kg - mediální klenba (hl. I MTT3), 5 kg - laterální klenba (hl. V MTT4) a 15 kg
- pata. Pokud je tělo ve vzpřímení rovně a staticky, pak paty nesou přibliţně polovinu
váhy. Vztah mezi rozloţením váhy v talu je vidět na schématu (viz obrázek č. 4).

Distribuce váhy v rámci tříbodové opory

hl.V MTT
17%

pata
50%
hl. I MTT
33%

Obr. 4 - Distribuce váhy v rámci tříbodové opory

3
4

hl. I MTT - hlavička prvního metatarsu, přední opěrný bod mediální klenby
hl. V MTT - hlavička pátého metatarsu, přední opěrný bod laterální klenby
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4.3.2 Vliv zátěţe na klenbu
Pod tíhou těla se kaţdá z kleneb nohy oplošťuje a prodluţuje (viz Přílohy obrázek č. 6). Konkrétně takto u jednotlivých kleneb (měrné údaje jsou brány ve vztahu
k podloţce - zemi):


Mediální klenba - Tuber calcanei (processus medialis), který se normálně
nachází ve výšce 7 - 10 mm nad zemí, je sníţen o 1.5 mm. Sustentaculum tali
calcanea klesá o 4 mm. Talus klesá na calcaneus. Čím více klesá klenba, tím
více se dostává os naviculare nad hlavici talu. Cuneonaviculární a
cuneometatarsální skloubení se otevírají směrem k zemi. Úhel mezi prvním
metatarsem a zemí je ostřejší. Pata ustupuje a sezamské kůstky se mírně
posouvají dopředu.



Laterální klenba - I zde je podobný vertikální posun paty. Os cuboideum klesá o
4 mm a laterální výběţek pátého metatarsu o 3.5 mm. Calcaneocuboideální a
cubometatarsální skloubení se otevírají směrem k zemi. Pata ustupuje a hlavička
pátého metatarsu se pohybuje mírně dopředu.



Příčná klenba - Klenba je oploštěna a rozšířena na obou stranách směrem od
druhého metatarsu. Distance mezi metatarsy se přibliţně zvyšuje následovně:
o I. - II. MTT: ↑ o 5 mm
o II. - III. MTT: ↑ o 2 mm
o III. - IV. MTT: ↑ o 4 mm
o IV. - V. MTT: ↑ o 1.5 mm

Tím je klenba rozšířena přibliţně o 12.5 mm, kdyţ je na ni přenesena váha těla.
Transverzální křivka je také redukována na úrovni ossa cuneiformia a úrovni os
naviculare. Oba tyto oblouky se naklánějí v určitém poměrném vztahu k naklonění
mediální klenby.
Navíc se v rámci zatíţení nohy posouvá hlavice talu mediálně přibliţně o 2 - 6 mm a
laterální processus tuber calcanei mediálně asi o 2 - 4 mm. To vede k tzv. střiţnému
mechanismu v oblasti příčného tarzálního skloubení. Osa zánoţí je posunuta mediálně,
zatímco přednoţí se posouvá laterálně. Zánoţí se tedy dostává do addukce-pronace a
lehké extenze, přednoţí naopak do relativní flexe-abdukce a supinace. Tento fenomén je
zvláště význačný pro pes planovalgus (KAPANDJI, 1987).
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Elevaci klenby v odlehčení popisuje Levangie (LEVANGIE, 2005). Elevaci
klenby s dorsální flexí palce a supinací přednoţí vlastně vidíme v chůzi v momentu
došlapu paty na zem. Zde fungují metatarsofalangeální klouby jako kladky, které
napínají plantární aponeurózu a tím k sobě přibliţují patu. V případě tohoto přiblíţení
pak dochází k elevaci klenby. Tento vztah má svoji funkci jednak v podpoře klenby
samotné, ale také v predikci propulzní síly při odrazu z palce (viz obrázek č. 5).

Obr. 5 - Elevace klenby s dorsální flexí palce (LEVANGIE, 2005)
Plantární aponeuróza tedy z biomechanického pohledu koresponduje se
zákonem o zachování energie. Stejně jako ostatní svalstvo a vazivo má do jisté míry
elastické vlastnosti. Elasticita jako samotná je vlastnost, díky níţ lze při deformaci
akumulovat vnější deformační práci v potenciální energii, která se pak dále v odlehčení
mění v energii pohybovou (online, 2003).
Takto se chová pruţina, proto se pro vyjádření elasticity pouţívá model svinuté
pruţiny (viz obrázek č. 6), tak jak to ukazuje i Levangie (LEVANGIE, 2005)

Obr. 6 - Plantární aponeuróza - model pruţiny (LEVANGIE, 2005)
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Jak jiţ bylo výše uvedeno, noha se v odlehčení a zátěţi pohybuje mezi dvěma
kineziologickými vzorci. Na jedné straně supinace přednoţí s depresí klenby, na straně
druhé pronace přednoţí s elevací klenby. Levangie (LEVANGIE, 2005) ukazuje
schematicky směry jednotlivých segmentů v krajních pozicích, jak ukazují obrázky č. 7
a 8.

Obr. 7 - Deprese klenby (LEVANGIE, 2005)

Obr. 8 - Elevace klenby (LEVANGIE, 2005)
Zde je vhodné připomenout Larsenovo pojetí konceptu spirální dynamiky.
Larsen popisuje princip vývoje a funkce klenby a princip spirály a klínu. Princip klínu
spočívá

v samonosné

schopnosti

tarzálního

kostně-kloubního

oblouku.

Díky

klínovitému tvaru jednotlivých kostí, je oblouk schopen čelit vertikálnímu zatíţení.
S rostoucí zátěţí se do sebe jednotlivé kosti více vkliňují a zajišťují tak patřičnou
stabilitu. Spirální princip, který podle autora vzniká v průběhu ontogeneze v souvislosti
s DNA, má význam v protisměrném působení pohybu calcanea a přednoţí, coţ má
formativní vliv na podélnou klenbu. Jde o pohyb pronace přednoţí a supinace paty.
Toto tzv. ţdímání vede v konečném důsledku k elevaci podélné klenby v místě os
naviculare. Protisměrné pohyby těchto segmentů vedou k větší pevnosti této klenby
(LARSEN, 2005), (LARSEN, 2008).
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4.3.3 Interakční vztah bérce a noţní klenby
Dle Vařeky (VAŘEKA, 2003) lze vysledovat v dnešní odborné literatuře jisté
nomenklaturní tendence, kdy:


pojmy inverze a everze jsou obvykleji pouţívány pro pohyby nezatíţené nohy
jako celku (tedy v otevřeném kinematickém řetězci) a také pro pohyby zánoţí
v subtalárním skloubení



pojmy supinace a pronace jsou spíše pouţívány pro pohyby zatíţené nohy jako
celku (tedy v uzavřeném kinematickém řetězci), případně pro pohyby přednoţí
vzhledem k zánoţí, přičemţ pronace zvětšuje krut nohy, supinace jej zmenšuje

Vařeka (VAŘEKA, 2003) a Levangie (LEVANGIE, 2005) vysvětlují funkce
subtalárního a transverzotarsálního skloubení nohy ve vzájemné interakci pomocí tzv.
pantových modelů. Hlezenní kloub (art. Talocruralis) - většinou je tento kloub
popisován jako jednoosý kladkový kloub s jedním stupněm volnosti pohybu. Vzhledem
k šikmému průběhu osy není výsledkem pohybu pouze dorsální či plantární flexe
v sagitální rovině, ale zároveň dochází k pohybům nohy v rovině transverzální i
frontální. Osa pohybu v subtalárním skloubení (art. Talocalcanearis) má svůj průběh
dorzoplantárně

a

mediolaterálně.

Funkci

subtalárního

kloubu

v uzavřeném

kinematickém řetězci lze vysvětlit pomocí modelu „pantu“, který se nachází mezi talem
a calcaneem a spojuje dvě ramena leţící ve dvou na sebe přibliţně kolmých rovinách.
Rotace jednoho ramene kolem jeho dlouhé osy má pak za následek rotaci druhého
ramene kolem jeho vlastní dlouhé osy. Dle výše uvedeného modelu dochází při vnitřní
rotaci tibie (a současné vnitřní rotaci/addukci talu v transverzální rovině) k zevní rotaci
patní kosti podél její dlouhé osy (tedy pronaci/everzi) v rovině frontální. Zevní rotace
vede stejným mechanismem k supinaci/inverzi. Chopartův kloub (art. Articulatio tarsi
transversa)

je

anatomicky

tvořen

dvěma

klouby

(calcaneocuboidním

a

talonaviculárním). Z kineziologického pohledu je povaţován za funkční jednotku.
Pohyb lze dosti sloţitě popsat kolem dvou os - šikmé a podélné:


podélná osa - v tomto případě je rotace „vertikálního“ ramene sledována
pouze rotací zadní části „horizontálního“ segmentu (zánoţí), zatímco přední
část (středonoţí a přednoţí) zůstávají v neměnném kontaktu s podloţkou



šikmá osa - při everzi/pronaci v subtalárním kloubu jsou podélné osy
kloubních ploch talu a calcanea pro skloubení s os naviculare a os
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cuboideum rovnoběţně, takţe je moţný maximální rozsah pohybu za cenu
malé stability; s rostoucí inverzí a supinací v subtalárním kloubu se zvětšuje
rozbíhavost os, roste i stabilita v transverzotarsálním skloubení, ale klesá
rozsah pohybu, noha je tedy více rigidní a můţe slouţit jako páka
Podle výše zmíněných autorů lze tedy funkci subtalárního kloubu vysvětlit pomocí
pantového modelu a funkci transverzotarsálního (Chopartova) kloubu pomocí
„čepového“ modelu. Vzájemnou interakci obou modelů ilustruje obrázek č. 9.

Obr. 95 - Pantový a čepový model nohy (LEVANGIE, 2005)
Kapandji popisuje dynamické změny v souvislosti s mediálním a laterálním
náklonem bérce vůči noze, které vedou k ovlivnění klenby (viz Přílohy - obrázek č. 7).
Prozatím byly popsány změny plantární klenby při chůzi, tzn. změny úhlu mezi bércem
a nohou v sagitální rovině. Při chůzi nebo běhu na nerovném povrchu je důleţité, aby
byla noha schopna se přizpůsobit terénu i v rovině frontální, tedy aby byla schopna
mediolaterální adaptace a mohla v kaţdé situaci zajistit dostatečnou oporu. Tyto
stranové pohyby se odehrávají v subtalárním a transverzotarsálním spojení a vedou ke

5

Horní část obrázku ukazuje pronaci nohy spojenou s vnitřní rotací bérce: lehká supinace - udrţení
relativně pevného postavení přednoţí (A), mírná pronace při běţném stoji (B), zvýšená supinace při
pohybu na nerovném terénu (C)
Dolní část obrázku ukazuje supinaci nohy spojenou se zevní rotací bérce: lehká pronace - udrţení
relativně pevné postavení přednoţí (A), lehká supinace s větší supinací zánártí a větší zevní rotací bérce
(B), maximální supinace při plné supinaci zánártí a maximální rotací bérce
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změně tvaru plantární klenby. V rámci této adaptace plosky tedy mohou nastat dvě
situace (KAPANDJI, 1987):
Při mediální inklinaci bérce vůči noze v rámci frontální roviny se dějí následující
změny v oblasti nohy:
1. Zevní rotace bérce (v případě, ţe chodidlo nohy je v kontaktu se zemí). Tato
rotace se projevuje posteriorním pohybem zevního kotníku vzhledem k jeho původní
poloze. Noha je kolmo k bérci a je v kontaktu se zemí podél své vnitřní hrany. Zevní
rotace obou kotníků vede k laterálnímu posunu talu, tím se hlavice dostává pasivně více
do kontaktu s os naviculare.
2. Abdukce-supinace zánoţí. Abdukce nastává jako součást zevní rotace bérce.
Supinace vzniká z mediálního posunu calcanea. Tento varózní pohyb

calcanea

způsobuje změnu mediální poloviny Achillovy šlachy z rovné kontury na konkávní.
3. Addukce-pronace přednoţí. Pokud je přední klenba v kontaktu se zemí, je
přední část nohy uchýlena mediálně. Posouvá se tak osa nohy, která prochází druhým
metatarsem, více mediálně v rámci sagitální roviny. Tento posun osy odpovídá míře
addukce přednoţí. Přední část nohy je současně pronována. Je jasné, ţe tyto pohyby do
addukce a pronace jsou pouze ve vztahu k zánoţí. Do tohoto vzájemného vztahu se
zahrnuje i příčné tarsální skloubení.
4. Zvýšení mediální klenby nohy. Toto zvýšení křivky klenby oproti zemi je
samo o sobě důsledkem relativního pohybu mezi přední a zadní částí nohy. Tento pohyb
je spojen s elevací os naviculare vůči zemi - pasivní elevace díky laterálnímu posunu
hlavice talu a aktivní kontrakci m. tibialis posterior. Celková změna zakřivení mediální
klenby je vidět ve změně jejího obrysu. Noha je ve spodní části prohloubená jako je
tomu v případě pes varus.
Při laterální inklinaci bérce vůči noze v rámci frontální roviny se dějí následující
změny v oblasti nohy:
1. Vnitřní rotace bérce (v případě, ţe chodidlo nohy je v kontaktu se zemí). Tato
rotace se projevuje posteriorním pohybem vnitřního kotníku vzhledem k jeho původní
poloze. Noha je kolmo k bérci a je v kontaktu se zemí podél své zevní hrany. Mediální
posun talu vede k inklinaci jeho hlavice směrem k mediální hraně chodidla.
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2. Addukce-pronace zánoţí. Addukce nastává jako součást vnitřní rotace bérce.
Pronace vzniká z laterálního posunu calcanea.
3. Abdukce-supinace přednoţí. Osa nohy se pohybuje opačným směrem neţ je tomu u
mediální inklinace bérce vůči noze (viz výše). Tento posun osy odpovídá míře abdukce
přednoţí.
4. Sníţení mediální klenby nohy. Tento pokles křivky klenby oproti zemi vede ke
zvýšení kontaktní plochy a otisku nohy jako je tomu v případě pes valgus.

