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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv morfologických změn femoropatelárního skloubení na celkovou 

reologickou odezvu systému kolenního kloubu. 

 

Cíl práce: Pomocí experimentální detekční metody bioreometrie objektivizovat vliv 

změn femoropatelární komponenty kolenního kloubu na celkovou reologickou odezvu 

systému kolenního kloubu in vivo. Ověřit moţnosti bioreodiagnostiky jako funkčního 

vyšetření, dostatečně senzitivního a specifického k této konkrétní morfologické 

abnormalitě. Porovnáním výsledků funkčního a zobrazovacího vyšetření objasnit vliv 

struktury na funkci. 

 

Metoda: V klinické fázi této práce zpracovat údaje o příznacích onemocnění 

u definované skupiny probandů/pacientů pomocí standardizovaných postupů. Dále 

pomocí zvolených definovaných parametrů změřit výsledky konvenčního 

radiodiagnostického vyšetření. V experimentální části potom pomocí bioreometrie měřit 

celkovou reologickou odpověd systému kolenního kloubu u této skupiny probandů. 

Vlastní metoda je zaloţena na experimentálním měření pasivního odporu kolena in vivo, 

jakoţto specifické odezvy na vynucený pohyb kolena ve směru flexe a extenze. 

Výsledná naměřená závislost pasivního momentu M na úhlu ohybu kolena φ je sumární 

reologickou charakteristikou pasivních silových vlastností systému, který tvoří vlastní 

kolenní kloub a okolní struktury. 

Vybrané naměřené parametry, specifické a senzitivní k dané morfologické změně, 

porovnat s daty klinické fáze studie.     

 

Výsledky: Výsledky funkčního bioreometrického měření vykazují specifickou odezvu 

systému kolenního kloubu na tvarové změny femoropatelární komponenty. Výsledky 

konvenčního zobrazovacího vyšetření neprokazují signifikantní korelaci s mírou 

postiţení. 

 

Závěr: Podařilo se prokázat, ţe morfologické změny femoropatelární komponenty 

funkčně ovlivňují reologii systému kolenního kloubu. Bioreometrie se jeví jako 



 

 

senzitivní a specifická in vivo objektivizační metoda k dané morfologické abnormalitě 

kolenního kloubu.  

 

Klíčová slova: bioreometrie, femoropatelární kloub, kolenní kloub, patela, reologické 

vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Effect of femoropatellar joint morphological changes on the rheological 

response of the knee joint. 

Aim: The purpose of this work is to evaluate the possibilities of the rheological 

diagnostics of the effect of the femoropatellar joint morphological changes on total 

rheological response of a knee joint. The methodolical aim is to evaluate the 

biorheometry as a sufficient method, sensitive and specific for in vivo measurement of 

the abnormality, and to compare results of the functional measurement and structural 

examination.  

 

Methods: Standard clinical data of defined group of tested probands were analysed in 

clinical phase of this study. Specific parameters for measurement of radiological 

examination were defined. The effect of factual morphological abnormality of the knee 

joint was identified in experimental phase of this study with the help of biorheometry. 

The method enables in vivo measurement of the passive momentum (resistance) of a 

knee joint during forced flexion and extension. The result is expressed as the specific 

rheological response of the knee joint. Namely, the dependence of the passive 

momentum M on the angle φ in flexion and extension of the knee is detected. As a 

result, the total rheological characteristic of the passive resistance of the whole knee-

joint system is obtained.  

 

Result: Biorheometry provides reliable results and shows good response of a knee joint 

system to femoropatellar joint morphological changes. Results of the radiological 

examination correlate poorly with measured clinical parameters. 

 

Conclusion: There is evidence, that the morphological changes of a femoropatelar joint 

have effect on rheological properties of the knee joint system. This experimental study 

confirms the biorheometry as the diagnostic method usable for the specific 

morphological femoropatellar pathology of the knee joint. This method complexly 

measures rheological properties of a knee joint in vivo. 

 



 

 

Key words: biorheometry, femoropatellar joint, knee joint, patella, rheological 

properties.  



 

 

OBSAH 

 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 17 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ...................................................................................... 19 

2.1 Hlavní cíl ............................................................................................................... 19 

2.2 Dílčí cíle ................................................................................................................ 19 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ................................................................................. 20 

3.1 Anatomie kolenního kloubu .................................................................................. 20 

3.1.1 Kloubní plochy artikulujících kostí ............................................................... 20 

3.1.2 Vazivový aparát ............................................................................................. 26 

3.1.3 Svalový aparát ................................................................................................ 32 

3.1.4 Burzy .............................................................................................................. 36 

3.1.5 Cévní zásobení ............................................................................................... 37 

3.1.6 Nervové zásobení ........................................................................................... 38 

3.2 Biomechanika kolenního kloubu .......................................................................... 39 

3.2.1 Základní biomechanické aspekty ................................................................... 39 

3.2.2 Kinematika femoropatelárního kloubu .......................................................... 43 

3.3 Diagnostika femoropatelárního kloubu ................................................................ 52 

3.3.1 Experimentální diagnostické metody ............................................................. 52 

3.3.2 Konvenční zobrazovací metody ..................................................................... 57 

3.4 Klinická diagnosa femoropatelární porucha ......................................................... 61 

3.4.1 Definice .......................................................................................................... 61 

3.4.2 Epidemiologie ................................................................................................ 61 

3.4.3 Etiopatogeneze ............................................................................................... 62 

3.4.4 Klinický obraz ................................................................................................ 63 

3.4.5 Diagnostika .................................................................................................... 64 

3.4.5 Léčba .............................................................................................................. 64 



 

 

4 METODIKA A EXPERIMENT .................................................................................. 66 

4.1 Identifikace zkoumaného souboru ........................................................................ 66 

4.1.2 Vstupní kritéria .............................................................................................. 67 

4.1.3 Vylučující kritéria .......................................................................................... 67 

4.1.4 Popis výběru zkoumaného souboru ............................................................... 67 

4.2 Klinická fáze studie .............................................................................................. 68 

4.2.1 Klinické vyšetření .......................................................................................... 68 

4.2.2 Parametry hodnocení klinického vyšetření .................................................... 68 

4.2.3 Lysholmovo skóre .......................................................................................... 68 

4.3 Radiologická fáze studie ....................................................................................... 70 

4.3.1 Parametry hodnocení radiologického vyšetření ............................................. 70 

4.3.2 Přehled měřených parametrů radiologického vyšetření ................................. 72 

4.4 Fáze bioreometrického měření .............................................................................. 73 

4.4.1 Bioreometr ..................................................................................................... 73 

4.4.2 Metodika vlastního experimentu ................................................................... 78 

4.4.3 Zpracování naměřených bioreogramů ........................................................... 82 

4.4.4 Parametry hodnocení bioreogramu ................................................................ 84 

4.5 Statistické zpracování ........................................................................................... 87 

5 VÝSLEDKY ................................................................................................................ 88 

5.1 Expertní vyhodnocení ........................................................................................... 88 

5.2 Souhrnná data ....................................................................................................... 90 

5.3 Klinická data ......................................................................................................... 91 

5.4 Výsledky radiologické studie ................................................................................ 94 

5.5 Výsledky bioreometrického meření ...................................................................... 96 

5.6 Souhrnná interpretace výsledků ............................................................................ 99 

6 DISKUZE .................................................................................................................. 100 

6.1 Zhodnocení provedené studie ............................................................................. 100 



 

 

6.2 Výsledky studie v kontextu s konvenčními postupy .......................................... 100 

6.3 Moţnosti rozvoje metody ................................................................................... 103 

7 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 106 

8 SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY ................................................................... 108 

9 SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 125 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

a. - arteria (tepna) 

A/D - analogově digitální 

aa. - arteriae (tepny) 

a kol. - a kolektiv 

AKP - anterior knee pain syndrome 

atd. - a tak dále 

BEZ - biomechanika extrémních zátěţí 

BMI - body mass index 

cm - centimetr 

CNS - centrální nervový systém 

dg. - diagnosa 

EBM - evidence based medicine 

EMG - elektromyografie 

et al. - a kolektiv 

F - síla 

FB - femorotibiální 

FE - finite element 

FP - femoropatelární 

FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

GS - musculus gastrocnemius 

Hz - Herz 

kap. - kapitola 

LCA - ligamentum cruciatum anterior (přední zkříţený vaz) 

LCL - ligamentum collaterale laterale (zevní postranní vaz) 

LCM - ligamentum collaterale mediale (vnitřní postranní vaz) 

LCP - ligamentum cruciatum posterior (zadní zkříţený vaz) 

lig. - ligamentum (vaz) 

M - moment 

m. - musculus (sval) 

mm - milimetr 



 

 

mm. - musculi (svaly) 

MRI - Magnetic resonance imaging 

N - Newton 

n. - nervus (nerv) 

např. - například 

nn. - nervi (nervy) 

obr. - obrázek 

PF - patelofemorální 

PFPS - patellofemoral pain syndrome 

pozn. - poznámka 

rad - radian 

resp. - respektive 

RF - musculus rectus femoris 

rr. - rami (větve) 

RTG - rentgen 

t - čas 

T - doba 

tab. - tabulka 

tzv. - takzvaný  

v. - vena (ţíla) 

VL - musculus vastus lateralis 

VM – musculus vastus medialis 

VML - musculus vastus medialis longus 

VMO - musculus vastus medialis obliquus   

vv. - venae (ţíly) 

2D - dvojrozměrný 

3D - trojrozměrný 

 



 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 3.1. Kloubní plocha pately…………………………………………….… 21 

Obr. 3.2. Typy patelární dysplazie - schéma……………………………….… 22 

Obr. 3.3. Dutina kolenního kloubu po odklopení pately a přední části 

pouzdra: a) preparát, b) schéma…………………………………………….… 24 

Obr. 3.4. Trochleární dysplazie……………………………………………..… 25 

Obr. 3.5. Mediální plocha kolenního kloubu - schéma……………………..… 29 

Obr. 3.6. Laterální plocha kolenního kloubu - schéma…………………..….... 30 

Obr. 3.7. Extenzorový aparát kolenního kloubu…………………………..…... 33 

Obr. 3.8. Q-úhel………………………………………………………….….… 35 

Obr. 3.9. Burzy kolenního kloubu - schéma………………………………..… 36 

Obr. 3.10. Cévní zásobení kolenního kloubu………………………………..... 37 

Obr. 3.11. Inervace kolenního kloubu………………………………………… 38 

Obr. 3.12. Radiologické zobrazení architektury pately………………….….… 40 

Obr. 3.13. Síla působící na kontaktní plochy femorotibiálního (TF) a 

femoropatelárního (PF) kloubu……………………………………………..… 41 

Obr. 3.14. Rozloţení tlaků na kloubní ploše pately ve flexi 60°, 40° a 15°…... 42 