4.4 Řízení funkce klenby
Otázka řízení funkce klenby je sloţitá více, neţ by se mohlo zdát. Je to
z jednoho prostého důvodu. Nejde zde pouze o hrubou posturální motoriku. Tvar a
funkce klenby se odvíjí od zevních a vnitřních podmínek, které jsou pro CNS velkým
zdrojem různorodých informací. Tokuno také zdůrazňuje sloţitost tohoto řízení
vzhledem k malé opěrné ploše a vysoké vertikální poloze těţiště - CoM 6 . Otázka
lidského stoje je otázkou integrace mnoha vstupních informací a jejich následného
zpracování a zpětné vazby v rámci CNS. Tento mechanismus je o to sloţitější při chůzi,
kdy se do všeho přidává ještě časové omezení na zpracování těchto informací
(TOKUNO, 2007). Integraci níţe zmíněných aferentních informací spolu se stavem
vědomí, stavem zevního prostředí a hladinou emoční aktivity ve vztahu k pohybovému
záměru v rámci stoje a chůze uvádí Goetz (GOETZ, 2007). Klenba svojí funkcí spadá
obecně pod aktivní stabilizaci polohy těla v terénu pod tzv. stabilizaci postury. Tento
stabilizační proces je pro CNS poměrně sloţitý vzhledem k velkému mnoţství
informací, které se týkají měnících se podmínek vnitřního a zevního prostředí. Míra
náročnosti udrţení stability vzpřímeného stoje se zvyšuje spolu s pohybem CoP7 více
k okraji oporné baze (spojující vpředu baze metatarsů, laterální okraje nohou a paty).
Vzpřímené drţení je dynamický proces, který udrţuje tělo v gravitačním poli ve
vertikále, k čemuţ přispívá i funkce klenby nohy. Toto drţení má dvě varianty pohotovostní drţení (tzv. stand by) a orientované drţení (tzv. atituda) (VÉLE, 2006).
Funkce klenby se uplatňuje především při stabilizaci v rámci stoje a chůze. Je
tedy potřeba popsat činnost nervového systému ve vztahu k těmto posturálně-

6

CoM - Centre of Mass = těţiště těla
CoP - Centre of Pressure = průmět těţiště těla na podloţku v labilně rovnováţném stavu (WINTER,
1995)
7
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lokomočním aspektům. Informace, které mají vliv na řízení funkce klenby, shrnuje
tabulka č. 4.
Tab. 4 - Informace ovlivňující řízení funkce klenby
INFORMACE OVLIVŇUJÍCÍ ŘÍZENÍ FUNKCE KLENBY
Typ prostředí

Systém informace

Místo informace

vnitřní

logistika

krev, lymfa

vnitřní

propriocepce

sval, šlacha, kloub (pouzdro)

vnitřní

viscerocepce

vnitřní orgány, ţlázy

zevní

exterocepce

kůţe

vnitřní

nocicepce

volná nervová zakončení

zevní, vnitřní

senzorika

optický a vestibulární aparát

vnitřní

stav vědomí a emoce

limbický systém a mozková
kůra

Z hlediska účelu spadá funkce klenby mezi ereismatickou hybnost (zajišťující
udrţení polohy v prostředí). Nutno ovšem podotknout, ţe při vědomé korekci, ať uţ
klenby samotné nebo vyšších segmentů majících na klenbu vliv, se tato oblast dotýká i
ideokinetické hybnosti. To ovšem není běţný stav pro stoj a chůzi. Posturální motorika
je nastavována systémem retikulární formace na úrovni kmene a sekundárním řídícím
ústrojím jsou subkortikální centra (VÉLE, 2006). Montgomery potvrzuje, ţe dřívější
studie ukazují aktivitu buněk bazálních ganglií předcházející činnosti mozkové kůry a
také ve vztahu k určité poloze či pozici (MONTGOMERY, 2003).
Trojan uvádí, ţe zajišťování polohy těla nebo jeho částí, kam můţeme klenbu
zařadit, je reflexního charakteru a tvoří opěrnou motoriku. Stejně jako Véle uvádí, ţe
primárním centrem je retikulární formace. Tato struktura zprostředkovává koordinaci
polohových, postojových a vzpřimovacích reflexů. Aference se vytváří informacemi
z proprioreceptorů, exteroreceptorů a statokinetického čidla. Funkce klenby má
z hlediska řízení úzký vztah k postojovému reflexu. Tato posturální aktivita se uplatňuje
zejména díky kontrakci antigravitačních svalů (fyziologicky extenzorů). Výchozí
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svalové napětí nutné pro tuto aktivitu je řízeno exteroceptivními a proprioceptivními
míšními reflexy, gama systémem a právě retikulární formací. Zajímavá je tato funkce
právě u plosky nohy. Dráţdění taktilních receptorů a také proprioceptivních receptorů
v mm. interossei způsobuje reflexní zvýšení tonu svalstva na téţe končetině a pomáhá
nést váhu. Nutno podotknout, ţe na celou situaci má vliv tělesná váha, kdy je pevnější
fixace kloubu zajištěna i přiměřenou kontrakcí protilehlých svalových skupin (flexorů).
Vzpřimovací reflex představuje vyšší koordinaci statické reakce, kde má základní
význam retikulární formace v oblasti středního mozku a informace ze statokinetického
čidla. Regulujícím podnětem je konstantní směr působení gravitace. Pro vzpřimovací
reakci má velký význam taktilní aference z plosky. Na vzpřímené poloze se kromě
subkortexu podílí i mozková kůra (TROJAN, 2003). Určitou korovou účast na řízení
vzpřímené polohy potvrzuje i Bronstein. Uvádí, ţe tato funkce je řízena
propriospinálními okruhy a dráhami mozkového kmene, avšak některé reflexy spojené
s taktilní aferencí zahrnují i mozkovou kůru (BRONSTEIN, 2004).
Celkové řízení v rámci CNS bylo popsáno. Periferní realizace řízení funkce
klenby se uskutečňuje z plexus sacralis cestou n. ischiadicus (L4 - S3) a jeho dvou větví
n. peroneus communis (L4 - S2) a n. tibialis (L4 - S3). Tyto dva hlavní nervy a jejich
další větvení zprostředkovávají jak motorickou tak senzitivní inervaci v oblasti plosky a
klenby nohy (KAHLE, 2003).

4.5 Etiologie a klinický obraz plochonoţí
Podle Kapandjiho se děje kolaps plantární klenby díky oslabení (člověku
přirozené schopnosti) podpěry, kterou zprostředkovávají svaly a ligamenta. Pokud však
v průběhu ţivota selhává svalová podpora, stávají se ligamenta příliš nataţená a
nakonec se klenba hroutí nastálo. Plochá noha je tedy způsobena především svalovou
nedostatečností. Buď nedostatečností m. tibialis posterior, nebo ještě více běţnou
nedostatečností m. peroneus longus. Pokud noha není podporována svalovou funkcí,
pak vykazuje obraz varózní deformity, protoţe m. peroneus longus je abduktor. Na
druhé straně, pokud je na klenbu vyvinuta zátěţ hmotností celého těla, pak kolabuje
mediální klenba a vzniká obraz valgózní deformity. Tato valgozita vzniká díky dvěma
faktorům (KAPANDJI, 1987):
1. Příčná klenba, normálně drţená pomocí šlachy m. peroneus longus, se
oplošťuje, ve stejném okamţiku klesá i mediální klenba. Přednoţí tak rotuje mediálně
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okolo své podélné osy tak, ţe se ploska dotýká země skoro na celém svém povrchu a
současně je přednoţí uchýleno laterálně.
2. Pata se stáčí kolem podélné osy směrem do pronace a tím je Achillova šlacha
napnuta na své mediální polovině. Tento stupeň valgozity, který je vidět a lze ho měřit
pomocí úhlu, který spolu svírají osa paty a Achillova šlacha, překračuje fyziologickou
hranici 5° a v některých případech dosahuje aţ 20°. Kapandji uvádí, ţe někteří autoři
připisují tuto valgozitu primárně malformaci artikulujících ploch subtalárního kloubu a
abnormální laxitě interoseálních ligament, jiní tvrdí, ţe tyto změny nastávají
sekundárně.
Bez ohledu na příčinu, tato valgozita přemísťuje COP k mediální hraně nohy a proto se
hlavice talu pohybuje směrem dovnitř a níţ. Na vnitřní hraně nohy jsou pak
v kraniokaudálním směru vidět tyto prominence: 1) mediální kotník - zvýšená
prominence, 2) mediální část hlavice talu, 3) výběţek os naviculare. Výběţek os
naviculare představuje vrchol tupého úhlu, který spolu svírají přední a zadní část nohy
(KAPANDJI, 1987).
Kolář (KOLÁŘ, 2010) hovoří o plochonoţí v souvislosti s valgozitou calcanea.
Klasifikaci znázorňuje tabulka č. 5.
Tab. 5 - Klasifikace plochonoţí
KLASIFIKACE PLOCHONOŢÍ
Vrozeně plochá noha

Získaná plocha noha

Rigidní - vrozený strmý talus

chabost vazivového aparátu

Flexibilní - pes calcaneovalgus

nervosvalová onemocnění - parézy, myopatie
revmatická onemocnění
kontraktury

Pes planovalgus u dětí souvisí s postavením paty, kolenního kloubu a kyčelního kloubu.
Vývoj nohy končí zhruba kolem 6 - 7 roku. Do té doby jde v postavení segmentů o
kombinaci - valgozita paty, valgozita kolenních kloubů, valgozita a vnitřní rotace
v kyčli. K vyrovnání kolenních kloubů a sníţení valgozity paty dochází kolem 6 roku.
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Za patologii se povaţuje valgozita paty > 20º. Kromě valgózní paty je součástí
deformity také vnitřní rotace osy hlezna, medioplantární pokles talu, abdukce/addukce
přednoţí a pronace I. paprsku. Plochá noha u dětí bývá asymptomatická, potíţe jsou
vidět u adolescentů. Klinický obraz vypadá takto:


únava nohou



bolest na vnitřní straně nohy se šířením na přední stranu bérce (m. tibialis
anterior)



zkrácení Achillovy šlachy



pronační držení nohy

Plochonoţí se často vyskytuje s VDT či konstituční hypermobilitou, proto se indikuje
fyzioterapie. Získaná plocha u dospělých má svou etiologii v dlouhodobém přetěţování.
K vývinu můţe dojít z dětské ploché nohy nebo z nohy původně nedeformované. Na
vzniku ploché nohy u dospělých se kromě působení statické zátěţe podílí nošení
nevhodné obuvi, hormonální nerovnováha s vlivem na laxicitu vazivového aparátu
(gravidita, klimakterium). Výše uvedené faktory potvrzuje i Medek (MEDEK, 2003).
Klinický obraz dle Koláře vypadá takto:


bolest v oblasti hlezna a subtalárního skloubení - maximum pod zevním
kotníkem s propagací na přední stranu bérce



valgozita patní kosti



zevní hrana paty ztrácí kontakt s podložkou



přednoží v abdukci a pronaci



otoky, varixy



chybí odvíjení chodidla od podložky při chůzi - došlap tvrdý

Plochonoţí často vede ke vzniku úponových bolestí v oblasti hlezna a nohy. U
neurogenně podmíněné ploché nohy popisuje Adamec vznik deformity v důsledku
svalové nerovnováhy, jejíţ podoba je dána místem primární léze. Při lokalizaci na
úrovni spinomuskulární (poliomyelitis anterior, meningomyelokéla) v klinickém obrazu
dominuje hypotonie s planovalgózním postavením nohy. Naopak při postiţení na úrovni
CNS (DMO) převládá spasticita se sloţkou equinózní. V rámci diferenciální rozvahy
jsou pro dětskou plochou nohu také důleţité tyto jednotky: os tibiale externum, vrozený
strmý talus, peroneální spastická plochá noha (ADAMEC, 2005). Lee a kolektiv
potvrzují, ţe plochá noha můţe být podmíněna na úrovni neuromuskulární a to ve
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smyslu slabosti či hyperaktivity vnitřního a vnějšího svalstva nohy. Tento stav můţe
být způsoben vyjádřením vrozené či dědičné poruchy, cévní mozkové příhody,
poúrazové odezvy, či iaotrogenní odpovědi (LEE, 2005). Sosna a kolektiv popisují
etiologii podélně ploché nohy u dětí a v dospělosti. V dětství upozorňují na chabost
vazů, či plochou nohu jako součást generalizovaných syndromů (Down, Ehlers-Danlos,
Marfan). Dále pak, stejně jako i jiní autoři, na svalovou slabost, os tibiale externum,
poškození periferního nervu, poliomyelitidu, dětskou mozkovou obrnu či juvenilní
revmatoidní artritidu. Klinickým projevem je valgózní postavení paty, medioplantární
pokles talu a abdukce přednoţí. V dospělosti se pak autoři dotýkají i více poruchy
funkce, kde moţnou příčinou ploché nohy můţe být jednak reziduum nálezu dětství, ale
také dlouhodobé přetěţování ve smyslu stání a chůze, coţ je charakteristické pro určitá
povolání. Dalšími příčinami, které vyvolávají těţkou deformitou, jsou zlomeniny patní
kosti. V neposlední řadě je důleţité zmínit i poruchy cévní, jako např. městnání při
křečových ţilách, otoky po tromboflebitidě, či městnání v lymfatickém oběhu. Tyto
všechny faktoru vedou k oslabení vazivového a svalového aparátu nohy. Klinickým
projevem této poruchy bývá v dospělosti zvyšující se pocit únavy během dne.
Doprovodné příznaky jsou pálení, píchání, tupý tlak či parestezie. Později se objevují i
bolesti a křeče lýtkových svalů. Zpočátku tyto obtíţe mizí v klidu. V pokročilejší fázi
dochází druhotně i k artrotickým změnám, které mohou být klidově bolestivé. Příčně
plochá noha, vznikající obvykle po 30. roce ţivota a častěji u ţen, je do jisté míry
způsobena také nevhodnou obuví. Vysoký podpatek přetěţuje přednoţí a v úzké špičce
nemohou drobné svaly nohy plnit dostatečně svoji funkci a vzniká atrofie. Nepříznivý
vliv má samozřejmě také zvýšená váha. Klinickým projevem jsou bolesti v oblasti
hlaviček metatarsů. Někdy se objevuje neuralgie z důvodu útlaku - n. plantaris medialis.
Při našlápnutí se můţe objevit tzv. Mortonova neuralgie - vyzařující bolesti mezi III a
IV prstcem, které ustávají při odlehčení. Ochabnutí vazivového a svalového aparátu na
přednoţí má pak za následek vyklenutí metatarsálních hlaviček do plosky, coţ vede
k otlakům (SOSNA, 2001). Jako statickou deformitu označuje plochou nohu Vojtaššák,
v rámci etiologie podobně jako jiní vyzdvihuje nadváhu či konstituční slabost vaziva
(VOJTAŠŠÁK, 2000).
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4.6 Diagnostika ploché nohy
4.6.1 Anamnéza
Součástí diagnostiky i v případě ploché nohy je v první řadě anamnéza.
S ohledem na moţnost poruchy funkce u sníţené klenby se lze orientovat podle
anamnézy tak, jak ji uvádí Lewit, i kdyţ ten se spíše orientuje na oblast vertebrogenní
(LEWIT, 2003). Otázka funkční je doplněna informacemi z ortopedického hlediska
(MEDEK, 2003), (ADAMEC, 2005), (LEE, 2005), (SOSNA, 2001), (VOJTAŠŠÁK,
2000). Takto modifikovaně zaměřená anamnéza by měla obsahovat především tyto
informace:
 trauma - fraktury, luxace, kontuze v oblasti nohy (kolenního kloubu, kyčelního
kloubu)
 generalizovaná porucha pojiva
 konstituční hypermobilita
 metabolické onemocnění - diabetes mellitus (diabetická neuropatie)
 závislost na zátěţi, poloze a drţení těla
o otázka váhy
o otázka únavy vázaná na chůzi či stoj
o otázka sportu, sportovní zátěţe
 bolest (oblast nohy, sekundární bolest kolene, kyčle a bederní páteře)
o typ
o frekvence
o intenzita
o lokalizace
 neurologické poruchy - DMO, CMP, meningomyelokéla, poškození periferního
nervového systému
 význam věku
 ADL
o pohybový reţim
o otázka obuvi
Jisté algoritmy pro postup u ploché nohy uvádí spíše ortopedická odborná
veřejnost. Diferenciální diagnostiku při dětské ploché noze ukazuje grafické schéma
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(viz Přílohy - obrázek č. 8) (ADAMEC, 2005). Medek uvádí algoritmus diagnostiky a
léčby ploché nohy dospělých (viz Přílohy - obrázek č. 9) (MEDEK, 2003).
4.6.2 Klinické vyšetření - statické
Další součástí diagnostiky je statické vyšetření. Jako základní parametr slouţí
vyšetření aspekcí dle Jandy s bliţším zaměřením na okolí vnitřního a laterálního okraje
nohy (JANDA, 1982). Lewit popisuje detaily, na které se soustředí v rámci pohledu. Je
důleţité sledovat samotný tvar podélné a příčné klenby (tvar, klenutí a postavení pat) a
tloušťku Achillových šlach. Ve stoji (v případě laterálního okraje nohy) je při poruše
často vidět vyklenutí měkkých tkání v okolí pátého metatarsu. Jako orientační
hodnocení vnitřní podélné klenby pouţívá Lewit vsunutí prstu pod mediální klenbu
(LEWIT, 2003). Sosna a kolektiv popsali v rámci klinického obrazu (viz výše) velice
důleţitý detail, který má v rámci aspekce velkou výpovědní hodnotu a tím je
medioplantární prominence talu (SOSNA, 2001).
4.6.3 Klinické vyšetření - funkční dynamické
Pouhá diagnostika tvaru nestačí, tudíţ je třeba klinické vyšetření doplnit
informací o funkci. Funkci všech skloubení chodidla vyšetřuje Lewit souhrnně pomocí
otáčení chodidla kolem podélné osy. Dále se z pasivních pohybů testuje zejména
dorsální flexe. Nejdůleţitější je vyšetřit zejména vnitřní klenbu při chůzi, kdy při
dekompenzaci vidíme propad. Fyziologicky je dopad je na patu přes zevní hranu (v
supinaci), aby se noha v konci odvinula v pronaci směrem k palci. U lehčích poruch to
lze upravit vědomou soustředěnou korekcí. Odrazová funkce bývá nedostatečná u
příčně ploché nohy. U tohoto typu postiţení je důleţité vyšetřit svalovou sílu flexorů
prstců. K diagnostice pouţíváme kromě svalového testu především Véleho test. Velmi
časté valgózní postavení palce s plochonoţím je způsobeno oslabením m. abductor
hallucis, který podepírá podélnou klenbu. Tedy i orientační vyšetření síly těchto
drobných svalů můţe přispět k vyšetření ploché nohy (LEWIT, 2003). Blíţe se
vyšetření a terapii krátkých svalů nohy věnuje Jam v souvislosti s bolestivým
syndromem nohy z důvodu abnormálního pronačního drţení (JAM, 2006). Z funkčního
hlediska není rozhodující stupeň plochosti, nýbrţ pevnost - tj., zda se klenba nohy při
chůzi propadá či ne. I relativně plochá noha můţe pevně drţet, zatímco zdánlivě
normální se můţe propadat (LEWIT, 2003). Svalová dysbalance v oblasti nejen nohy
samotné je charakteristická zvýšenou únavou při stoji a chůzi. V určitých místech se
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objevuje oslabení (flexory prstců, m. abductor hallucis), v jiných místech přetíţení
(plantární aponeuróza, dlouhé svaly nohy). Proto je důleţité vyšetřit reflexní změny, tak
jak je popisuje Lewit v rámci funkční diagnostiky (LEWIT, 2003). Travellová a Simons
pak detailně rozpracovali diagnostiku spoušťových bodů, které v rámci reflexních změn
nacházíme (TRAVELL, 1992). Je otázkou, do jaké míry vznikají reflexní změny
sekundárně v návaznosti na poruchu funkce klenby a do jaké míry tuto funkci ovlivňují
reflexní změny primární. Důleţitou součástí dynamického klinického vyšetření je
posouzení funkční flexibility nohy - tedy její schopnosti vrátit se k fyziologickému
postavení. V zátěţi pokleslá klenba s valgozitou paty se při odlehčení (či stoji na
špičkách) vrací do původního postavení a pata se opět lehce vrací do varozity. U
valgozity paty (měřené při zátěţi ve stoji spatném) větší jak 10˚ od své fyziologické osy
hovoří autor o patologii. Tento test se dá pouţít pro posouzení míry laxicity vazivového
aparátu nohy a podává dobrou informaci o tom, zda je plochá noha kompenzována.
Pasivně má být plochá noha plně korigovatelná a nebolestivá při převedení do inverze
(ADAMEC, 2005). Tento funkční test popisují i Sosna a kolektiv, uvádějí ho především
u asymptomatické flexbilní ploché nohy (SOSNA, 2001). V rámci funkčního hodnocení
lze pouţít klasifikaci poruchy podle Stryhala, tak jak ji uvádí Medek. Prvním stupněm
je noha svalově unavená, u druhého stupně je pokles klenby patrný v zatíţení a
v odlehčení se opět modeluje. Při dalším zhoršení dochází ke třetímu stupni, kdy klenba
je sice trvale oploštěná, ale je zde moţná pasivní modelace do normálního stavu.
Posledním stupněm je fixovaná deformita, bez moţnosti pasivní korekce (MEDEK,
2003).
4.6.4 Laboratorní vyšetření
Samotná anamnéza s klinickým vyšetřením podávají cenné, ne však úplné,
informace. To je potřeba doplnit přesnějšími údaji o chování nohy při stoji a chůzi.
K tomuto účelu nám dnes slouţí mnohé laboratorní vyšetřovací metody pro diagnostiku
plochonoţí a jiných poruch, které se v rámci postury objevují. Jednou z jednodušších
laboratorních metod pro vyšetření plochonoţí, která je spíše orientační, je tzv. statická
plantografie. Výsledkem tohoto vyšetření je plantogram, coţ je otisk plosky nohy na
papíře. Při klinickém vyšetření ještě nemusí rozšířený tvar nohy s prominencí mediální
kontury znamenat plochonoţí - to charakterizuje aţ patologická distribuce zátěţe. Od
druhého roku ţivota přibývá s vývojem klenby na otisku mediální klenutí nohy. Jako
patologický nález je u dětí nad 3 roky hodnoceno chybění tohoto vyklenutí, nebo
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konvexita vnitřního okraje chodidla. Adamec uvádí plantogram nohy ve stoji
s viditelným rozloţením zátěţe do tří stupňů. Toto rozdělení ukazuje obrázek č. 10
(ADAMEC, 2001).