Obr. 3.15. Vektory sil působení jednotlivých porcí m.quadriceps………….… 44 

Obr. 3.16. Trajektorie pately během flexe kolenního kloubu ……………….... 48 

Obr. 3.17. Zobrazení kontaktních ploch femoropatelárního kloubu …………. 49 

Obr. 3.18. Tradiční a „biomechanické“ měření Q-úhlu ……………………… 50 

Obr. 3.19. Schéma 3D modelu femoropatelárního kloubu …………………… 53 

Obr. 3.20. Orientace osy otáčení při pohybu kolenního kloubu do flexe …….. 54 

Obr. 3.21. Zobrazení změny úhlu odklonu pately při normálním zobrazení a 

s kontrakcí a bez kontrakce quadricepsu ………………………………….….. 58 

Obr. 3.22. Dynamické CT vyšetření kolenních kloubů…………….……….… 59 

Obr. 4.1. Radiologické vyšetření …………………………………………...… 71 

Obr. 4.2. Parametry RTG vyšetření ……………………………………….….. 72 

Obr. 4.3. Konstrukce bioreometru…………………………….………….…… 73 

Obr. 4.4 Funkční schéma bioreometru ……………………………………….. 74 

Obr. 4.5. Bioreogram …………………………………………….………..….. 75 

 



 

 

Obr. 4.6. Funkce (4.3) řídící pohyb ramene bioreometru ……………..…...…. 76 

Obr. 4.7. Bioreogram zdravého (a) a arthrotického kolenního kloubu (b) ….... 77 

Obr. 4.8. Reologický model kolenního kloubu……………………………..… 77 

Obr. 4.9. Výchozí poloha měřené osoby……………………………………… 79 

Obr. 4.10. Průběh měření vyšetřované osoby ………………………………… 80 

Obr. 4.11. Průběh momentů sil v kolenním kloubu ………………………..… 80 

Obr. 4.12. Příklady bioreogramů …………………………………………..…. 83 

Obr. 4.13. Bioreogram s vyznačením vybraných parametrů hodnocení ……... 86 

Obr. 5.1. Bioreogramy probandů č. 5 (a) a 13 (b) ……………………………. 89 

Obr. 5.2. Jednotlivé modality Lysholmova skóre…………………………….. 93 

Obr. 5.3. Graf korelace vybraných bioreometrických parametrů a celkové 

hodnoty Lysholmova skóre………………………………………………..….. 98 
 

  



 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 3.1. Typy patelární dysplazie - popis…………………………………..……… 22 

Tab. 4.1. Sledované obecné klinické parametry ……………………………………. 68 

Tab. 4.2. Modality Lysholmova skóre: jednotlivé sledované parametry a jejich 

rozsah………………………………………………………………………………… 69 

Tab. 5.1. Vybrané parametry - probandi č. 5 a 13……………………….………….. 89 

Tab. 5.2. Vybraná souhrnná data…………………………………………………….. 90 

Tab. 5.3. Přehled antropometrických údajů, anamnestických a klinických dat……... 91 

Tab.5.4. Jednotlivé modality a celková hodnota Lysholmova skóre………………... 92 

Tab. 5.5. Přehled hodnot naměřených radiologických parametrů……………….….. 94 

Tab. 5.6. Spearmanův korelační koeficient a jeho signifikance - porovnání 

radiologických a klinických parametrů……………………………………………… 95 

Tab. 5.7. Vybrané specifické bioreometrické parametry……………………………. 96 

Tab. 5.8. Vybrané bioreometrické parametry a celková hodnota  

Lysholmova skóre…………………………………………………… ……………... 97 

Tab. 5.9. Spearmanův korelační koeficient a jeho signifikance - porovnání 

bioreometrických a klinických parametrů………………………………………..….. 98 

 

 



17 

 

1 ÚVOD 

 

Onemocnění pohybového aparátu patří mezi nejčastěji se vyskytující postiţení 

populace v produktivním věku ve vyspělých zemích (Říha, 2008). Nedegenerativní 

onemocnění kolenních kloubů je postiţením zejména mladých dospělých. Syndrom 

bolestí předního segmentu kolenního kloubu je nejčastější u pacientů s výskytem bolestí 

kolene (Dixit a kol., 2007). Mezi nejčastější příčiny tohoto onemocnění patří funkční 

poruchy a tvarové změny femoropatelárního kloubu (Fithian, 2004). 

V diagnosticko-léčebném procesu je objektivizace postiţení zaloţena zejména 

na výsledcích radiologických vyšetření (Kennedy, 1979). Výsledky těchto 

strukturálních zobrazovacích metod často nemusejí korelovat s tíţí klinických příznaků 

(Carson, 1984). Konvenční moţnosti detekce funkce jsou velmi omezené (Ramappa a 

Bansal, 2005), přestoţe moderní trend medicíny zaloţené na důkazech si ţádá 

standardizaci a dokladování průběhu léčebných postupů. Mezi základní úkoly výzkumu 

femoropatelárního skloubení patří analýza kinematiky, funkce a mechanismů 

relevantních ke klinickým problémům a léčebně diagnostickým postupům (Heegard a 

kol., 1995). 

Hlavní myšlenkou této disertační práce je prozkoumat moţnosti funkčního 

objektivizačního vyšetření kolenního kloubu a porovnat metodu s výsledky 

konvenčního zobrazovacího vyšetření. Za signifikantní pro detekci funkce je 

povaţováno hodnocení reologických vlastností (Prokešová, 2008).    

Kolenní kloub je nejsloţitějším a také největším kloubním spojením v lidském 

těle. Jedná se o prostorný sloţený kloub, který vzniká spojením kosti stehenní, kosti 

holenní a sezamské kosti – čéšky (Čihák, 1987). Tyto kosti tvoří dvě základní 

komponenty kolenního kloubu – spojení femorotibiální a femoropatelární.  

V této práci pouţívaný termín systém kolenního kloubu zahrnuje celý segment 

pohybového aparátu, který mimo obou kloubních spojení, zahrnuje také další 

komponenty - svalově kosterní struktury a okolní tkáně - šlachy, svaly, cévy, nervy, 

podkoţní vazivo a kůţi. Reálné reologické vlastnosti, myšleno in vivo, jsou výsledkem 

chování komplexu těchto biomateriálů - tkání a struktur (Říha, 2006).       
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Tato disertační práce je koncipována jako teoreticko-empirická studie a zabývá se 

moţnostmi detekce vlivu morfologických a funkčních abnormalit femoropatelárního 

kloubu na biomechaniku systému kolenního kloubu.  

K objektivizaci mechanických vlastností systému kolenního kloubu byla zvolena 

metoda bioreometrie, která je zaloţena na in vivo měření pasivního pohybu kolenního 

kloubu směrem do flexe (Prokešová, 2008). Výsledná hodnota je agregovanou 

odpovědí, která vzniká sumací reologické odezvy všech komponent v měřeném 

segmentu pohybového aparátu.  

Výsledky experimentálního měření jsou porovnány s parametry hodnocení 

klinického stavu pacientů a s výsledky konvenčního radiologického vyšetření. 

Tato práce prezentuje výsledky funkční neinvazivní in vivo objektivizační 

metody, zaměřené na konkrétní klinickou diagnosu – funkční a morfologickou 

abnormalitu určitého segmentu pohybového aparátu. Na základě interpretace těchto 

výsledků jsou formulovány závěry a doporučení, včetně moţného přínosu pro klinickou 

praxi. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

2.1 Hlavní cíl  

 

Prokázat vliv funkčních a morfologických abnormalit femoropatelárního 

skloubení na celkovou reologickou odezvu systému kolenního kloubu. 

 

2.2 Dílčí cíle  

 

Navrhnout parametry hodnocení konvenční metody, kterou je radiologické 

zobrazovací vyšetření morfologických změn femoropatelárního skloubení. 

 

Navrhnout parametry hodnocení bioreometrického měření, jako in vivo metody 

vyšetření vlivu změn femoropatelárního skloubení na funkci systému kolenního kloubu. 

 

Porovnat klinické údaje s výsledky radiologického zobrazovacího vyšetření a 

funkčního bioreometrického měření, najít mezi nimi korelace a objasnit tak vztah mezi 

morfologií a funkcí struktur kolenního kloubu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Základní literaturou pro sestavení kapitoly 3.1 Anatomie kolenního kloubu byly 

publikace kolektivů autorů Dylevského a Bartoníčka [(Dylevský a kol., 2000), 

(Bartoníček a Heřt, 2004)], které svým pojetím výkladu klinické, respektive funkční 

anatomie vhodně navozují atmosféru pro další zpracování zkoumané problematiky. 

Z publikace Bartoníčka a Heřta je převzata také část obrazové dokumentace. 

Kapitola věnovaná biomechanice kolenního kloubu je pojata jako komentovaná 

rešerše napříč tradičními pracemi i aktuální literaturou se zaměřením na femoropatelární 

kloub.  

 

3.1 Anatomie kolenního kloubu  

 

Kolenní kloub je sloţený kloub. Skládá se z femorotibiálního skloubení, které 

má především nosnou funkci, a z femoropateláního skloubení, které umoţňuje zejména 

přenos sil vznikajících v extenzorovém aparátu kolenního kloubu. Na jeho stavbě se 

podílejí artikulující kosti, chrupavka, menisky, synoviální tekutina, kloubní pouzdro, 

vazy a svaly, pomocné tíhové váčky, tukové Hoffovo těleso, společně označované jako 

aktivní či pasivní stabilizátory (např. Čihák, 1987). K systému kolenního kloubu je 

nutno dále řadit struktury okolních tkání - kůţi s podkoţním vazivem a tukem, svalové 

fascie, cévy, nervy.  

 

3.1.1 Kloubní plochy artikulujících kostí 

 

 Artikulujícími kostmi v kolenním kloubu jsou femur, tibie a patela, které mezi 

sebou vytvářejí kloub femorotibiální a kloub femoropatelární. Oproti ostatním velkým 

kloubům lidského těla je rozsah kloubních ploch mnohem větší (Bartoníček a Heřt, 

2004). 
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Patela 

 

Čéška - patela (z latinského patina nebo patena) je povaţována za největší 

sezamskou kůstku, osifikuje ve 4 aţ 7 letech (Dwek a Chung, 2008). Je přiloţena 

k patelární ploše femuru a do kolenního kloubu je přivrácena svou zadní plochou, která 

je pokryta silnou vrstvou chrupavky, nejsilnější v lidském těle [např. (O’Brien, 2001), 

(Kwak a kol., 1997)]. Jedná se o sezamskou kost zavzatou do šlachy m. quadriceps 

femoris. Tato kost má zhruba tvar trojúhelníku, jehoţ základna a výška jsou přibliţně 

stejné (4 aţ 5 cm). Na proximálně orientovanou bazi se upíná šlacha m. quadriceps 

femoris. Přes drsnou, cévními otvory perforovanou ventrální plochu pately přechází do 

lig. patellae povrchová část šlachy m. rectus femoris. Většinu dorzální plochy tvoří 

oválná facies articularis patellae. Na drsné trojúhelníkovité políčko se upíná kraniální 

část Hoffova tělesa.  

 Vlastní kloubní plocha (viz obr. 3.1.) je rozdělena vertikální hranou, tzv. crista 

patellae, na laterální, obvykle větší, a na mediální fasetu. Na vnitřním okraji mediální 

fasety je malá, dosti variabilní, chrupavčitá, oválná ploška, tzv. „odd“ facet („odd“ lze 

volně přeloţit jako zvláštní, výstřední). Je široká zhruba 8 mm. Od mediální fasety je 

oddělena jemnou paramediální (vertikální) hranou crista paramediana. Zatímco 

mediální faseta je orientována převáţně dorzálně, „odd“ facet hledí spíše mediálně 

(Bartoníček a Heřt, 2004).  

 

 

Obr. 3.1. Kloubní plocha pately: 1- „odd“ facet, 2- mediální faseta, 3- crista patellae, 4-  laterální 

faseta (Bartoníček a Heřt, 2004). 
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Patelární dysplazie 

  

Tvarem pately, vzájemným vztahem a velikostí faset kloubní plochy pately se 

zabýval Wiberg a později Baumgartl [(Wiberg, 1941), (Baumgartl, 1964)]. Podle popisu 

výše zmíněných autorů rozlišujeme šest základních typů, které jsou popsány v níţe 

uvedené tabulce 3.1. a schématicky znázorněny na obrázku 3.2.  

První tři typy byly povaţovány za normální nález, typ III představoval jiţ 

směrování k patologickým formám. Tato klasifikace, vzniklá na podkladě RTG 

vyšetření, dostatečně neinformuje o tloušťce a rozloţení kloubní chrupavky na patele a 

femuru. Další nevýhodou je, ţe ji lze pouţít aţ po ukončení osifikace. Tato klasifikace 

má z výše uvedených důvodů v současné době spíše orientační charakter a 

ke zhodnocení kongruence femoropatelárního kloubu je třeba vyuţít jiných 

diagnostických metod, např. CT či MR [např. (Rand, 2000), (Yoo a kol., 2007)]. 

 

Tab. 3.1. Typy patelární dysplazie – popis. 

Typ Charakteristika 

I obě fasety jsou stejně velké a konkávní 

II obě fasety jsou konkávní, mediální je menší 

II/III mediální faseta je rovná a menší, laterální konkávní a větší 

III mediální faseta je menší a konvexní, laterální je konkávní 

IV 

mediální faseta je malá, strmá, konvexní, patella má naznačenou 

dvojitou hranu 

lovecké čapky mediální faseta zcela chybí 

 

 

 

Obr. 3.2. Typy patelární dysplazie - schéma  (Bartoníček a Heřt, 2004). 
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Tloušťka mohutné kloubní chrupavky se v oblasti crista patellae pohybuje 

v rozmezí 4 aţ 6 mm a sniţuje se směrem k periferii. Výjimku tvoří pouze paramediální 

hrana, kde je chrupavka oproti okolí poněkud silnější. (Bartoníček a Heřt, 2004). 

 Patela netvoří pouhý zpevňující prvek přední plochy kolenního pouzdra, ale je 

velmi dynamizujícím prvkem extenzorového aparátu kolenního kloubu. Čéška je 

kladkou, na které dochází ke změně směru tahu m. quadriceps femoris. (Dylevský a 

kol., 2000). Podrobněji v kapitole 3.2 Biomechanika kolenního kloubu resp. 3.2.2 

Kinematika femoropatelárního kloubu. 

 

Femur 

 

Na stavbě kolenního kloubu se podílí distální konec femuru, který je tvořen 

mediálním a laterálním kondylem. Kondyly jsou odděleny mohutným zářezem, fossa 

intercondylaris femoris. Na ventrální straně jsou spojeny sedlovitou plochou, facies 

patellaris, v níţ je umístěna čéška [(Dylevský a kol., 2000), (Bartoníček a Heřt, 2004)].  

Ventrální plocha femuru je těsně nad okrajem kloubní chrupavky prohloubena 

ve fovea supracondylaris, která je perforována značným počtem otvorů pro cévy 

zajišťující nutrici. Facies patellaris vybíhá na zevním kondylu proximálněji neţ 

na vnitřním. Rovněţ okraj kloubní plochy se na kaţdém kondylu liší. Zatímco 

na laterálním je přechod chrupavky v kost zcela plynulý, na mediálním vytváří 

chrupavka proti kosti malý schodovitý výběţek, tzv. Outerbridgeho hrbolek. 

Kloubní plocha distálního femuru je spolu s dalšími strukturami znázorněna 

na obrázku 3.3. Ve svém středu je kloubní plocha pro patelu prohloubena ve vertikální 

ţlábek, sulcus femoralis, jeţ probíhá od horního okraje kloubní chrupavky a směrem 

kaudálním je ostře zakončen předním okrajem fossa intercondylaris. Normálně 

vytvořený zevní kondyl femuru prominuje přibliţně o 4 aţ 7 mm ventrálně a tvoří pilíř, 

o který se opírá zevní faseta pately.  

 Mezi oběma kondyly femuru leţí fossa intercondylaris femoris. Ventrálně je 

proti sulcus femoralis ohraničena ostrou horizontální hranou, která je ve svém středu 

prohloubena v tzv. Grantův žlábek, naléhající při plné extenzi na přední plochu 

předního zkříţeného vazu.  

 Mediální plocha vnitřního kondylu femuru vybíhá v epicondylus medialis, 

na kterém začíná vnitřní postranní vaz. Těsně nad epikondylem leţí tuberculum 
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adductorium, na které se upíná šlacha ischiadické části m. adductor magnus. Obdobně 

na laterálním kondylu femuru nalezneme epicondylus lateralis, na němţ začíná zevní 

postranní vaz. 

 

  
a)     b) 

Obr. 3.3. Dutina kolenního kloubu po odklopení pately a přední části pouzdra: a) preparát,  

b) schéma: 1 - sulcus femoralis, 2 – lineae condylopatellares, 3 - Grantův žlábek,  4 – anteromediální 

část lig. cruciatus anterius, 5 – posterolaterální část lig. cruciatus anterius, 6 – lig. collaterale patelae,  

7 - šlacha m.biceps femoris, 8 – meniscus lateralis, 9 – posteromediální část  lig. cruciatus posterius,  

10 – anterolaterální část lig. cruciatus posterius , 11 – area semilunaris, 12 – lig. collaterale mediale,  

13 – meniscus medialis, 14 - lig. patellae (Bartoníček a Heřt, 2004). 

 

  Kloubní chrupavka dosahuje ve středu obou kondylů i ve středu sulcus 

femoralis tloušťky aţ 3,5 mm, směrem k okrajům kloubních ploch klesá na 2 mm, 

nejslabší je v oblasti lineae condylopatellares.  

 Condyli femoris jsou v předozadním i příčném směru sloţitě zakřiveny. Směrem 

dozadu se zakřivení kloubních ploch spirálovitě stupňuje a není vzhledem k prostorové 

orientaci a tvaru obou kondylů zcela identické. Zevní kondyl stojí téměř sagitálně a 

vyčnívá více dopředu, oproti tomu větší vnitřní kondyl se svým vnitřním okrajem stáčí a 

přibliţuje zevnímu kondylu [(Bartoníček a Heřt, 2004), (Dylevský a kol., 2000)].  
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Trochleární dysplazie 

 

 Méně diskutovanou je otázka variability a morfologických abnormalit, které 

způsobují asymetrii kloubních ploch distální části femuru (Amis a Dejour, 2003). 

Trochlea, neboli kladka (nejedná se o oficiální anatomické označení, ale v klinické 

praxi často uţívaný termín) je v podstatě tvořena sulcus femoralis mezi kondyly femuru 

a tvoří artikulující kloubní plochu pro patelu. Někteří autoři popisují výskyt trochleární 

dyplazie ve formách dys-, hypo- aţ aplazie laterální či mediální porce [např. (Dejour a 

kol., 1990), (Manske, 2008)]. Na obrázku 3.4. jsou schématicky znázorněny tvary 

na axiálních řezech.  

 

 

Obr. 3.4. Trochleární dysplazie - příklady různých typů abnormálního tvaru kloubních ploch distálního 

femuru (Manske, 2008). 

 

Tibia 

 

Proximální část tibie, která je součástí kolenního kloubu, tvoří dva mohutné 

kondyly, mediální a laterální. Kloubní plochy tvořené horní plochou obou kondylů jsou 

skloněny zhruba o 10° směrem dorzálním (retroverze). Tento stav je velmi patrný 

u novorozenců a malých dětí, ale v pozdějším věku se tento sklon zmenšuje. Kondyly 

jsou odděleny sagitálně probíhající drsnou plochou s četnými otvory pro cévy. Tato 

drsná plocha se zvedá v eminentia intercondylaris tibiae. Její nejvyšší body tvoří 

tuberculum intercondylare mediale et laterale. Ani jeden hrbolek neslouţí k úponu 
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ţádné intraartikulární vazivové struktuře. Výjimku tvoří dorzální okraj zevního hrbolku, 

na němţ se upíná část zadního rohu zevního menisku. 

 Ventrální plocha proximální tibie vybíhá v mohutnou drsnatinu, tuberositas 

tibiae, na kterou se upíná lig. patellae. Laterálně a proximálně od ní je další vyvýšenina, 

tuberositas tractus iliotibialis, neboli tuberculum Gerdyi, na kterou se upíná iliotibiální 

trakt. 

 Tvarem a variabilitou interkondylické eminence se zabývalo více autorů. 