Obr. 108 - Typy otisku nohy na plantogramu u dětského plochonoţí (ADAMEC,
2001)
Více neţ statické plantografii se diplomová práce v této části věnuje tzv.
dynamické plantografii 9 (někdy se také pouţívá pojem dynamická podografie či
pedobarografie). Principem této diagnostické metody je tlaková plošina. K měření se
obvykle pouţívají dva způsoby, buď koberce, nebo vloţky do boty. Metoda podává
informace o rozloţení distribuce tlaků pod ploskou. Obvykle se měření uţívá pro chůzi,
nebo určité modifikace stoje, protoţe i klidný vzpřímený stoj je pouze kvazistatická,
tedy neúplně statická poloha. Název dynamická plantografie vyplývá z toho, ţe měření
probíhá v čase a dochází ke změnám hodnot sledovaných parametrů. Dynamická
plantografie je vyuţívána pro základní výzkum chůze, či vzpřímeného stoje a jejich
modifikací a patologií. V klinice nachází uplatnění zejména v ortopedii, neurologii,
rehabilitaci, ortopedické protetice a sportovní medicíně. V současnosti se nejvíce
pouţívají systémy Emed a Footscan (Musgrave Footprint, Tekscan HR Mat,…). Oba
tyto systémy se liší v technické konstrukci.

8

N - fyziologický otisk
B1 - jde o sníţené konvexní vyklenutí, ale je stále patrné
B2 - konvexní vyklenutí je zcela vymizelé
B3 - vnitřní okraj otisku tvoří prominence pokleslé hlavice talu
9
V literatuře se objevují pojmy dynamická plantografie, dynamická podografie a pedobarografie, jedná se
však o synonyma v klinickém významu. Všechny tyto metody se zaměřují na vyšetření rozloţení tlaků
plosky nohy.
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Pro měření se vyuţívá tlakové plošiny s vysokou hustotou na tlak citlivých
senzorů. Plošina se skládá z několika vrstev (spodní ochranná - gumotextil, senzorová,
horní ochranná - ochrana senzorů a dostatečná elasticita pro přenos tlaku). Ze senzorů
se u těchto plošin pouţívají nejčastěji kapacitní nebo odporové.
Kapacitní senzor je tvořen dvěma plochými vodiči, mezi kterými je vloţeno
elastické dielektrikum. To je při zatíţení stlačeno, tím dochází ke změně permitivity a
vzdálenosti obou vodičů a následně ke změně kapacity a napětí. Snímkovací frekvence
je v horní hranici 100 Hz. Funkci tohoto senzoru omezuje hystereze v důsledku
zpomalené reakce materiálu dielektrika na změnu tlaku. Frekvence senzoru je
dostačující pro vyšetření chůze, ne uţ tak pro sprint či skok. Výhodou je vysoká
přesnost a opakovatelnost měření. Tento typ senzorů pouţívá systém Emed.
Odporový senzor je tvořen dvěma kruhovými vodiči, mezi kterými je vrstva
uhlíkového prachu nebo inkoustu. Zatíţení vede k propojení obou vodičů, tím klesá
odpor v závislosti na velikosti tlaku. Senzory tohoto typu jsou tenké, ale s opakovaným
pouţitím klesá citlivost, coţ bohuţel omezuje spolehlivost. Systém Footscan vyuţívá
tyto senzory ve velikosti 5 x 7 mm. Jsou však i jiné typy tohoto systému, které vyuţívají
oba typy senzorů (Footscan Hybrid plate).
Dalšími technickými prvky, které určují vlastnosti těchto systémů je hustota
senzorů, jejich citlivost a dále pak snímkovací frekvence. Pro udrţení kvality získaných
dat je důleţitá kalibrace jednotlivých senzorů (cca po 2 týdnech). Zpracování
jednotlivých dat je poté záleţitostí počítače a sofistikovaného softwaru. O jednotlivých
sledovaných parametrech bude pojednáno níţe. Pro přehled rozdílu mezi oběma výše
zmíněnými systémy uvádím následující tabulku č. 6.
Tab. 6 - Technické parametry systémů Emed a Footscan
TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMŮ EMED A FOOTSCAN
PARAMETR / SYSTÉM

Emed

Footscan

Rozměry plošiny

0.61 - 0.69 m x 0.32 - 0.4 m

0.5 - 2 m x 0.4 m

Typ senzorů

kapacitní

odporové (+ piezoelektrické)

Vzorkovací frekvence

100 Hz, 400 Hz

500 Hz
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Hustota senzorů

4 / cm2

2.6 / cm2

Citlivost senzorů

1 - 127 N / cm2

0.7 - 155 N / cm2

Metodika pouţití dynamické plantografie je často podobná (viz níţe uvedené
studie). Jak v chůzi, tak ve stoji probíhá měření na boso. Přičemţ důleţité je určení
jednotlivých segmentů planty pro následné porovnávání tlaků v jednotlivých regionech.
Nejčastěji se pouţívá rozdělení na oblast paty; středonoţí - mediální, laterální část;
přednoţí - jednotlivé metatarsy či opět pouze mediální a laterální část a nakonec
jednotlivé prstce. V grafickém zobrazení jsou pak jednotlivé rozdíly v tlaku rozlišeny
sytostí a typem barvy pro lepší přehled.
Výsledky dynamické plantografie se dají vyhodnotit samostatně, nebo se v praxi
někdy tato metoda kombinuje s 3D kinematickou analýzou (online, 2009). Obecně tato
analýza sleduje pohyb bez příčiny, která jej vytváří. Vychází z určení závislosti dráhy
na čase a dále pak vyvozené závislosti pro rychlost a zrychlení. Dalšími parametry jsou
úhlová rychlost a úhlové zrychlení. V matematickém zpracování se pak jedná o
opakovanou derivaci (online, 2009). V klinickém hledisku pak tato metoda často sleduje
úhlové změny mezi jednotlivými segmenty dolní končetiny (kyčel - koleno - hlezno)
v průběhu chůze, jako např. u pacientů s CMP (KIM, 2004).
Studie Ledouxe a Hillstroma ukazuje vyuţití měřících plošin u asymptomatické
skupiny 19 osob, kde 8 z nich mělo plochonoţí (pes planus). V této studii byl sice
pouţit jiný měřící systém (Musgrave Footprint - odporový senzor, počet senzorů 2048;
64 x 32), avšak metodika byla podobná jako u jiných měření. Šlo o chůzi naboso, kdy
naměřené tlaky byly převedeny na tlakové síly v sedmi různých regionech planty (pod
palcem, pět pod jednotlivými metatarsy a pod patou). Snímán byl tlak měkkých tkání
planty v průběhu celé stojné fáze. Jedinci s plochou nohou vykazovali signifikantně
větší tlak na plošinu v regionu pod palcem bez rozdílu v ostatních regionech. Autoři
uvádějí, ţe naměřená data svědčí o patologii mechaniky prvního paprsku nohy u
plochonoţí (LEDOUX, 2002).
Objektivní dokumentace dynamiky varózní a valgózní deformity zánoţí je stále
klinickým dilematem. Chang a kolektiv ve své studii uvádějí přehled spastické noţní
deformity. U 108 dětí s DMO bylo provedeno klinické, radiologické a plantografické
vyšetření. V souladu s klinickým vyšetřením bylo definováno pět kategorií deformity:
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těţká varozita, varozita, neutrální, valgozita a těţká valgozita. Pedobarografický index10
byl stanoven tak, ţe byly sečteny procentuální hodnoty tlaku pod mediálními částmi
středonoţí a přednoţí a od této hodnoty bylo odečteno procentuální vyjádření tlaku pod
laterálními částmi středonoţí a přednoţí. Index vysoce koreloval s klinickým
vyšetřením, a jak autoři uvádějí, podal lepší informace neţ radiologické vyšetření
v diferenciaci klinických kategorií plochonoţí. Autoři doporučují dynamickou
plantografii (metoda měření plantárních tlaků při stoji či chůzi) jako primární metodu
pro diagnostiku intenzity deformity u pacientů s valgózní či varózní dysfunkcí v oblasti
nohy. Míra závaţnosti deformity můţe být podle nich monitorována individuálními
měřeními, která mají nejlepší korelaci s klinickým vyšetřením. Klinické vyšetření je
nadále primárním nástrojem pro obecné poruchy, ale je sloţité ho pouţít jako objektivní
metodu. Radiologické vyšetření je podle Changa a kolektivu vhodná metoda pro
předoperační vyšetření, kdyţ je indikována chirurgická intervence (CHANG, 2002).
Rai a Aggarwal ve své studii popisují distribuci a velikosti plantárních tlaků,
které byly měřeny k identifikaci manifestace funkční poruchy v oblasti nohy. U
normálního a abnormálního nálezu v oblasti nohy byla provedena plantografická měření
v průběhu chůze. Výsledky ukázaly, ţe maximální hodnoty tlaků byly odlišné a
signifikantní pro normální i abnormální skupinu. Jednotlivá maxima korelovala i
s patologickým stavem. Autoři vyzdvihují důleţitost této metody právě pro vyšetření
chůze. Dle autorů mohou být tyto údaje uţitečné pro pochopení změn chůze a v rámci
ortopedických poruch souvisejících s nohou (RAI, 2006).
V rámci dynamické plantografie se kromě metod, kdy je noha naboso pouţívají i
určité metody měření nohy v obuvi. Jedním z takových systémů je Footscan, nebo např.
Pedar. Tento systém pouţili pro měření např. Putti a kolektiv v rámci zjištění vlivu
opakovatelnosti pouţití tohoto systému a normálních tlakových hodnot (PUTTI, 2007),
či zjištění tlakových rozdílů u muţů a ţen (PUTTI, 2010).
Pouţití systému Emed ukazuje studie, kterou publikovali opět Putti
s kolektivem. Cílem studie bylo určit vliv opakovatelnosti pouţití systému Emed ST4 a
určení rozsahu tlaků u normálního nálezu nohy. Subjekt studie tvořilo 53 zdravých
probandů (17 ţen a 36 muţů). Měření byla provedena ve dvou termínech přibliţně 12
dní od sebe. Hodnoceny byly tyto parametry: maximální tlak, kontaktní plocha,
10

Coronal index: (impulse % in medial midfoot + impulse % in medial forefoot) − (impulse % in lateral
midfoot + impulse % in lateral forefoot) (CHANG, 2002)
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kontaktní čas, vztah tlaku a času, vztah síly a času a okamţik maximální hodnoty tlaku.
Koeficient opakovatelnosti byl menší neţ 16.9% pro všech 122 parametrů. Nejvyšší
hodnoty tlaků byly naměřeny pod hlavičkami druhého a třetího metatarsu s průměrnými
hodnotami 361 kPa respektive 330 kPa. Dalšími hodnotami bylo 321 kPa v místě palce
a 313 kPa v oblasti paty. Kontaktní plocha byla největší pod patou - 35 cm2.
Procentuální vyjádření kontaktního času bylo v rozsahu 75 - 85% pod hlavičkami
metatarsů a 70% pod palcem. Nejvyšší tlak v závislosti na čase byl naměřen pod
hlavičkami první třech metatarsů a pod palcem. Nejvyšší síly v závislosti na čase byly
naměřeny pod patou. Systém Emed ST4 byl shledán vhodný k opakovanému měření.
Rozsahy hodnot naměřených parametrů lze podle autorů aplikovat v ortopedické klinice
jako součást vyšetření patologických stavů nohy (PUTTI, 2008). Grafickou podobu
rozdělení regionů nohy v rámci výše zmíněné studie ukazuje obrázek č. 11.