Tuberculum mediale obvykle bývá větší. Pouze u 8 % kloubů bývá větších rozměrů 

zevní hrbolek. Giorgi dále uvádí, ţe tvar interkondylické eminence je závislý na 

existenci zkříţených vazů (Giorgi, 1956). Aplazie jednoho či obou hrbolků naznačuje 

moţnou přítomnost aplazie jednoho či obou zkříţených vazů (Bartoníček a Heřt, 2004). 

 Ventrálně před interkondylickou vyvýšeninou leţí area intercondylaris anterior, 

dorzálně pak menší area intercondylaris posterior. Na tyto plošky se ventrodorzálně 

upíná přední roh mediálního menisku, zadní roh vnitřního menisku a zadní zkříţený 

vaz.  

 Kloubní plocha mediálního kondylu tibie má oválný tvar a je delší neţ kruhovitá 

plocha laterálního kondylu tibie. Ve frontální rovině jsou konkávní obě plochy, v rovině 

sagitální pouze plocha mediální. Laterální kloubní plocha je ve směru předozadním 

konvexní.  

 Kloubní chrupavka je nejvyšší v centru obou artikulačních ploch. Na mediální 

straně dosahuje výšky 3 mm, na laterální straně pak 5 mm. Směrem k periferii její 

tloušťka klesá aţ na 1 mm.  

 

3.1.2 Vazivový aparát 

 

Kloubní pouzdro 

 

Dutina kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem v lidském těle. 

Členění dutiny kolenního kloubu úzce souvisí s uspořádáním synoviální vrstvy pouzdra. 

Členitost a úprava synoviální a fibrózní vrstvy se od sebe v určitých detailech liší 

(Bartoníček a Heřt, 2004). 
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Fibrózní vrstva kloubního pouzdra začíná na femuru 1 aţ 1,5 cm od okrajů 

kloubních ploch (viz obr. 3.5.). Na ventrální straně kolenního kloubu se vychlipuje 

proximálně pod šlachu m.quadriceps femoris a vytváří tímto způsobem reccessus 

suprapatellaris. Na tibii se kloubní pouzdro připojuje v těsné blízkosti kloubních ploch 

a upíná se k bázi střední části mediálního menisku. Na patele obepíná okraje kloubní 

chrupavky. V předních partiích je kloubní pouzdro kolenního kloubu velmi slabé a větší 

síly nabývá aţ v oblasti postranních vazů (Dylevský a kol., 2000). 

Synoviální vrstva pouzdra má oproti fibrózní vrstvě členitější uspořádání a 

vytváří mnoţství duplikatur a řas, z nichţ některé mohou být klinicky významné. 

V laterálních a dorzálních částech sleduje kromě obou zeslabených míst fibrózní vrstvu, 

ale v místě srůstu pouzdra s bází menisků je její kontinuita přerušena. Synoviální vrstva 

se směrem ventrálním postupně odděluje od fibrózní vrstvy. Mezi oběma vrstvami se 

začíná pozvolna objevovat sílící vrstva areolárního tukového vaziva. Toto tukové 

vazivo vytváří mezi zadní plochou lig.patellae, spodní plochou pately a ventrální částí 

area intercondylaris anterior tibiae mohutný tukový polštář corpus adiposum 

infrapatellare, klinicky také označovaný jako Hoffovo těleso (obr. 3.3.). To se 

vyklenuje dorzálně a plní prostor v přední části fossa intercondylaris aţ po ventrální 

plochu zkříţeného vazu.  

Na zadní ploše Hoffova tělesa vytváří společně se spojením dvou synoviálních 

listů sagitálně probíhající synoviální pruh plica infrapatellaris. Tato bohatě cévami 

protkaná řasa směřuje proximodorzálně do fossa intracondylaris a upíná se na femur 

v oblasti Grantova žlábku. Plica mediopatellaris vytváří duplikaturu synoviální vrstvy 

pouzdra při vnitřním okraji kloubní plochy mediálního kondylu femuru. Plica 

suprapatellaris, označována také jako poloměsíčitá řasa, odstupuje z vnitřní plochy 

pouzdra těsně nad horním okrajem mediálního kondylu femuru. Drobnou řasu lze také 

objevit i mezi bází pately a na ni se upínající šlachou m. rectus femoris. (Bartoníček a 

Heřt, 2004) 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Vazy 

 

Ze všech kloubů lidského těla má kolenní kloub nejsloţitější a nejmohutnější 

vazivový aparát. Mezi intraartikulární vazy neboli stabilizátory jsou v klinické literatuře 

řazeny vazy výrazně prominující do kloubní dutiny. Řada dalších vazů zesiluje a 

zpevňuje povrch kloubního pouzdra, a proto bývá označována jako vazy kapsulární. 

 

1) Zkřížené vazy 

  

Zkříţené vazy jsou specifické pro kolenní kloub a současně představují i jeho 

nejvýznamnější vazivové stabilizátory (viz obr. 3.3.). Tyto vazy jsou uloţeny ve fossa 

intercondylaris mezi dvěma listy synoviální membrány, které se na ventrální ploše 

předního zkříţeného vazu spojují. Kaţdý vaz je tvořen řadou snopců odlišného začátku, 

úponu i délky. Jsou odděleny řídkým vazivem, ve kterém jsou lokalizovány cévy a 

nervy.  

 Přední zkříţený vaz - lig. cruciatum anterius – začíná na ventrální ploše zevního 

kondylu femuru a směřuje do area intercondylaris anterior. Vaz lze rozdělit na dvě 

části. Anteromediální část je slabší a delší, a tvoří v plné extenzi přední a horní okraj 

vazu. Posterolaterální část je kratší a silnější, a tvoří v plné extenzi dorzální a spodní 

okraj vazu. Při 90° flexi se obě části ve svém středu kříţí. Zadní zkříţený vaz – 

lig. cruciatum posterius – jde od zevní plochy vnitřního kondylu do area 

intercondylaris posterior. Mezi dorzální plochou vazu a příslušnou částí kloubního 

pouzdra je řídké tukové vazivo, kterým procházejí k oběma vazům cévy a nervy. 

Lig. cruciatum posterius je přibliţně stejně dlouhé jako přední, ale je o třetinu silnější. 

Proto je povaţováno za nejmohutnější vaz celého kolenního kloubu (Bartoníček a Heřt, 

2004). 

 Přední zkříţený vaz omezuje posun tibie směrem ventrálním a zabezpečuje 

vnitřní rotaci bérce. Přední vaz je nejvíce zatíţen při vnitřní rotaci bérce, zejména je-li 

kolenní kloub v hyperextenzi. Zadní zkříţený vaz brání posunu tibie dozadu a brání 

zevní rotaci. Pro zábranu posunů bérce nejsou tyto vazy úplně rozhodující. Klíčovou 

roli však mají při redukci torzních pohybů v kolenním kloubu, kdy spolupracují 

s postranními vazy. 
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2) Kapsulární vazy 

  

Na svém povrchu je kloubní pouzdro zesíleno řadou vazů, z nichţ většina 

s pouzdrem intimně souvisí (schéma vazivového systému z mediální a laterální strany 

kloubu (viz obr. 3.5., resp. 3.6.).  

a) Lig. collaterale mediale je nejvýznamnějším vazivovým stabilizátorem 

na mediální straně kolenního kloubu. Tvoří ho dlouhá přední vertikální vlákna a kratší 

zadní šikmá vlákna, coţ dodává vazu trojúhelníkovitý tvar. Začátek vazu je lokalizován 

na mediálním epikondylu femuru. Přední dlouhá vlákna směřují distálně a lehce vpřed a 

do kortikalis diafýzy se upínají přibliţně 6 aţ 9 cm pod kloubní štěrbinou. Horní šikmá 

vlákna směřují od mediálního epikondylu femuru distodorzálně a upínají se v oblasti 

mediálního kondylu tibie těsně pod kloubní štěrbinou. Jejich zadní okraj pozvolna 

přechází do okolního pouzdra. Tento vaz je zcela napjat při extenzi kolenního kloubu, 

které tímto způsobem stabilizuje [(Bartoníček a Heřt, 2004, Dylevský a kol., 2000)]. 

 

 

Obr. 3.5. Mediální plocha kolenního kloubu - schéma: 1 – m.vastus medialis, 2 – retinaculum 

transversum patellae mediale, 3 – capsula articularis, 4 – lig.patelae, 5 – retinaculum longitudinale 

patellae mediale, 6 – proximální fýza tibie, 7 – šlacha m.abd. magnus, 8 – distální fýza femuru,  

9 – epicondylus femoris medialis, 10 – caput mediale m.gastrocnemii, 11 – šikmý kapsulární vaz,  

12 – šlacha m.semimebranosus, 13 – zeslabené místo pouzdra, 14 – lig.collaterale mediale  

(Bartoníček a Heřt., 2004). 
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b) Lig. collaterale laterale je v průřezu oblý či mírně oválný provazec, který 

začíná na laterálním epikondylu femuru. Je-li kolenní kloub v extenzi, směřuje distálně 

a mírně dorzálně, tedy obráceně neţ jeho vnitřní protějšek. Upíná se na hlavici fibuly, 

zhruba 1 cm před jejím apexem. Vaz se skládá z paralelně orientovaných vláken a 

dosahuje délky 5 aţ 7 cm, v průřezu 4 aţ 6 mm do šířky. Postranní vaz je zcela napjat 

při extenzi kolenního kloubu, a proto je také řazen mezi stabilizátory kolenního kloubu. 

c) Lig. popliteum obliquum není vazem úplně doslova, jelikoţ jde o jednu 

z úponových částí m. semimembranosus. Tento silný vaz přirůstá ke kloubnímu pouzdru 

svou přední plochou. Táhne se od centrálního úponu m. semimembranosus na dorzální 

ploše mediálního kondylu tibie a směřuje proximodistálně, aţ k začátku hlavy 

m. gastrocnemius, kde se vytrácí v pouzdře. Tahem svalu je prostřednictvím tohoto 

vazu bráněno uskřinutí kloubního pouzdra.  

 

 

Obr. 3.6. Laterální plocha kolenního kloubu – schéma: 1 – caput longum m.bicipitis femoris, 2 – caput 

breve m.bicpitis femoris, 3 – šlacha m.popliteus, 4 – lig.collaterale laterale, 5 – m.vastus lateralis,  

6 – tractus iliotibialis, 7 – retinaculum patellae laterale, 8 – iliotibiální vaz (Bartoníček a Heřt, 2004). 

 

d) Lig. popliteum arcuatum je vaz podobný svým tvarem trojúhelníku, který 

jedním svým cípem, označovaným jako retinaculum lig. poplitei arcuati, začíná 
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na apexu fibuly. Tato část vazu probíhá proximálně a dělí se na přední a zadní raménko. 

Obě raménka pokrývají dorzální plochu šlachy m. popliteus. Vaz se zařazuje mezi 

stabilizátory kolenního kloubu, ale jeho význam nelze přeceňovat. 

 

Menisky 

 

 Drobné menisky či meniskoidy lze nalézt v mnoha kloubech lidského těla. 

Anatomicky, funkčně i klinicky jsou však menisky kolenního kloubu nejvýznamnější.  

 Menisky jsou lamely tvořené po svém obvodu hustým vazivem, které přechází 

ve vazivovou chrupavku. Menisky kolenního kloubu se liší tvarem i velikostí 

(viz obr. 3.3.). 

Meniscus medialis je větší a poloměsíčitý. Cípy mediálního menisku se upínají 

do area intercondylaris anterior et posterior. Ve své střední části je pevně srostlý 

s kloubním pouzdrem a s částí vnitřního kolaterálního vazu. Lze tedy říci, ţe je fixován 

ve třech bodech. Je proto také méně pohyblivý. Mediální meniskus nepokrývá celou 

plochu tibiálního kondylu, ale ponechává v jeho středu prohloubenou oválnou plošku. 

Vzhledem ke své menší pohyblivosti, bývá právě mediální meniskus častěji poškozen, a 

to dokonce aţ v 95 % případů (Bartoníček a Heřt, 2004). 

 Meniscus lateralis je téměř kruhový. Jeho přední cíp se upíná v blízkosti 

předního zkříţeného vazu, který do něj výjimečně vysílá ojedinělá vlákna. Zadní cíp se 

upíná v oblasti area intercondylaris posterior. Zevní meniskus pokrývá téměř celou 

plochu zevního kondylu tibie. Oproti mediálnímu menisku je upevněn pouze v jednom 

místě, přední a zadní cípy se téměř dotýkají. Díky tomu je zevní meniskus i značně 

pohyblivý, zvláště při mírných flexích v kolenním kloubu. 

 Úkolem obou menisků je rovnoměrně distribuovat tlakové síly, působit jako 

tlumič nárazů, roztírat synoviální tekutinu, napínat kloubní pouzdro. Další významnou 

funkcí menisků je funkce stabilizační, coţ platí především při poranění předního 

zkříţeného vazu. 

 

Vazy menisků 

 

 Jedná se o drobné vazy variabilního výskytu fixující oba menisky mezi sebou či 

k okolním strukturám. Lig. transversum genus spojuje přední rohy obou menisků. Jeho 
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střední část těsně naléhá na zadní plochu Hoffova tělesa. Zhruba v 10 % případů není 

přítomen. Ligg. meniscofemoralia začínají na dorzálním okraji zadního rohu zevního 

menisku. Lig. meniscofemorale posterius probíhá po zadní ploše zadního zkříţeného 

vazu, oproti tomu lig. meniscofemorale anterius probíhá po jeho přední ploše. 

 

3.1.3 Svalový aparát 

 

 Svaly začínající nebo upínající se v blízkosti kolenního kloubu lze podle funkce 

kloubu rozdělit na extenzory a flexory. Většina flexorů má také účinek rotační. 

 

Extenzorový aparát 

  

Jediným extenzorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris, jehoţ stavba je 

značně sloţitá. Totéţ platí i o způsobu, kterým je tah svalu přenášen na proximální část 

tibie. Součástí extenzního aparátu kolenního kloubu je kromě svalu i patela, její 

retinakula a lig. patellae (viz obr. 3.7.).  

Nejmohutnějším svalem lidského těla je právě m. quadriceps femoris, 

inervovaný z n. femoralis. Sval je tvořen čtyřmi hlavami, na jejichţ uspořádání a funkci 

v oblasti kolenního kloubu se současné názory oproti tradici poněkud změnily. 

M. vastus intermedius je ze všech hlav nejmohutnější a je uloţen nejhlouběji. 

Vytváří silnou centrální šlachu upínající se na bázi pately. Ze zadní části svalu se 

odštěpují dva aţ čtyři variabilní snopce, které se upínají do vrcholu a dorzální plochy 

recessus suprapatelaris. Takto vytvořený m. articularis brání uskřinutí kloubního 

pouzdra při pohybu. M. rectus femoris přechází těsně nad kolenním kloubem v úzkou 

plochou šlachu, která probíhá po ventrální ploše m. vastus intermedius ve ţlábku 

tvořeném okrajovými hlavami. Šlacha se upíná na bázi čéšky, jen povrchové snopce 

této šlachy přecházejí přes přední plochu pately do lig. patellae. 

M. vastus medialis má mezi ostatními hlavami výjimečné postavení. Funkčně lze 

rozdělit sval na dvě části. Proximální vlákna svalu probíhají téměř vertikálně a 

s anatomickou osou femuru svírají úhel 15° aţ 20°. Odstupují od linea aspera femoris a 

upínají se na vnitřní okraj báze čéšky. Tato část svalu působí jako extenzor a je 

označována jako m. vastus medialis longus. Distální část m. vastus medialis se nazývá 
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m. vastus medialis obliquus a začíná od mediálního intermuskulárního septa. Svalová 

vlákna probíhají více horizontálně a svírají s dlouhou osou femuru úhel přibliţně 50
°
. 

Vytvářejí krátkou silnou šlachu inzerující na proximální polovinu vnitřního okraje 

pately. Funkcí této části svalu je stabilizace čéšky v sulcus femoralis, respektive 

zabránit při pohybu její lateralizaci. Podrobněji k tomuto tématu viz kapitola 3.2 

Biomechanika kolenního kloubu. 

 

 

Obr. 3.7. Extenzorový aparát kolenního kloubu – pravý kolenní kloub, pohled zepředu  

(Manske, 2008). 

 

 M. vastus lateralis má obdobnou strukturu jako mediální hlava. Značnou část 

svalu tvoří longitudinálně probíhající vlákna označována jako m. vastus lateralis 

longus. Snopce svalu začínají na diafýze stehenní kosti a upínají se na laterální okraj 

báze čéšky. Jako m. vastus lateralis obliquus jsou označována vlákna, která probíhají 

v úhlu 25° aţ 40° k anatomické ose femuru. Snopce svalu odstupující od laterálního 

intermuskulárního septa a přilehlé faseta lata se většinou upínají prostřednictvím 

laterálního retinakula čéšky na její zevní okraj. Funkce této části je antagonistická 

jejímu mediálnímu protějšku. 
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Retinakula čéšky 

 

 Na čéšku, která centralizuje úpony všech hlav m. quadriceps femoris a přenáší je 

na lig. patellae, působí při pohybu v kolenním kloubu více silových vektorů. Proto je 

okolní pouzdro zesíleno systémem vazivových pruhů nazývaných retinakula čéšky. 

Tyto vazivové pruhy fixují čéšku k okolním strukturám a uměle je lze rozdělit do tří 

vrstev. Povrchovou vrstvu tvoří zesílené pruhy povrchové fascie stehna. Longitudinální 

retinakula čéšky se nacházejí ve střední vrstvě. Tyto dva pruhy jsou pokračováním 

úponových šlach m. vastus medialis et lateralis. Obkruţují bázi pately a probíhají 

distálně od okrajů lig. patellae. Transverzální retinakula, označovaná také jako křidélka 

čéšky, jsou uloţena v nejhlubší vrstvě. Začínají vějířovitě na obou okrajích pately, 

probíhají dorzálně a upínají se na epikondylech femuru. Funkcí těchto retinakul je 

stabilizace čéšky v horizontálním směru.  

 

Lig. patellae 

  

Hlavním konečným úponem m. quadriceps femoris je lig. patellae. Povrchová 

část vláken přichází před ventrální plochu pately ze šlachy m. rectus femoris. Většina 

vláken však začíná přímo od apexu čéšky. Délka lig. patellae se pohybuje v rozmezí od 

4 do 7 cm, tloušťka od 3 do 8 mm. Upíná se na tuberositas tibiae, a to na jemnou, skoro 

horizontální hranu. Těsně nad touto hranou se mezi vaz a tibii vsunuje bursa 

infrapatellaris profunda. Povrchová vlákna vazu vyzařují přes úponovou hranu distálně 

do periostu diafýzy tibie.  

 

Osové uspořádání extenzního aparátu  

  

Pro stabilitu pately a biomechaniku femoropatelárního kloubu má značný 

význam osové uspořádání extenzního aparátu, coţ je dáno vzájemným vztahem 

m. quadriceps femoris, čéšky a lig. patellae. Osa tahu svalu směřuje distálně a mírně 

mediálně, osa lig. patellae distálně a mírně laterálně. Obě osy svírají tedy tupý úhel 

otevřený zevně. Proto má čéška při kontrakci m. quadriceps femoris tendenci 

k lateralizaci, která je však neutralizována celkovou anatomickou stavbou 

femoropatelárního kloubu. V klinické praxi se pouţívá k vyjádření valgozity tzv.  



35 

 

Q-úhel, coţ je ostrý úhel, který svírá směr tahu m. quadriceps femoris, a osa 

lig. patellae viz obr. 3.8. U muţů je normální hodnota Q-úhlu do 10
0
, u ţen do 15

0
. 

Hodnoty větší neţ 20
0
 jsou povaţovány za patologické (Horka a Puršlová, 1996). 

Biomechanický význam opět podrobněji viz kapitola 3.2 Biomechanika kolenního 

kloubu. 

 

 

Obr. 3.8. Q-úhel (Juhn, 1999). 

 

Flexory 

 

 Mezi flexory kolenního kloubu jsou řazeny svaly označované také jako 

hamstrings, tj. m. biceps femoris, m. semimembranosus a m. semitendinosus, všechny 

inervované z n. ischiadicus. Do skupiny flexorů kolenního kloubu dále patří m. gracilis, 

m. sartorius, dále m. gastrocnemius, m. popliteus. Většina svalů jsou i vnitřními 

rotátory, coţ platí především pro m. semimembranosus a m. popliteus a skupinu svalů 

tvořící pes anserinus. Výjimku tvoří pouze m. biceps femoris, jediný zevní rotátor, a 

m. gastrocnemius, který má funkci převáţně posturální. 
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3.1.4 Burzy 

 

 V okolí kolenního kloubu je lokalizováno více jak 20 burz, přičemţ některé 

z nich jsou nekonstantní a klinický význam mají především ty, které komunikují 

s kloubní dutinou. Bursae prepatellares mohou být vzájemně spojeny a oddělují 

jednotlivé vrstvy tkání na ventrální ploše pately (viz obr. 3.9.).  