Obr. 11 - Rozdělení regionů nohy v rámci systému Emed ST4 (PUTTI, 2008)
Stejně zaměřenou studii, akorát s pouţitím systému Emed ST2 publikovali
Maetzler a kolektiv (MAETZLER, 2010).
Alvarezová a kolektiv uvádí ve své studii, ţe pro potvrzení dynamické
plantografie jako klinicky prospěšné metody v léčbě dětských poruch nohy je potřeba
pracovat se spolehlivými plantografickými daty jedinců, kteří nevykazují patologii
v oblasti nohy. Účelem této studie bylo popsat plantografické profily u zdravých dětí
všech věkových kategorií se zvláštním zaměřením na malé děti a zjistit, zda existuje
určitá souvislost mezi věkem a rozdíly v jednotlivých vzorech tlaků. Subjekt studie
tvořilo 146 zdravých dětí (1,6 - 14,9 roku). Pouţit byl měřící systém Tekscan HR Mat.
Dynamickým testem, který byl hodnocen, byla chůze v individuálním provedení a
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rychlosti kaţdého jedince. Relativní síly a timing byly hodnoceny v rámci pěti sektorů
nohy (pata, laterální středonoţí, mediální středonoţí, laterální přednoţí a mediální
přednoţí). Jako statistická metoda byla pouţita analýza rozptylu (z aj. ANOVA) pro
zjištění souvislosti mezi věkem a tlakovými profily u těchto dětí ve čtyřech proměnných
parametrech (v procentuálních hodnotách): iniciální fáze došlapu na patu, iniciální fáze
došlapu v oblasti mediálního středonoţí, maximální tlak v oblasti paty a maximální tlak
v oblasti mediálního středonoţí. Rozdílné tlaky byly rozpoznány v rámci třech
věkových skupin: 1) < 2 roky, 2) 2 - 5 let, 3) > 5 let. Rozdíly v iniciaci, přenosu síly a
čase kontaktu v jednotlivých segmentech, které souvisí s věkem, poskytují dle autorů
důkaz pro zrání nohy dítěte ve smyslu přechodu od ploché nohy u malých dětí ke
klenuté křivce nohy u starších (ALVAREZ, 2008).
V rámci dynamické plantografie se hodnotí celá řada parametrů, vztahujících se
nejen ke tvaru mediálního klenutí, ale k odrazu celkové postury. Mezi základní
parametry patří CoP (z aj. Centre of Pressure), které je místem reakce podloţky proti
tíze těla. V labilně rovnováţném stavu - tím se myslí ustálený stoj, se průměrná hodnota
shoduje s CoG (z aj. Centre of Gravity), coţ je vertikální projekce CoM (z aj. Centre of
Mass - těţiště) na podloţku. Při změně labilně rovnováţného stavu se CoP a CoG od
sebe navzájem vzdalují (WINTER, 1995). Pro vzpřímený stoj, kdy jsou chodidla
nehybná, platí, ţe se CoG nachází v rámci opěrné baze (DUARTE, 2010). Z hlediska
dynamické plantografie se pro chůzi vyuţívá zejména parametr CoP a jeho průběh
během odvinu planty na měřící plošině (DE COCK, 2008). Starší studie ukazují celou
řadu plantografických parametrů, které lze při hodnocení plantogramu pouţít.
Hodnocení dle Godunova, jak jej uvádí Brozmanová, vychází ze základní linie
plantogramu, kterou je spojnice zadního okraje paty a středu mezery mezi třetím a
čtvrtým prstcem. Hodnotí se zde střední část plantogramu, kde se sleduje vztah
mediálního klenutí vzhledem k jednotlivým liniím. U Mayerovy metody, kde je linie
spojnicí nejširšího místa paty a vnitřního okraje čtvrtého prstce, se sleduje opět vztah
mediálního klenutí a této linie. Další variantou je Purgaričova metoda segmentů. V této
metodě jsou vytvořeny dvě úsečky, které by měly být rovnoběţné - tzv. diametr. První
určuje nejširší místo paty a druhá nejširší místo přední části nohy. Poté je noha
rozdělena spojnicemi na pět stejně širokých podélných segmentů. Hodnotí se obvykle
vztah nejuţšího místa nohy (linie os cuboideum - os cuneiforme mediale) k jednotlivým
spojnicím. Dalšími typy hodnocení jsou tzv. indexové metody. Srdečný uvádí index
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vypočtený z poměru mezi délkou otisku nohy bez otisku prstců a šířkou nohy v úrovni
pátého metatarsu. Dalším typem je index Ky dle Sztritera a Godunova, který se týká
vztahu mediální tečny otisku a k ní vynesené kolmici v nejuţším místě plantogramu,
(URBAN, 2000). Jedním z nejpouţívanějších parametrů v rámci otisku nohy je
Chippaux-Šmiřák index, který ukazuje poměr nejuţšího a nejširšího místa otisku
(VAŘEKA, 2008), (VILLARROYA, 2009), (CHEN, 2010). Chippaux-Šmiřák index je
znázorněn na obrázku č. 12.

Obr. 1211 - Chippaux-Šmiřák index (STAVLAS, 2005)

4.7 Vybraná klinická problematika plochonoţí
Plochá noha a porucha funkce klenby se objevuje v klinice buď jako primární
záleţitost v rámci vrozených poruch, nebo v celé řadě klinických případů jako
sekundární komplikace. Funkce klenby je otázkou senzomotorické činnosti, která je do
značné míry podmíněna kvalitou svalové činnosti, exterocepce, propriocepce a
vlastního neurálního řízení. Dalšími zásadními prvky ovlivňující její činnost jsou vlastní
biomechanika dolní končetiny a míra zátěţe (zj. váha). Z těchto důvodů byly vybrány
následující klinické případy.
4.7.1 Diabetes mellitus
Negativním klinickým projevem diabetu ve vztahu k poruše funkce nohy a tím
pádem i funkce klenby je diabetická neuropatie. Tato nejčastější pozdní komplikace
postihne přibliţně 50% diabetiků. Nejčastější klinickou formou je distální symetrická
senzitivně-motorická polyneuropatie. Zejména u starších jedinců se objevují poruchy
11

Chippaux-Šmiřák index = f/g
f = nejširší část chodidla, g = nejuţší část chodidla, s = úhel klenutí
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chůze při alteraci rovnováhy a koordinace pohybů. Klinickým deficitem u neuropatie
silných vláken je porucha taktilního čití a porucha propriocepce. Senzitivním
symptomem je negativní funkční deficit ve smyslu hypestezie aţ anestezie
(MORAVCOVÁ, 2006).
Poretsky uvádí neuropatii aţ u 80% případů s nejmarkantnějším projevem na
nohách. Postiţena mohou být senzitivní (tenká i tlustá vlákna), motorické i autonomní
nervy. Reflexy mohou být sníţené aţ vyhaslé. Postiţeno je vibrační čití. Dále pak
svalové oslabení a atrofie drobných svalů a dorsálních flexorů nohy s různou autonomní
dysfunkcí (PORETSKY, 2010).
Distální senzitivní neuropatii jako nejčastější formu s mírnou senzitivní a
minimální motorickou dysfunkcí uvádí Kahn a kolektiv (KAHN, 2004).
Khanolkar uvádí, ţe motorická neuropatie v rámci diabetu vede k vnitřní svalové
dysbalanci nohy, zvýšenému nataţení ligament a spontánní dislokaci. Výsledkem je
zvýšené zatíţení nohy a zvýšení plantárních tlaků, coţ progresivně vede ke kostním
mikrofrakturám a dalším komplikacím (KHANOLKAR, 2008).
4.7.2 Dětská mozková obrna
Dětská mozková obrna se na funkci klenby podílí negativně zejména centrální
poruchou koordinace. Nedochází u ní k adekvátnímu vývinu senzomotorických
mechanismů, které jsou základem pro fyziologickou motorickou funkci nejen nohy.
Kraus také uvádí, ţe u těchto pacientů nedochází k rozvoji motorických programů
zajišťujících stabilitu. Obecně je velkým problémem u tohoto onemocnění na jedné
straně spasticita a na straně druhé dyskineze. Konkrétním problémem v drţení těla a
dolních končetin u spastické diparetické formy je nedokonalé napřímení, mírná flexe
v kyčlích a kolenou, vnitřní rotace femurů a stoj na špičkách. Ve třech etáţích jsou pak
charakteristické fixní kontraktury (m. triceps surae, flexory kolen a kyčlí). Jiným
obrazem u této formy je torzní deformita nohy, mediální rotace femurů, laterální rotace
tibie, valgózně-abdukční postavení nohy. Tento abnormální obraz ještě zvětšuje flekční
kontraktura v oblasti kolen a přetaţení Achillových šlach. Dalším příkladem je
planovalgózní postavení u hákovitého typu nohy. V neposlední řadě pak rekurvace
kolenních kloubů, omezená dorsální flexe a abnormální stoj na špičkách. Podobný obraz
dolních končetin je u spastické kvadruparetické formy. U dyskinetické formy je
problémem nedostatečná kontrola trupu, která brání rozvoji stoje a chůze. Dále pak
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hypotonie korelující svou intenzitou s mírou dystonie. Akrální atetóza způsobuje
osovou instabilitu, coţ se výrazně projevuje na poruše chůze. U cerebelární formy
převládá centrální hypotonie, coţ způsobuje poruchu koordinace. Na trupu se objevuje
ataxie a celkově také hypermetrie (KRAUS, 2005).
Miller uvádí podrobněji distribuci plantárních tlaků u dětské mozkové obrny
(MILLER, 2005). Na obrázku č. 13 je vidět distribuce plantárních tlaků u chlapce
s asymetrickou diparetickou formou.

Obr. 1312 - Distribuce plantárních tlaků u diparetické formy DMO (MILLER,
2005)
Hinchcliffe blíţe popisuje noţní deformitu, kdy je noha reverzně vyklenutá. U
této deformity je funkce klenby a moţnost opory naprosto vyřazena (HINCHCLIFFE,
2007).
Davids shrnuje noţní deformity u dětské mozkové obrny. Jako příčinu
deformace uvádí dynamickou hyperaktivitu a nerovnováhu svalů (DAVIDS, 2010).
4.7.3 Centrální mozková příhoda
Základním problémem u CMP je porucha motoriky a stejně jako například u
diabetické neuropatie zmíněné jiţ dříve porucha propriocepce a exterocepce. Nejčastější
poruchou je hypestezie, ale objevují se i parestezie, zejména v části rekonvalescence. U

12

Obrázek ukazuje distribuci plantárních tlaků jeden rok po chirurgické intervenci.
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přímých lézí capsula interna se vyvíjí těţká spasticita 13 . Dalším faktorem, který
komplikuje funkci klenby je porucha rovnováhy (KALINA, 2008).
Kalvach uvádí poruchu rovnováhy mezi excitací a inhibicí jednotlivých svalů.
Na noze vzniká takto nerovnováha mezi spastickým m. triceps surae a utlumeným m.
tibialis anterior (KALVACH, 1997).
Areneová a Hidler uvádějí bliţší popis paretické končetiny po cévní mozkové
příhodě. Na základě léze supraspinálních center dochází ke svalové slabosti, pasivnímu
či aktivnímu omezení aktivace agonistů, vzniku abnormálních vzorů svalové aktivace a
sníţení generace svalové síly. V důsledku špatné aktivace a změny v řízení motoriky
vzniká abnormální chůzový vzor. V rámci abnormální svalové koaktivace pak dochází
k deficitu posturální stabilizace. U senzorického deficitu můţe svalovou slabost
doprovázet špatné zpracování aferentních signálů, coţ vede k abnormální svalové
aktivaci a tedy ke vzniku patologického vzoru chůze a postoje (ARENE, 2009).
Vztah mezi svalovou slabostí a funkční aktivitou na dolní končetině po CMP
uvádí Bohannon (BOHANNON, 2007).
4.7.4 Obezita
Mickleová a kolektiv uvádí studii, ve které zkoumali vztah klenby u dětí
s nadváhou a obezitou. Cílem studie bylo zjistit, zda plochonoţí lze přičítat zvětšenému
tukovému polštáři v oblasti středonoţí či poklesu mediální klenby v porovnání s dětmi
bez nadváhy (obezity). Studie neukázala signifikantní rozdíl tukového polštáře v oblasti
středonoţí mezi jednotlivými skupinami. Avšak děti s nadváhou a obezitou měli
signifikantně niţší výšku klenby (0.9 ± 0.3 cm) neţ děti bez nadváhy a obezity (1.1 ±
0.2 cm; p = 0.04). Výška klenby u dětí s nadváhou a obezitou naznačuje, ţe niţší klenba
u těchto dětí můţe být způsobena změnami v anatomických strukturách jejich nohou.
Dle autorů mohou mít tyto strukturální změny nepříznivý vliv na funkci mediální
klenby, pokud jejich zvýšená váha z dětství přetrvává i do dospělosti (MICKLE, 2006).
Biomechanická analýza Hillse a kolektivu byla zaměřena na rozdíly mezi
hodnotami a distribucí plantárních tlaků u obézních a neobézních dospělých jedinců.
Rozdíly byly sledovány během stoje a chůze. K měření byl pouţit systém Emed F01.
Měřící protokol zahrnoval stoj na levé noze, na pravé noze, na obou a chůzi po měřící
plošině (měřena pravá noha). Tlaky byly hodnoceny v osmi regionech planty. U muţů i
13

komplikace spasticity viz např. kapitola 2.7.2 Dětská mozková obrna
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ţen s obezitou byly hodnoty tlaků vyšší ve všech osmi regionech při stoji na jedné noze
oproti skupině bez obezity. Signifikantní zvýšení tlaků bylo zaznamenáno pod patou,
střednonoţím a pod hlavičkami metatarsů - II a IV u muţů a III a IV u ţen. Šířka
chodidla byla také signifikantně vyšší u jedinců s obezitou. Pro chůzi byla zaznamenána
vyšší maxima tlaků pro ţeny i muţe s obezitou. Největší vliv váhy na maxima tlaků u
obézních jedinců byl zaznamenán pod mediální klenbou a pod hlavičkami metatarsů.
Porovnání maximální hodnot plantárních tlaků obézních a neobézních muţů a ţen
v chůzi ukazuje obrázek č. 14. Vyšší tlaky u obézních ţen oproti obézním muţům
během stoje mohou být dle autorů výsledkem sníţené pevnosti vazů na noze (HILLS,
2001).