 

 

Obr. 3.9. Burzy kolenního kloubu - schéma (McDowell, 2010). 

 

Bursa infrapatellaris profunda je umístěna mezi přední plochou horní části tibie 

a lig. patellae těsně nad jeho úponem. Bursa semimembranosi lateralis odděluje zevní 

okraj šlachy svalu od vnitřního okraje mediální hlavy m. gastrocnemius. Většinou je 

však propojena s bursa gastrocnemii medialis a vytváří tak společně bursa 

gastrocnemiosemimembranosa, která prakticky vţdy komunikuje s dutinou kloubní. 

V klinické terminologii se pouţívá termín Bakerova cysta. V kolenním kloubu se 

popisují další burzy jako například bursa anserina, bursae lig. collateralis medialis 

superior et inferior, bursa m. semimembranosi medialis, bursa m. bicipitis femoris 

inferior, bursa m. poplitei. 
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3.1.5 Cévní zásobení 

 

  Na cévním zásobení kolenního kloubu se podílí řada větších i menších arterií 

(obr. 3.10.). Mezi hlavní zásobující arterie patří a. genus descendens, aa. genus 

superiores, a. genus media, aa. genus inferiores, a. recurrens tibialis anterior. Většina 

uvedených arterií odstupuje z a. poplitea. Pouze dvě odstupují z jiných tepen. A. genus 

descendens odstupuje z a. femoralis a a. recurrens tibialis anterior odstupuje 

z a. tibialis anterior. Průběh je vţdy konstantní, určitou variabilitu má ale výška a 

způsob odstupu. Kromě a. genus media všechny výše zmíněné tepny vytvářejí kolem 

pately bohatou cévní síť. Její součástí jsou i četné anastomózy v Hoffově tělese. 

Peripatelární síť prostupuje všemi vrstvami prepatelárních měkkých tkání. 

Stejnojmenné ţíly většinou velmi podobně sledují svoje arterie. 

 

 

Obr. 3.10. Cévní zásobení kolenního kloubu – pravý kolenní kloub, pohled zpředu (Scapula.pl, 2011). 
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3.1.6 Nervové zásobení 

 

V okolí kolenního kloubu probíhají tři nervové kmeny, a to n. peroneus 

communis, n. tibialis a n. saphenus. Přední plocha kloubního pouzdra získává 

z mediální strany senzitivní vlákna zejména z n. saphenus. K oblasti recessus 

suprapatellaris sestupují konečná vlákna ze svalových větví n. femoralis. Ze strany 

laterální přicházejí do pouzdra větvičky z n. peroneus communis. Zadní plocha pouzdra 

dostává konstantně vlákna z n. tibialis a dále z n. peroneus communis. Nepravidelně 

do této oblasti zasahuje i větvička z n. obturatorius. Vazivové struktury kolenního 

kloubu jsou bohatě inervovány. V obou zkříţených vazech byla zaznamenána řada 

mechanoreceptorů i volných nervových zakončení. Co se týče menisků, nervové pleteně 

nevstupují pouze do jejich báze. 

Vzhledem ke studované problematice a z důvodu objasnění přenosu bolesti, je 

zajímavá inervace předního segmentu kolenního kloubu. Superomediální a 

superolaterální kvadrant pately jsou inervovány dvěma nervy, které vedou podél 

drobných cév (Maralcan a kol., 2005). Mediální patelární nerv podél m. vastus medialis 

a laterální patelární nerv podél m. vastus lateralis. Větve n. fibularis ascendentně pro 

patelární šlachu a tukové těleso. Koţní senzitivní inervace terminální větvě n. cutaneus 

femoris medialis. 

 
    a)             b) 

Obr. 3.11. Inervace kolenního kloubu – a) schéma, b) preparát pravého kolenního kloubu (VL – 

m.vastus lateralis, VM – m.vastus medialis)  (Maralcan a kol., 2005). 
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3.2 Biomechanika kolenního kloubu  

 

Kolenní kloub je prostorný sloţený nosný kloub, který zajišťuje pohyb mezi 

stehnem a bércem. Kolenní kloub je nejsloţitějším a také největším kloubním spojením 

lidského těla (např. Bartoníček a Heřt, 2004). Skládá se z kloubu femorotibiálního a 

femoropatelárního. Patela - kost zakomponovaná v extenčním femoropatelárním 

aparátu, je významným dynamizujícím prvkem (např. Grelsamer a Weinstein, 2001).  

Popis a pochopení anatomických a biomechanických principů funkce 

femoropatelárního kloubu má perspektivu aplikace jak pro klinickou praxi, tak 

i například při vývoji kloubních náhrad (Stiehl, 2005).  

 

3.2.1 Základní biomechanické aspekty 

 

Biomechanické vlastnosti jsou dány stavbou, funkčním anatomickým a 

histologickým uspořádáním struktur (Fung, 1993). Často se dynamicky mění v časovém 

horizontu okamţitém  - např. vlivem deplece vody při statickém zatíţení chupavky, 

střednědobém - např. proces remodelace kosti, dlouhodobém - vlivem stárnutí (Říha a 

Prokešová, 2006). 

Jako nosný kloub je kolenní kloub vystaven zátěţi téměř při všech statických 

i dynamických pohybových aktivitách jedince [např. (Menschik, 1974), (Heerkens, 

1985)]. Výsledkem zatíţení mohou být změny funkční i strukturální a naopak. Vrozené 

či získané strukturální změny či anomálie mají vliv na funkci nejen v segmentu 

kolenního kloubu, ale mohou reflexně ovlivňovat i vzdálenější struktury. Přes řídící 

centra tak mohou být ovlivněny i komplexnější funkce a celkové pohybové vzorce. 

O trofickém vlivu funkce mluvíme v případě positivního působení zátěţe zejména na 

morfologickou stavbu a uspořádání, v případě remodelace kosti je tento jev popisován 

jako Wolffův zákon (Wolff, 1986). Opakované či dlouhodobé neadekvátní zatíţení 

můţe mít za následek strukturální změny ireverzibilního degenerativního charakteru 

(Říha a Prokešová, 2006).  

Williams a kol. nabízejí ucelený přehled o vlivu tvaru, zátěţe a pohybu 

na tribologii synoviálních kloubů s moţností vyuţití při řešení drobných i rozsáhlejších 

defektů chrupavky (Williams a kol., 2010). 
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Odkaz na formativní vliv funkce na strukturu lze nalézt i díky radiologickým a 

histologickým studiím o architektuře kostní hmoty pately (např. Toumi a kol. 2006). 

Autoři usuzují, ţe funkční anatomie kolene je úzce spjata s lokálními změnami přenosu 

sil Studie prokazují, ţe rozloţení kostní hmoty a uspořádání trámčiny v patele je 

největší mediálně, laterálně je orientace trabekul buď předozadně nebo kraniokaudálně 

(viz obr. 3.12.). Vlákna mediálního vastu (VMO – m.vastus medialis obliquus) jsou 

napojena na mediální okraj pately, ale část přímo do patelární šlachy. Histologicky je 

patrné, ţe masa fibrosní chrupavky je opět mediálně silnější neţ laterálně. Z těchto 

závěrů lze usuzovat, ţe v duchu teorie o tzv. formativním vlivu funkce, je mechanické 

zatíţení na proximální patelární šlachu asymetricky distribuováno více mediálně.  

Obecně se pokládá analýza uspořádání trabekul architektury kostí za přínosnou 

pro informaci o charakteru zatíţení (Pal a Routal, 1998). 

 

 

Obr. 3.12. Radiologické zobrazení architektury pately: (a) para-sagitální řez mediální částí pravé 

pately, šipkou znázorněn průběh trabekul  [superior (S), inferior (I), anterior (A) a posterior (P)],  

(b) transversální řez levou patelou [medial (M), lateral (L) ], (c–g) architektura v řezech po úpravě 

v MatLab (Toumi a kol. 2006). 
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Pokud lze vycházet z teorie, ţe ţivé organismy se chovají jako otevřené systémy 

(Konvičková a Valenta, 2006), pak je pro potřeby této studie chápán kolenní kloub jako 

systém. Termín systém kolenního kloubu zahrnuje mimo obou kloubních spojení také 

okolní tkáně - šlachy, svaly, cévy, nervy, podkoţní vazivo a kůţi. Biomechanické 

vlastnosti jsou potom při měření takto interpretovány.  

Mnoho studií analyzuje femoropatelární kloub a úlohu pately jako kladky 

v pákovém přenosu sil. S narůstající flexí kolene se zmenšuje tato páka, protoţe 

patelární šlacha se posunuje dorsálně tak, jak se patela zasunuje do interkondylární 

rýhy. (Ahmed a kol., 1987). Moment síly extenzorového aparátu je dán polohou 

v tibiofemorálním skloubení, poměrem sil působících na šlachy quadricepsu a pately a 

úhlem patelární šlachy. Draganich a kol. udávají, ţe největší moment síly extenze se 

vyskytuje mezi 15° aţ 30° flexe kolene (Draganich a kol., 1987).  

Anatomická stavba kloubu odpovídá silovému namáhání – tvar kloubních ploch, 

uspořádání kostní hmoty, šířka vrstvy chrupavky atd. (Manske, 2008). Femoropatelární 

kloub zajišťuje přenos sil vznikajících při dynamických aktivitách činností svalů a 

femorotibiální kloub při statickém zatíţení hmotností těla (Shelburne a Pandy, 1976).  

 

Obr. 3.13. Síla působící na kontaktní plochy femorotibiálního (TF) a femoropatelárního (PF) 

kloubu v průběhu flexe kolenního kloubu při provedení dřepu (Shelburne a Pandy, 2002). 

 

Na obrázku 3.13. jsou znázorněny výsledky měření kontaktních sil na kloubních 

plochách femorotibiální a femoropatelární komponenty při zatíţení kolenního kloubu 
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v průběhu pohybu do flexe. Data pro zpracování 2D dynamického modelu kolenního 

kloubu včetně ligament, svalů, kloubních ploch s povrchy, byla získána z kadaverů. 

Simulaci pohybu a zatíţení během akce stoj-dřep lze zvaţovat pro případné vyuţití 

v rehabilitaci např. při dávkování zátěţe (Shelburne a Pandy, 2002). 

V jiné studii bylo měřením kontaktních sil na kloubní ploše tibie zjištěno, ţe 

chůze do schodů zvyšuje zatíţení v kloubu na 346 % váhy těla, chůze ze schodů zvyšuje 

zatíţení na 316 %, chůze po rovině na 261 %, stoj na jedné noze na 259 %, vstávání ze 

sedu na 246 % (Kutzner a kol., 2010). 

Ucelenou práci publikovali Fernandez a kol. Práce byla zaloţena na principu 3D 

analýzy s vyuţitím FE (finite element) modelu, šitém pacientovi na míru (Fernandez a 

kol., 2005).  

 

 

Obr. 3.14. Rozložení tlaků na kloubní ploše pately ve flexi 60°, 40° a 15° (Fernandez a kol., 2005). 

 

Vyuţití se nabízí k analýze biomechanických vlastností a chování pately, 

zejména kinematiky pately, sil extenzorového svalového aparátu, kontaktních ploch a 

sil. 3D model šlach, kloubů a kostí je porovnáván s výsledky experimentálních měření, 
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simulací a literálními údaji. Kontaktní plocha byla od 75 mm² při plné extenzi do 

350 mm v 60° flexi s patrným větším zatíţením laterální plochy díky výraznější 

prominenci kondylu. Toto přetíţení udávají také jako jednu z příčin častějších projevů 

arthrosy. Na obrázku 3.14. je znázorněno rozloţení tlaků na kontaktní ploše pately při 

zatíţení v různých stupních flexe.  

 

3.2.2 Kinematika femoropatelárního kloubu 

 

Aktivním pohybem kolenního kloubu je flexe a extenze, vnitřní a vnější rotace 

bérce. Základní postavení je 0 , lze dotáhnout do hyperextenze cca 5 , flexe je 135  aţ 

140 , pasivně aţ 160  (Stiehl, 2005).  

Pohyb se neodehrává pouze kolem jedné osy v sagitální rovině, bod otáčení je 

v podstatě virtuální. Jde o pohyb sloţený křivočarý – úvodní vnitřní rotace bérce, potom 

kluzně valivý (Freeman a Pinskerova, 2005). Uspořádání a tvarová forma jednotlivých 

stavebních prvků kolena předurčuje jeho kinematické a dynamické chování (Grelsamer, 

2000).  

Kinematická charakteristika kloubního spojení, stabilita kloubu, trajektorie a 

rozsah pohybu, pozice středu otáčení kolena, kloubní vůle, jsou dány morfologií, tvarem 

kontaktních kloubních ploch a visko-elasto-plastickými vlastnostmi extra- a 

intraartikulárních komponent kolenního kloubu [viz např. (Pinskerova a kol., 2000), 

(Marteli a Pinskerova, 2002)]. Tato charakteristika je označována jako kinematika 

preferovaná.  

Kinematika řízená oproti tomu charakterizuje reálné chování systému kolenního 

kloubu (Prokešová, 2008). In vivo je významně ovlivněno dynamickými jevy a 

vlastnostmi biomateriálů, aktivních prvků pohybového systému, především svalů 

podléhajících sloţitým řídícím neurohumorálním vlivům [viz např. (Tsai a kol., 2007), 

(Wu a Millon, 2007)]. 

Řada autorů se snaţí objasnit vztah mezi kinematikou pately, silami, které 

působí uvnitř FP kloubu a klinickými potíţemi. Jednoznačné vysvětlení dosud ţádná 

teorie nenabízí. Zdá se jasné, ţe změny kinematiky pately, které způsobují sníţení 

tlakových sil, vedou k redukci bolesti.  
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Nicméně stále existují limity pro porozumění vztahům mezi kinematikou pately 

a bolestí v kloubu. Mezi hlavní příčiny patří: 1. omezené moţnosti 3D MRI měření 

kinematiky pately, 2. vztah mezi kinematikou pately a bolestí není prokázán, 3. není 

kvantifikován efekt chirurgické léčby ani rehabilitace (Ramappa a Bansal, 2005).   

 

Extenzorový aparát 

 

Za hlavní faktory silového působení  extenzorového aparátu jsou povaţovány 

tyto faktory - m.quadriceps, zejména porce m.vastus medialis, Q-úhel, tibiofemorální 

rotace, laterální retinakulum. Dalším důleţitým fenoménem je při 90° flexe tendence 

extenzorů táhnout femur dorsálně vzhledem k tibii proti odporu kolaterálních vazů, 

zejména předního zkříţeného vazu a kloubního pouzdra (Sanfridsson a kol., 2001). 

Funkcí a stavbou jednotlivých porcí quadricepsu se zabývali Lieb a Perry. 

Na obrázku 3.15. jsou znázorněny vektory tahu jednotlivých porcí quadricepsu. 

U m.vastus medialis longus (VML) udávají úhel vůči podélné ose femuru 15° aţ 18°, 

u m.vastus medialis obliquus (VMO) 50° aţ 55° (Lieb a Perry, 1968).  

 

Obr. 3.15. Vektory sil působení jednotlivých porcí m.quadriceps: VL – m.vastu lateralis,  

VI – m.vastus intermedius, RF – m.rectus femoris, VML – m.vastus medialis longus, VMO – m. vastus 

medialis obliqus (Lieb a Perry,1968). 

Hautamaa a kol. studovali m.vastus medialis obliqus (VMO) připojený 

k mediálnímu epikondylu femuru a proximálním dvěma třetinám pately (Hautamaa 
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a kol., 1998). Podobně i Nomura a kol. pozorovali význam vztahu mezi 

femoropatelárním ligamentem a VMO (Nomura a kol, 1992 a 1999).  

Lai a kol. provedli MRI studii pacientů s habituální nebo recidivující dislokací 

pately s nálezem změny denzit signálu svědčící pro hypotrofii mediálního vastu na 

postiţené straně. Histopatologicky byl odhalen zánět s fibrosní degenerací svalu jako 

moţná příčina habituální dislokace (Lai a kol., 2000).  

Lin a kol. prezentovali výsledky 3D studie hodnotící in vivo neinvazivně vliv 

jednotlivých porcí qudricepsu na kinematiku pately. Radiologická měření byla 

porovnávána s měřením na kadaverech. Vastus medialis táhne patelu nejdříve mediálně 

a potom proximálně, vastus lateralis nejprve proximálně a potom laterálně, porce VMO 

mediálně, VML podélná porce mediálního vastu více proximálně (Lin a kol., 2004). 

Studie vlivu aktivity mediálního vastu na kinematiku pately pomocí EMG a 

dynamické MRI u 23 ţen prokázala vztah mezi narůstající svalovou aktivitou m.vastus 

medialis u probandek s abnormální kinematikou pately ve smyslu laterální deviace 

(Powers, 2000).  

Vzhledem k anatomickému uspořádání extenzorového aparátu, kdy je úpon 

šlachy quadricepsu blíţe kloubu neţ u šlachy patelární, vyplývá ze sloţení vektoru sil, 

ţe síla působící na tuto šlachu je niţší (Heegaard a kol., 1995). 

 

Kloubní stabilita 

 

Stabilita kloubu můţe být charakterizována jako schopnost kloubu odolávat 

nebo se navracet do původního stavu v případě narušení jeho rovnováhy. Laxita je 

způsobena resp. znamená ochablost vaziva. Instabilita znamená abnormální posun mezi 

kloubními komponentami aţ vykloubení (Andrish, 2008). 

Významným prvkem kloubní stability jsou kloubní vazy (Markolf a kol., 1981). 

Jejich funkce má dva aspekty. Prvním je funkce mechanická, jako pasivní mechanické 

kloubní stabilizátory [viz např. (Nakagawa a kol., 2003), (Stiehl, 2003)]. Druhým 

aspektem je funkce protektivní, na základě neurofyziologické zpětné vazby. Díky 

proprioceptivním receptorům v kloubních vazech a kloubním pouzdru se vazivová tkáň 

podílí na řízení průběhu pohybu, trajektorie, načasování a stereotypu provedení (Druga, 

1997). V neposlední řadě také chrání kloub od moţnosti poškození při abnormálních 

pohybech do krajních poloh. 
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V roce 2004 publikoval kolektiv autorů (Fithian a kol., 2004) souhrnné 

informace o studii na kadaverech, které byly hodnoceny anatomicky a pomocí 

zobrazovacích vyšetření. Výsledky prokázaly kombinaci dvou faktorů patelární 

instability - tvar kostních komponent a pevnost vazivových struktur, které determinují 

limity. Za příčiny omezení femoropatelárního kloubu označují čtyři faktory asociované 

s příznaky patelární instability: 1. trochleární dysplazie u 85 % dislokovaných kloubů, 

2. sklonění (tilt) pately interpetované jako dysplazie quadricepsu u 83 % kloubů, 

3. patela alta 24 % a 4. lateralizace tibiální drsnatiny (úponu ligamenta) aţ o 20 mm 

oproti středu trochley u 56 % případů dislokace pately.  

Studie na kadaverech, u kterých byla provedena rekonstrukce mediálního 

femoropatelárního ligamenta k redukci patelárního laterálního odklonu, prokázala 

signifikantní změnu polohy, respektive centralizaci pately bez známek přetíţení 

mediální porce kladky femuru (Bicos a kol., 2006).   

Mechanické vlastnosti patelární šlachy jsou dány její stavbou a nejsou závislé 

na pohlaví (Hashemi a kol., 2005). Centrální třetina patelární šlachy se vyuţívá pro 

odběr štěpů k rekonstrukci předního zkříţeného vazu. Studie popisuje změny 

mechanických vlastností vazu a vlivy zatíţení na hojení (Maeda a kol., 2009). 

Vliv různých variací tvaru trochley, kladky tvořené kondyly femuru, na stabilitu 

FP kloubu byl zkoumán na 2D modelu (Jafari a kol., 2008). Výsledky nasvědčují, ţe 

alterace úhlu kloubní plochy femuru od 139° do 169° je příčinou laterálního posunu a 

odklonu pately nejméně o 3 mm a 4°. Aktivací svalu extenzorového aparátu hodnoty 

narůstají na 7 mm a 18° v případě, ţe je uvolněno mediální retinakulum. Proto autoři 

povaţují kombinaci insuficience mediálních stabilizátorů a dysplazii trochley za příčinu 

dislokace pately. 

Warren a kol. popsali tři vazivové úrovně, které stabilizují mediální pozici 

pately – nejpovrchovější jsou m.vastus medalis a fascie m.sartorius, druhá zahrnuje 

mediální patelární vaz a povrchový kolaterální vaz, nejhlubší je tvořena kloubním 

pouzdrem a patelotibiálním vazem (Warren a kol., 1974). 