Obr. 1414 - Maxima plantárních tlaků obézních a neobézních muţů a ţen (HILLS,
2001)
Vliv obezity na distribuci plantárních tlaků u dětí mladšího školního věku
ukazuje studie Dowlinga a kolektivu. Studie byla zaloţená na hodnotách BMI, struktuře
nohy a plantárních tlacích, které byly získány od 13 obézních dětí (věk 8.1 ± 1.2 roku;
BMI 25.5 ± 2.9 kg/m2) a kontrolní skupiny 13 dětí bez obezity (věk 8.4 ± 0.9 roku; BMI
16.9 ± 1.2 kg/m2). Otisky planty ve stoji byly měřeny pomocí pedobarografu pro pravou
a levou nohu u kaţdého jedince. Tyto otisky slouţili k výpočtu Chipaux - Šmiřákova
indexu15. K měření tlaků byl pouţit systém mini-emed. Oproti neobézním dětem
vykazovala skupina dětí s obezitou signifikantně niţší úhel16 klenutí (t = 4.107; P <
14

O = s obezitou, N = bez obezity
viz obrázek č. 12, str. 49
16
úhel S na obrázku č. 12, str. 49
15
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0.001) a vyšší Chipaux - Šmiřák index (t = - 6.176; P < 0.001). Tato tvarová změna
korelovala s rozdílem plantárních tlaků mezi oběma skupinami. Také v zánoţí byly
zaznamenány vyšší tlaky u obézních jedinců. Střední hodnota tlaku u obézních jedinců
byla signifikantně vyšší (39.3 ± 15.7 N/cm2; q = 3.969) neţ u jedinců bez obezity (32.3
± 9.2 N/cm2) (DOWLING, 2001).
4.7.5 Funkční poruchy v oblasti dolní končetiny
Z funkčního hlediska v rámci poklesu klenby zmiňuje Gross a kolektiv
důleţitost šlachy m. tibialis posterior. Tato šlacha plní funkci dynamického stabilizátoru
talokalkaneonavikulárního kloubu svým průběhem pod fibrocartilago naviculare. Při
vazivové insuficienci či svalovém oslabení tohoto svalu dochází k plantárnímu poklesu
(někdy aţ k subluxaci) hlavice talu. Tento pokles je spojen s laterální deviací paty a
pronací talu. Zmíněný mechanismus se děje v subtalárním kloubu. Rotace v tomto
skloubení způsobuje pootočení talu uvnitř tibiofibulární vidlice. Torzní zatíţení je
přenášeno přes talus na bérec a dolní končetinu. Výsledná síla způsobuje vnitřní rotaci
bérce a supinaci středonoţí (talonavikulární, kalkaneokuboidní a navikulokuneiformní
skloubení) (GROSS, 2002). Patologický pokles talu a klenutí ukazuje obrázek č. 15.
K výše uvedenému vztahu rotace v kyčli a následné reakce subtalárního skloubení a
postavení klenby se přiklání i ostatní autoři (HUTSON, 2005), (SOLBERG, 2008)
(HAMILL, 2009), (LARSEN, 2010), (KOLÁŘ, 2010).
Velmi často je plochá noha z důvodu funkční poruchy v kombinaci s vbočeným
palcem. Někdy z důvodu nevhodné obuvi (KAPANDJI, 1987), někdy v rámci
biomechanických souvislostí (LEDOUX, 2002).

Obr. 15 - Pronace talu a střední části nohy spojená s vnitřní rotací bérce (GROSS,
2002)
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5 DISKUSE
Jak jiţ bylo předesláno, kladl jsem si při zpracování této práce otázky týkající se
strukturální změny či poruchy funkce v souvislosti s poklesem klenby a vznikem
určitého typu plochonoţí. Dále pak bylo mým cílem zjistit, jak se noha chová v průběhu
statické a dynamické zátěţe a jaký to má vliv na její klenutí. Mojí snahou bylo také
pokusit se shrnout diagnostické moţnosti plochonoţí.

5.1 Terminologie
Terminologie této problematiky jak ukazují některé příklady v této práci, není
jednotná. Objevuje se celá řada termínů. Termín funkční plochá noha je vysvětlován
jako např. tzv. „flexbilní“ plochá noha (v aj. flexible flatfoot) (SOSNA, 2001),
(HAENDLMAYER, 2009). Význam slova funkční, tak jak ho chápeme v našem smyslu
(tedy týkající se funkce a její případné poruchy) neodpovídá pojmu flexibilní či pruţná.
Lee tento pojem vztahuje na obecné kvalitativní vlastnosti tuhosti nohy během
dynamického zatíţení nebo fyzikálního vyšetření (LEE, 2005). Kolář uvádí pojem
flexibilní jako typ vrozeně ploché nohy (pes calcaneovalgus) oproti rigidnímu typu
v případě strmého talu (KOLÁŘ, 2010). Nejednotnost se neobjevuje jen v souvislosti
se slovem funkční, ale také např. jednotlivé pojmy týkající se klíčových pohybů
v oblasti nohy. Inverze a everze jsou obvykleji pouţívány pro pohyby nezatíţené nohy
jako celku (tedy v otevřeném kinematickém řetězci) a také pro pohyby zánoţí
v subtalárním skloubení. Naopak pojmy supinace a pronace jsou spíše pouţívány pro
pohyby zatíţené nohy jako celku (tedy v uzavřeném kinematickém řetězci), případně
pro pohyby přednoţí vzhledem k zánoţí, přičemţ pronace zvětšuje krut nohy, supinace
jej

zmenšuje

(VAŘEKA,

2003).

Další

nesourodost

pojmů

(plantografie,

pedobarografie,…) byla naznačena i v diagnostických metodách (CHANG, 2002),
(2009) a další.
Vysvětlit termín funkční plochá noha není tedy zcela snadné. Lewit např. uvádí,
ţe z funkčního hlediska není rozhodující stupeň plochosti, nýbrţ pevnost - tj., zda se
klenba nohy při chůzi propadá či ne. I relativně plochá noha můţe pevně drţet, zatímco
zdánlivě normální se můţe propadat (LEWIT, 2003). To lze chápat jako jednu variantu
vysvětlení tohoto pojmu, tedy plochou nohu reverzibilní v závislosti na zátěţi.
Z klinického hlediska vidím pozitivum v oddělení ploché nohy vázané na jasně
prokazatelnou strukturální změnu od ploché nohy, která vykazuje poruchu funkce a do
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jisté míry je reverzibilní a asymptomatická. Dle mého názoru je toto oddělení důleţité
z dlouhodobého hlediska. Jak shrnuje tato práce, ve velké řadě případů původně funkční
plochá noha (pokud se neřeší) posléze vyústí v plochonoţí se strukturálními změnami např. (MEDEK, 2003), (ADAMEC, 2005), (KOLÁŘ, 2010) a další.

5.2 Otázka poruchy struktury či funkce
Jak uţ bylo naznačeno, funkčně plochá noha se můţe negativními faktory (zátěţ,
ADL,…) v dlouhodobém sledu manifestovat ve strukturální změnu. Řada autorů
(KAPANDJI, 1987), (LEWIT, 2003), (STANDRING, 2005), (VÉLE, 2006),
(HAMILL, 2009), (DYLEVSKÝ, 2009) uvádí důleţitost svalové sloţky pro adekvátní
funkci klenby a plosky. Adamec toto odmítá a uvádí, ţe svalová činnost se účastní
pouze při dynamické zátěţi a pro stoj je určen kostně-kloubně-ligamentární aparát
(ADAMEC, 2001). Kromě svalové sloţky zdůrazňují Véle a Dylevský funkci všech
strukturálních sloţek jako komplexu (VÉLE, 2006), (DYLEVSKÝ, 2009). Ţe svaly
hrají v rámci funkce klenby rozdílné úlohy, vyplývá z rozdělení na intrinsic a extrinsic
muscles (VÉLE, 2006), (DYLEVSKÝ, 2009). Z funkčního hlediska je významná
funkce dorsálních flexorů palce (m. extensor hallucis brevis et longus), které svojí
funkcí napínají plantární aponeurózu, která plní roli stabilizace 17 zejména mediální
klenby (STANDRING, 2005), (LEVANGIE, 2005). Zde se nabízí otázka, jak můţe
ovlivnit oslabení těchto extenzorů stabilizaci klenby v klíčové fázi při došlapu na
plosku.
Kromě pouhé mechanické opěrné funkce má ploska významnou chápavou
funkci18 (VÉLE, 2006). Plasticita CNS je toho důkazem u jedinců s amputací horních
končetin (KLENERMAN, 2006). Noha je tedy silným aferentním vstupem pro celé
drţení těla. Tato funkce je ovšem podmíněna kvalitní exterocepcí a ta je ovlivněna
kvalitou kůţe (viz např. problematika diabetu - kap. 4.7.1).
Otázka mediální klenby je v této problematice stěţejní. Kapandji uvádí, ţe
mediální klenba si udrţuje svou konkavitu pouze s pomocí ligament a svalů. Ze svalů
má pro tuto klenbu velký význam m. tibialis posterior, který táhne os naviculare dozadu
a dolů pod hlavici talu. Zdánlivě nenápadné zkrácení tohoto svalu způsobuje změnu

17

funkce plantární aponeurózy: dorsální flexe palce při přípravě na krok → vyvýšení klenby → příprava
opěry (LEVANGIE, 2005)
18
ontogenetické hledisko funkce nohy: většina primátů - úchop » člověk - lokomoce (DYLEVSKÝ,
2009)
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směru osy os naviculare a přední část klenby se dostává níţe. Flexor hallucis longus
překlenuje mediální klenbu ze všech svalů nejvíce a má velmi silný vliv na její
zakřivení. Posledním důleţitým svalem je m. abductor hallucis longus, který podobně
jako m. flexor hallucis longus překlenuje celou klenbu a svojí částečnou rolí se podílí na
napětí mezi konci klenby a tím udrţuje zakřivení. V rámci laterální klenby vyzdvihuje
Kapandji elasticitu m. peroneus longus v úloze podpěry přední části calcanea, podobně
jako to činí m. flexor hallucis longus na straně mediální. V případě příčné klenby hovoří
o souvislosti mezi slabostí (tím pravděpodobně myslel pevnost) intermetatarsálních
ligament, slabostí transverzální hlavy m. adductor hallucis a sníţením příčné klenby tzv.
plochým přednoţím. M. peroneus longus podle něj vytváří silný impuls k zakřivení
příčného klenutí v oblasti středonoţí. Dále má na toto zakřivení vliv napětí šlachy m.
tibialis posterior. U podélného zakřivení příčné klenby uvádí důleţitost funkce m.
abductor hallucis a m. flexor hallucis longus na mediální straně a m. abductor digiti
minimi na straně laterální. Ve střední části (II - IV metatars) jsou to m. flexor digitorum
longus et brevis (KAPANDJI, 1987).
Je třeba kriticky říci, ţe by bylo vhodné porovnávat takto podrobně popsané
funkce jednotlivých klenutí v rámci více autorů. Avšak i z výše uvedeného je vidět, ţe
do problematiky funkčního plochonoţí lze zahrnout faktory jako je zkrácení vazivové
části svalu a jeho oslabení. Calcaneus hraje stěţejní roli u funkce klenby a nohy celkově
(KAPANDJI, 1987), (MEDEK, 2003), (SOSNA, 2001), (ADAMEC, 2005), (KOLÁŘ,
2010). Pokud se toto vezme v úvahu, nabízí se zde otázka, do jaké míry by mohlo
ovlivnit zkrácení Achillovy šlachy u m. triceps surae výšku klenby z hlediska postavení
calcanea.
Otázka řízení funkce klenby, jak jiţ bylo předesláno, je poměrně sloţitá. Tokuno
tuto sloţitost připisuje i vysoké poloze těţiště těla ve vertikále vzhledem k malé opěrné
ploše (TOKUNO, 2007). A v chůzi potom kratšímu času, který má CNS na zpracování
velkého mnoţství aferentních informací. Současně se pak shoduje s Goetzem v názoru
na význam aference pro řízení funkce klenby a postoje (TOKUNO, 2007), (GOETZ,
2007). Goetz pak ještě doplňuje význam stavu vědomí, zevních podmínek a emoční
aktivity ve vztahu k pohybu (GOETZ, 2007). Véle potvrzuje výše uvedené a hovoří o
vzpřímeném drţení jako o dynamickém ději, který se permanentně mění (VÉLE, 2006).
Zde je dobré připomenout obecně známý vztah dechové a posturální funkce. Trojan
uvádí, ţe funkce klenby má úzký vztah k postojovému reflexu. Pro vzpřímení dolní
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končetiny a dobrou oporu nohy je zásadní exteroceptivní (zejména taktilní) a
proprioceptivní informace (TROJAN, 2003).
Tato práce jen potvrdila můj předpoklad, jak velký vliv má exteroceptivní a
proprioceptivní aference na funkci klenby a plosky. Z klinického hlediska (osobní
zkušenost) se domnívám, ţe je dnes velkým problémem porucha řízení chování plosky a
funkce klenby z důvodů nedostatečné aference a přetěţování (viz např. otázka obuvi či
obezita - kap. 4.7.4).
O etiologii plochonoţí hovoří Kapandji jako o kolapsu plantární klenby díky
oslabení (člověku přirozené schopnosti) podpěry, kterou zprostředkovávají svaly a
ligamenta. U dostatečné svalové funkce je předpoklad pro udrţení kvalitní klenby.
Pokud však v průběhu ţivota selhává svalová podpora, stávají se ligamenta příliš
nataţená a nakonec se klenba hroutí nastálo. Plochá noha je tedy způsobena především
svalovou nedostatečností. Buď nedostatečností m. tibialis posterior, nebo ještě více
běţnou nedostatečností m. peroneus longus. Kapandji uvádí 2 faktory pro valgózní
deformitu spojenou s kolapsem mediální klenby: nedostatečnou funkci šlachy m.
peroneus longus v rámci podpory příčné klenby a zvýšenou pronaci calcanea z důvodu
malformace artikulujících ploch subtalárního skloubení či laxity interoseálních ligament
(KAPANDJI, 1987). Kolář hovoří o plochonoţí také v souvislosti s valgozitou calcanea.
Popisuje také souvislosti postavení nohy a vyšších segmentů (koleno, kyčel). Postavení
nohy je podle něj negativně ovlivněno vnitřní rotací femurů a valgozitou kolenních
kloubů. Získaná plochá noha u dospělých má podle něj svou etiologii v dlouhodobém
přetěţování. K vývinu můţe dojít z dětské ploché nohy nebo z nohy původně
nedeformované. Na vzniku ploché nohy u dospělých se kromě působení statické zátěţe
podílí nošení nevhodné obuvi, hormonální nerovnováha s vlivem na laxicitu vazivového
aparátu (gravidita, klimakterium) (KOLÁŘ, 2010). Výše uvedený názor zastává i
Medek (MEDEK, 2003). U neurogenně podmíněné ploché nohy popisuje Adamec
vznik deformity v důsledku svalové nerovnováhy, jejíţ podoba je dána místem primární
léze (ADAMEC, 2005). Lee a kolektiv potvrzují, ţe plochá noha můţe být podmíněna
na úrovni neuromuskulární a to ve smyslu slabosti či hyperaktivity vnitřního a vnějšího
svalstva nohy. Tento stav můţe být způsoben vyjádřením vrozené či dědičné poruchy,
cévní mozkové příhody, poúrazové odezvy, či iaotrogenní odpovědi (LEE, 2005). Sosna
a kolektiv popisují etiologii podélně ploché nohy u dětí a v dospělosti. V dětství
upozorňují na chabost vazů, či plochou nohu jako součást generalizovaných syndromů
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(Down, Ehlers-Danlos, Marfan). V otázce obuvi se vyjadřuje Sosna. Vysoký podpatek
přetěţuje přednoţí a v úzké špičce nemohou drobné svaly nohy plnit dostatečně svoji
funkci a vzniká atrofie. Nepříznivý vliv má samozřejmě také zvýšená váha (SOSNA,
2001). Jako statickou deformitu označuje plochou nohu Vojtaššák, v rámci etiologie
podobně jako jiní vyzdvihuje nadváhu, či konstituční slabost vaziva (VOJTAŠŠÁK,
2000).
Etiologie plochonoţí se ukazuje jako multifaktoriální záleţitost. Podle výše
uvedených názorů lze říci, ţe příčiny vedoucí k plochonoţí jsou jak strukturálního
původu tak funkčního. Některé z nich nelze ovlivnit např. hormonální změny (gravidita,
klimakterium), či generalizované syndromy (Down, Ehlers-Danlos, Marfan). U svalové
nerovnováhy je podle mého názoru důleţité rozlišovat, zda se jedná o nerovnováhu
podmíněnou strukturální změnou na úrovni CNS (viz také kapitola 4.7.2 a 4.7.3), tak
jak to uvedl Adamec (ADAMEC, 2005). Nebo je tato nerovnováha způsobena
funkčními faktory (ADL, nevhodná obuv, nadváha, postavení vyšších segmentů).
Otázka vaziva je opět sloţitější. Plochonoţí můţe být způsobeno konstituční slabostí
ligament, jak to uvádí Vojtaššák (VOJTAŠŠÁK, 2000). Na druhé straně, a to bych zde
rád zdůraznil, můţe dojít k přetíţení a následnému selhání ligament v důsledku svalové
nedostatečnosti (KAPANDJI, 1987). Pominu zde otázku vrozených poruch a deformit.
Z hlediska získané ploché nohy tato práce naznačuje, ţe porucha funkce, zejména té
svalové, vede k poruše klenby a vzniku funkčního plochonoţí. Tento stav při
dlouhodobém negativním působení přechází i do strukturálních změn.
V rámci klinického obrazu diabetu uvádí Moravcová senzitivní symptom,
kterým je negativní funkční deficit ve smyslu hypestezie aţ anestezie (MORAVCOVÁ,
2006). Khanolkar uvádí, ţe motorická neuropatie v rámci diabetu vede k vnitřní svalové
dysbalanci nohy, zvýšenému nataţení ligament a spontánní dislokaci. Výsledkem je
zvýšené zatíţení nohy a zvýšení plantárních tlaků, coţ progresivně vede ke kostním
mikrofrakturám a dalším komplikacím (KHANOLKAR, 2008). U dětské mozkové
obrny je podle Krause obecně velkým problémem na jedné straně spasticita a na straně
druhé dyskineze. U spastické diparetické formy je nedokonalé napřímení, mírná flexe
v kyčlích a kolenou, vnitřní rotace femurů a stoj na špičkách. Ve třech etáţích jsou pak
charakteristické fixní kontraktury (m. triceps surae, flexory kolen a kyčlí). U
dyskinetické formy je problémem nedostatečná kontrola trupu, která brání rozvoji stoje
a chůze. Dále pak hypotonie korelující svou intenzitou s mírou dystonie. Akrální atetóza
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způsobuje osovou instabilitu, coţ se výrazně projevuje na poruše chůze. U cerebelární
formy převládá centrální hypotonie, coţ způsobuje poruchu koordinace. Na trupu se
objevuje ataxie a celkově také hypermetrie (KRAUS, 2005). U centrální mozkové
příhody uvádí Kalina jako jednu z nejčastějších poruch hypestezii, ale objevují se i
parestezie, zejména v části rekonvalescence. U přímých lézí capsula interna se vyvíjí
těţká spasticita 19 . Dalším faktorem, který komplikuje funkci klenby je porucha
rovnováhy (KALINA, 2008). Kalvach uvádí poruchu rovnováhy mezi excitací a
inhibicí jednotlivých svalů. Na noze vzniká takto nerovnováha mezi spastickým m.
triceps surae a utlumeným m. tibialis anterior (KALVACH, 1997). U senzorického
deficitu můţe podle Areneové svalovou slabost doprovázet špatné zpracování
aferentních signálů, coţ vede k abnormální svalové aktivaci a tedy ke vzniku
patologického vzoru chůze a postoje (ARENE, 2009). Mickle a kolektiv uvádějí vliv
obezity na výšku klenby. Jejich studie neukázala signifikantní rozdíl tukového polštáře
v oblasti středonoţí mezi jednotlivými měřenými skupinami. Avšak děti s nadváhou a
obezitou měli signifikantně niţší výšku klenby (0.9 ± 0.3 cm), neţ děti bez nadváhy a
obezity (1.1 ± 0.2 cm; p = 0.04) (MICKLE, 2006). Vyšší tlaky u obézních ţen oproti
obézním muţům během stoje mohou být podle Hillse a kolektivu výsledkem sníţené
pevnosti vazů na noze (HILLS, 2001). Vliv obezity na distribuci plantárních tlaků u dětí
mladšího školního věku ukazuje studie Dowlinga a kolektivu. Oproti neobézním dětem
vykazovala skupina dětí s obezitou signifikantně niţší úhel 20 klenutí (t = 4.107; P <
0.001) a vyšší Chipaux - Šmiřák index (t = - 6.176; P < 0.001). Tato tvarová změna
korelovala s rozdílem plantárních tlaků mezi oběma skupinami. Také v zánoţí byly
zaznamenány vyšší tlaky u obézních jedinců. Střední hodnota tlaku u obézních jedinců
byla signifikantně vyšší (39.3 ± 15.7 N/cm2; q = 3.969), neţ u jedinců bez obezity (32.3
± 9.2 N/cm2) (DOWLING, 2001). V rámci poklesu klenby zmiňuje Gross a kolektiv
důleţitost šlachy m. tibialis posterior. Tato šlacha plní funkci dynamického stabilizátoru
talokalkaneonavikulárního kloubu svým průběhem pod fibrocartilago naviculare. Při
vazivové insuficienci, či svalovém oslabení tohoto svalu dochází k plantárnímu poklesu
(někdy aţ k subluxaci) hlavice talu (GROSS, 2002). Řada autorů uvádí v klinice
funkčních poruch vztah vnitřní rotace v kyčli, vnitřní rotace bérce a následné reakce
subtalárního skloubení a patologického postavení klenby (HUTSON, 2005),
(SOLBERG, 2008), (HAMILL, 2009), (LARSEN, 2010), (KOLÁŘ, 2010). Deformaci
19
20

komplikace spasticity viz např. kapitola 4.7.2
úhel s na obrázku č. 12, str. 49
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příčné klenby spolu s vbočeným palcem uvádí např. Kapandji a Sosna (KAPANDJI,
1987), (SOSNA, 2001). Patologii biomechaniky palce ve vztahu k plochonoţí uvádí
Ledoux a kolektiv (LEDOUX, 2002).
Klinická část této práce potvrdila předchozí souvislosti o senzomotorickém
významu pro funkci klenby a plosky. Khanolkar se ztotoţňuje s předchozími výroky o
svalové dysbalanci vedoucí k přetíţení ligamentárního aparátu, popř. kloubní dislokaci
(KHANOLKAR, 2008). Areneová to doplňuje výrokem o abnormální svalové aktivaci
vázané na špatně zpracované aferentní informace (ARENE, 2009). Studie obezity jen
doplnily předpoklad, ţe jednostranná zátěţ negativně ovlivňuje funkci klenby ať uţ
z pohledu jednostranné aference, tak z mechanického působení na pohybový aparát. Na
otázce funkční poruchy v oblasti dolní končetiny a jejím vlivu na funkci kleby se shodla
celá řada autorů. Zde je potřeba připomenout, ţe adekvátní funkce klenby nevychází jen
ze segmentů nohy, ale ţe je integrována do drţení celého těla.
Na základě výše uvedené diskuse se domnívám, ţe tato práce naznačuje, ţe
získaná plochá noha je otázkou funkční poruchy, která posléze můţe progredovat do
změn strukturálních. Neovlivnitelné faktory u vrozenné ploché nohy jiţ byly zmíněny.

5.3 Noha a klenba při statické a dynamické zátěţi
Jak práce ukázala, autoři se liší v názorech na oporu plosky. Kapandji zastává
čtyřbodovou oporu (KAPANDJI, 1987), zatímco Pavlů, Véle, Dylevský a další se
přiklánějí k opoře tříbodové (PAVLŮ, 2000), (VÉLE, 2006), (DYLEVSKÝ, 2009).
Oproti jiným názorům také Kapandji zdůrazňuje roli klenby i pro oporu ve stoji a nejen
pro chůzi (KAPANDJI, 1987). Podstatnou úlohu drobných svalů nohy (intrinsic
muscles) uvedl Véle. Krátké svaly nohy se aktivují jiţ při adaptaci na terén cestou koţní
aference. Nastavují profil plosky při iniciaci vzpřímeného drţení, které je dynamickým
kolísáním mezi dorsální/plantární flexí a mezi supinací/pronací. Dlouhé svaly (extrinsic
muscles) mají vliv na formaci klenby a propulzi při odvíjení klenby (VÉLE, 2006). Jak
jsem jiţ předeslal výše, funkce klenby je ovlivňována i z vyšších pohybových
segmentů. Larsen kromě jiných uvedl patologický kineziologický vzorec v oblasti dolní
končetiny: vnitřní rotace femuru - mediální prominence talu - pokles mediální klenby vbočení palce (LARSEN, 2010). Véle zdůrazňuje roli ligament, kloubních pouzder a
smyčky dlouhých lýtkových svalů v zátěţi. Při jejich poruše dochází ke změně tvaru či
vzniku deformit (VÉLE, 2006). Dylevský to potvrzuje a uvádí 3 klíčové sloţky: kostní
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architektonika, ligamentární a svalový aparát (DYLEVSKÝ, 2009). Podobně jako byly
rozdílné názory na oporu plosky, tak se autoři neshodují v rozdělení krokového cyklu.
Vařeka uvádí tři fáze (VAŘEKA, 2003), zatímco Kapandji rozděluje fázi aktivního
odrazu ještě na dvě části (KAPANDJI, 1987). V rámci fáze postupného zatěţování
uvádí Vařeka, ţe k supinaci a inverzi přispívá aktivita svalů brzdících pasivní plantární
flexi - m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis longus
(VAŘEKA, 2003). Klíčovou otázkou bylo, jak se noha chová zejména při zatíţení. Tím
je zejména období střední opory. V této souvislosti uvádí Kapandji úlohu krátkých
plantárních svalů, které kontrolují toto zatíţení svojí kontrakcí - první fáze tlumení
zatíţení klenby (KAPANDJI, 1987). Plantární klenba, která je při postupném přechodu
plosky na špičku zatíţena vepředu kontaktem se zemí, silou plantárních flexorů vzadu a
proti tomu tíhou těla centrálně - páka druhého typu, by byla oploštěna, pokud by se
neúčastnily svojí aktivitou krátké plantární svaly - druhá fáze tlumení zatíţení klenby
(KAPANDJI, 1987).
Biomechaniku osy zánoţí v rámci zátěţe nohy vysvětluje Kapandji. Tvrdí, ţe
osa zánoţí je posunuta mediálně, zatímco přednoţí se posouvá laterálně. Zánoţí se tedy
dostává do addukce-pronace a lehké extenze, přednoţí naopak do relativní flexeabdukce a supinace. Tento fenomén je zvláště význačný pro pes planovalgus
(KAPANDJI, 1987). Elevaci klenby s dorsální flexí palce a supinací přednoţí vlastně
vidíme v chůzi v momentu došlapu paty na zem. Zde fungují metatarsofalangeální
klouby jako kladky, které napínají plantární aponeurózu a tím k sobě přibliţují patu.
V případě tohoto přiblíţení pak dochází k elevaci klenby. Tento vztah má svoji funkci
jednak v podpoře klenby samotné, ale také v predikci propulzní síly při odrazu z palce
(LEVANGIE, 2005). Levangie potvrzuje výše uvedené tvrzení Kapandjiho, kdyţ hovoří
o supinaci přednoţí v souvislosti s poklesem klenby a naopak s pronací přednoţí
spojenou s elevací klenby (LEVANGIE, 2005). Larsen uvádí funkci klínovitého tvaru
tarzálních kostí - tlumení vertikálního zatíţení a dále pak spirální princip (protisměrný
pohyb zánoţí a přednoţí a jeho formativní vliv na klenbu - elevace v místě os
naviculare) (LARSEN, 2005), (LARSEN, 2008). Vařeka a Levangie zmiňují tzv.
pantový model v uzavřeném kinematickém řetězci v rámci dříve zmíněného vztahu
bérce a klenby (VAŘEKA, 2003), (LEVANGIE, 2005). Kapandji doplňuje tyto vztahy,
kdyţ hovoří o souvislosti mediální inklinace bérce vůči noze se zvýšením mediální
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klenby a o souvislosti laterální inklinace bérce vůči noze se sníţením mediální klenby
(KAPANDJI, 1987).
Jak je vidět, podrobnější chování klenby při statické a dynamické zátěţi je
sloţité. Výše uvedené skutečnosti ukazují na celý komplex sloţek pohybového aparátu
v oblasti klenby, které se podílejí na zvládání zátěţe. Ale opět lze vyvodit specifickou
funkci svalstva, zejména drobných svalů. Z biomechanického hlediska je důleţité uvést,
ţe ani stoj není statická záleţitost, ale pouze kvazistatická, tudíţ se svalová funkce na
její korekci musí projevit. U chůze je to ještě lépe vidět, kdy se drobné svaly uplatňují
mnohokrát při tlumení zátěţe na klenbu. V otázce zátěţe na klenbu vidím dva velmi
důleţité pilíře: jedním je dostatečná svalová stabilizace drobnými svaly nohy a druhým
je adekvátní nastavení femuru v kyčelním kloubu.

5.4 Problematika diagnostiky
Řada autorů se shoduje na obrazu anamnestických údajů (MEDEK, 2003),
(ADAMEC, 2005), (LEE, 2005), (SOSNA, 2001), (VOJTAŠŠÁK, 2000). Anamnéza by
podle nich měla obsahovat údaje o případných traumatech, generalizovaných poruchách
pojiva, konstituční hypermobilitě, metabolickém onemocnění, závislosti na zátěţi,
poloze a drţení těla - (otázka váhy, otázka únavy vázané na chůzi či stoj, otázka sportu,
sportovní zátěţe), bolesti, neurologických poruchách, věku a ADL. V rámci funkčního
klinického vyšetření se z pasivních pohybů testuje zejména dorsální flexe. Dále pak
Véleho test (otázka svalové diferenciace a inkoordinace). Odrazová funkce bývá
nedostatečná u příčně ploché nohy. U tohoto typu postiţení je důleţité vyšetřit svalovou
sílu flexorů prstců. Velmi časté valgózní postavení palce s plochonoţím je způsobeno
oslabením m. abductor hallucis, který podepírá podélnou klenbu (LEWIT, 2003). Blíţe
se vyšetření a terapii krátkých svalů nohy věnuje Jam v souvislosti s bolestivým
syndromem nohy z důvodu abnormálního pronačního drţení. Vyšetřuje specificky
segmentálně jednotlivé vnitřní svaly nohy (JAM, 2006). Z funkčního hlediska není
rozhodující stupeň plochosti, nýbrţ pevnost - tj., zda se klenba nohy při chůzi propadá
či ne. I relativně plochá noha můţe pevně drţet, zatímco zdánlivě normální se můţe
propadat (LEWIT, 2003). Svalová dysbalance v oblasti nejen nohy samotné je
charakteristická zvýšenou únavou při stoji a chůzi. V určitých místech se objevuje
oslabení (flexory prstců, m. abductor hallucis), v jiných místech přetíţení (plantární
aponeuróza, dlouhé svaly nohy). Proto je důleţité vyšetřit reflexní změny, tak jak je
popisuje Lewit v rámci funkční diagnostiky (LEWIT, 2003). V zátěţi pokleslá klenba
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s valgozitou paty se při odlehčení (či stoji na špičkách) vrací do původního postavení a
pata se opět lehce vrací do varozity. Tento test se dá pouţít pro posouzení míry laxicity
vazivového aparátu nohy a podává dobrou informaci o tom, zda je plochá noha
kompenzována. Pasivně má být plochá noha plně korigovatelná a nebolestivá při
převedení do inverze (SOSNA, 2001), (ADAMEC, 2005). Výsledky studie Ledouxe a
kolektivu poukazují na patologii mechaniky prvního paprsku nohy u plochonoţí
(LEDOUX, 2002). Studie v rámci dynamické plantografie ukázaly pouţití této metody
v diagnostice plochonoţí (LEDOUX, 2002), (CHANG, 2002), (RAI, 2006), (PUTTI,
2007), (ALVAREZ, 2008), (PUTTI, 2008), (PUTTI, 2010), (MAETZLER, 2010).
Významným parametrem v diagnostice plochonoţí se ukazuje Chipaux-Šmiřák index
(STAVLAS, 2005), (VAŘEKA, 2008), (VILLARROYA, 2009), (CHEN, 2010).
K otázce diagnostiky bych rád uvedl, ţe podle souvislostí, které jsou popsány
v této práci, má podle mého názoru větší smysl dynamické vyšetření. Ať uţ se jedná o
funkční klinické vyšetření, nebo zejména pak laboratorní metody. V rámci funkčního
klinického vyšetření vidím velký význam ve vyšetření kvality exteroceptivní a
proprioceptivní aference, svalové síly a koordinace zejména drobných svalů nohy. Uţ
z výše uvedené charakteristiky vzpřímeného drţení vyplývá, ţe by měla být na
dynamický děj pouţita metoda, která je schopna postihnout dynamické změny. Proto
vidím velké pozitivum v pouţívání metod měřících distribuci plantárních tlaků.
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6 ZÁVĚRY
Problematika plochonoţí se ukazuje jako komplexní problém, který je sloţitější,
neţ by se na první pohled mohlo zdát. Není třeba zdůrazňovat, jak moc velkou roli hraje
noha v lidském pohybu. Adekvátní funkce klenby nohy do značné míry souvisí s funkcí
mnoha struktur. Více či méně pak její kvalitu ovlivňují i externí vlivy jako terén, obuv,
váha apod. Nelze ani opomenout ADL činnosti a individuální pohybové chování
kaţdého jedince. Více funkční pohled na tento problém by mohl zkvalitnit nejen
samotnou diagnostiku, ale následně pak racionální aplikaci velké řady terapeutických
prvků, které jsou dnes dostupné.
Jedním z problémů řešení této problematiky je v terminologii. Ta je nejednotná,
objevuje se v ní celá řada pojmů, které mají v důsledku synonymní charakter. Význam
slova funkční, tedy z hlediska posouzení funkce, není všude takto chápán. Objevují se
pojmy jako flexibilní či pruţná, které však spíše odkazují čtenáře na biomechanické
vlastnosti. Dalším problémem je vztaţení pojmu „funkční“ buď jen na zátěţ, či jen na
odlehčení. Ovšem funkce nohy by měla být pochopena v komplexu obou těchto situací.
Z klinického hlediska se jeví plochonoţí, zejména u dnešní společnosti, jako
problém pohybového reţimu. Minimální pohyb či jednostranná zátěţ vedou k poruše
exteroceptivních vjemů z plosky, které jsou pro dobrou funkci klenby nohy nutné. Na
jedné straně nedochází k ţádné aferenci (např. sedavá zaměstnání), na straně druhé ke
stále stejné aferenci (jednostranná zátěţ). K těmto faktorům se přidává nadváha či
obezita vedoucí k celkově špatnému drţení těla, tedy i ke špatné opoře dolní končetiny.
Celý problémový komplex uzavírají otázky obuvi.
Tato práce se pokusila vysvětlit funkční hledisko v problému ploché nohy.
Pokusila se objasnit termín funkčního plochonoţí. Bylo zde naznačeno, jak se neřešená
porucha funkce můţe dlouhodobě negativně projevit. Práce vyzdvihla význam
exteroceptivní a proprioceptivní aference a svalové funkce v rámci klenby nohy.
Poukázala na její úlohu při statické i dynamické zátěţi. V neposlední řadě se pokusila
shrnout moţnosti diagnostiky ploché nohy. Osobně věřím, ţe případným čtenářům
pomůţe k lepšímu pochopení této problematiky.
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