Někteří autoři se zabývali vztahy mezi kostní a chrupavčitou strukturou a jejich 

vlivem na centralizaci pately (Muellner a kol, 1998). 

Tanamas a kol. publikovali výsledky studie, kde byl porovnáván vztah mezi 

geometrií femoropatelárního kloubu (postavení pately, úhel interkondylárního ţlábku a 

šířka pately), bolestí kolene a objemem chrupavky pately. Vyšetření bylo provedeno 
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zobrazovací metodou MRI a standardizovaným dotazníkem. Bylo prokázáno, ţe 

vzrůstající laterální odklon pately je spojen s větší bolestí a sníţením objemu mediální 

chrupavky pately, a dále byl patrný trend narůstání objemu chrupavky na laterální ploše 

pately spolu s mělčím úhlem sulku (Tanamas a kol., 2010). 

 

Trajektorie pohybu pately 

 

Trajektorie pohybu pately během pohybu do flexe je dána opět morfologií 

artikulujících kloubních ploch a působením vazivově-svalového aparátu (např. Ahmed a 

Duncan, 2000). Některé studie jednoznačně prokazují, ţe kostní morfologie FP kloubu, 

konkrétně tvar kladky, má jednoznačný vliv na kinematiku pately. Čím mělčí byl ţlábek 

kladky, tím větší tendence k laterálnímu odklonu pately (Powers, 2000).   

Nezávisle jiní autoři ve svých pracích [(Trillat a kol., 1964), (Dejour a kol., 

1994] spojují laterální posun s laxitou vaziva – mediálního femoropatelárního 

ligamenta.  

Další studie řeší problematiku z pohledu vztahu mezi silami nutnými pro posun 

pately a úhlem flexe [(Farahmad a kol., 1998), (Senavongse a kol., 2003)], respektive 

robustnost a velikost mediálního femoropatelárního ligamenta [(Reider a kol., 1981), 

(Conlan a kol., 1993), (Desio a kol., 1998)].  

Mizuno a kol. udávají, ţe do 30° flexe závisí patelární stabilita na omezeních 

měkkých tkání a Q-úhel ovlivňuje patelární posun, odklon a rotaci (Mizuno a kol., 

2001). 

Farahmad a kol. udávají jako stabilizující vzrůstající přítlačnou sílu při hluboké 

flexi kolene (Farahmad a kol., 1998). 

Detailně popsal funkci a biomechaniku pately Manske (2008). Charakterizuje 

patelu jako dynamizující prvek, který zprostředkovává a potencuje přenos sil v kloubu. 

Povaţuje patelu za sezamskou kost zavzatou do šlachy quadricepsu s nejširší 

chrupavkou v lidském těle a vyšší kostní denzitou. Patela údajně plní funkci jako kostní 

ochrana pod ní uloţených tkání. Největší moment sil tahem quadricepsu udává v 20° aţ 

60° flexe, a to aţ 3000 N přítlačné síly na patelu, při chůzi po rovině je to 0,5 aţ 1,5 

násobek váhy těla, po schodech 3 násobek, při dřepu 7 aţ 8 násobek.  

Trajektorie pohybu pately během flexe kolenního kloubu je znázorněna na obr. 

3.16.. Vlivem tvaru kloubních ploch a tahem extenzorového aparátu se patela 
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za fyziologických podmínek zasouvá mediokaudálně do kladky mezi kondyly femuru 

(Manske, 2008).  

 

Obr. 3.16. Trajektorie pately během flexe kolenního kloubu – levý kolenní kloub, pohled zepředu 

(Manske,2008). 

Podobně je popsáno chování pately během pohybu na základě anatomické 

úvahy, ţe při flexi se patela sune 5 aţ 7 cm směrem distálně vzhledem k femuru. 

V 90°flexe se dostává do kontaktu horní části pately s dolní částí trochley a přes 120° 

flexe je patela v kontaktu s kondyly femuru. Mediální okraj pately má tendenci 

k posunu hlouběji do interkondylární jamky a patela se tak posunuje laterálně (Stiehl a 

kol, 2001).  

Přínosné doporučení pro klinickou praxi vyplývá ze závěrů výzkumu Patela a 

kol. Jedinci se zdravými klouby byli vyšetřeni magnetickou rezonancí s instalovaným 

zařízením, které umoţňuje konstantní zatíţení 133 N vţdy v 10° a 60° flexe.  

3D rekonstrukce byla vyuţita pro měření kontaktní plochy chrupavky pately, centraci 

pately, mediální a laterální posun a odklon. Velikost kontaktní plochy se pohybuje 

od 126 mm² v extenzi aţ po 560 mm² ve flexi 60°. Laterální patelární subluxace a 

odklon nastává u normálních kolen v plné extenzi a patela je zanořena do kladky od 30° 

flexe. Z toho plyne závěr, ţe nález patelární subluxace při vyšetření v extenzi nemusí 

reprezentovat patologický stav kolene (Patel a kol., 2003). 

Zajímavá jsou zjištění studie kinematiky zdravého kolenního kloubu a analýzy 

patelofemorálního skloubení při pohybu do hluboké flexe (Nagawa a kol., 2003). Byly 
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provedeny axiální skeny (90° flexe) u 20 zdravých japonských dobrovolníků 

bez zatíţení, při maximální aktivní a pasivní flexi. Studie prokázala rozdělení kontaktní 

plochy na kloubní ploše pately na dvě části – tzv. „odd“ a laterální fasetu, a zmenšení 

kontaktní plochy na laterální ploše pately při pasivní flexi oproti aktivní flexi (viz 

obrázek 3.17.). 

 

 

Obr. 3.17. Zobrazení kontaktních ploch femoropatelárního kloubu v 90° flexe bez zatíţení  (A), , při 

maximální aktivní (B) a maximální pasivní flexi (C). [(L = laterální,  M = mediální), „odd“ facet 

znázorněna šipkou] (Nagawa a kol., 2003). 

 

Kinematiku femoropatelárního kloubu ovlivňuje i iliotibiální trakt. Studie 

na kadaverech prokazují, ţe vlivem zvýšeného napětí vzrůstá tlak na chrupavku kloubu 

(např. Merican a Amis, 2009). Jiné studie prokazují efekt chirurgického release 

iliotibilálního traktu na femoropatelární skloubení ve smyslu zlepšení kongruence úhlu 

v Merchantově projekci a laterálního posunu pately, signifikatně v 45° flexe  

(Chi-Chuan a Chun-Hsiung, 2004).  

Ahmed a Duncan zkoumali na kadaverech kinematiku pately vzhledem 

k variabilitě tvarů povrchů femoropatelárního kloubu. Odklon patel udávají ne jako 

důsledek aktivity quadricepsu, ale vlivem kloubní topografie kladky. Rotace pately je 

výsledkem akvity quadricepsu a topografie kloubu (Ahmed a Duncan, 2000). 

Mimo tyto tradiční faktory se řadí ještě další zevní vlivy. Například ve studii 

na 40 probandech s diagnosou PFPS (patellofemoral pain syndrome) bylo zjištěno, ţe 

taping pately ovlivňuje její kinematiku, zejména způsobuje kaudální posun pately 

(Derasari a kol., 2010). 
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Role a význam Q-úhlu 

 

Q-úhel (definice viz kapitola 3.1 Anatomie kolenního kloubu) je zmiňován 

jednak jako jedna z moţných příčin klinického syndromu bolestí předního segmentu 

kolenního kloubu (např. Dixit a kol., 2007) a také jako jeden z důleţitých faktorů 

postavení a stability pately. Q-úhel ovlivňuje patelární posun, odklon a rotaci 

[např. (Mizuno a kol., 2001), (Huberti a Hayes, 1984)].  

Na druhou stranu jsou ale dokladovány studie, např. na 56 kolenních kloubech 

u 34 pacientů, kdy nebyl prokázán vztah mezi Q-úhlem a pozicí pately (Biedert a 

Warnke, 2001). 

I z tohoto pohledu se klinické hodnocení tohoto parametru a jeho významu 

nejeví jako zcela bezproblémové (Livingston a kol., 2002). Na obrázku 3.18. jsou 

znázorněny dvě moţnosti měření Q-úhlu. Tradiční je mezi pomyslnou podélnou osou 

pately (spojnicí středu pately a úponem patelárního ligamenta na tibii) a podélnou osou 

femuru (spojnicí středu pately s palpačně hmatným hrbolem na pánvi – spina iliaca 

anterior superior). Při „biomechanickém“ měření je pomyslná osa femuru proximálně 

dána bodem ve střední čáře kosti v úrovni malého hrbolu.  

 

 
 

Obr. 3.18. Tradiční a „biomechanické“ měření Q-úhlu (Sanfridsson a kol., 2001). 
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V rámci studie na dobrovolnících byly porovnány hodnoty femorotibiální rotace, 

patelárního posunu a Q-úhlu. To vše na zdravých nebo dislokovaných kloubech. 

U kloubu s dislokací pately byl zjištěn nález menšího Q-úhlu, větší rotace a 

vzrůstajícího posunu pately neţ u zdravých kolen. Špatná byla korelace mezi 

radiologickým a klinickým měřením a nebyla ţádná korelace mezi dvěma nezávislými 

klinickými měřeními (Sanfridsson a kol., 2001). 

Na rozsáhlých souborech byl hodnocen Q-úhel a jednotlivé svalové komponenty 

čtyřhlavého svalu ve vztahu k postavení pately [(Biedert a Warnke, 2001), (Powers, 

2000), (Lin a kol., 2004)]. 
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3.3 Diagnostika femoropatelárního kloubu  

 

Opakovaně byl jiţ zmiňován deficit moţností detekce funkce pohybového 

aparátu obecně. Konvenční metody pro objektivizaci funkce kolenního kloubu jsou 

mizivé, experimentální velmi omezené. (Říha a Prokešová, 2006). Můţeme je rozdělit 

do tří hlavních skupin: metody zobrazovací – radiologické, kinematické analýzy, metody 

měřící přímé - např. bioreometrie, fotoelasticimetrie, viskozimetrie, trhací testy vazů a 

šlach, testy lomivosti kostí, zkoušky na otěr chrupavek, metody nepřímé (viz např. 

počítačová simulace a matematické modelování) a metody kombinované. 

Komistek a kol. hodnotí  různé techniky, které byly dosud pouţity k měření 

zatíţení kolenního kloubu in vivo. Mezi hlavní principy patří experimentální telemetrie 

a teoretické matematické modelování. Další přístupy jsou zaloţeny na získávání dat 

z fluoroskopie, CT a MR vyšetření, analýz pohybu s pouţitím externích markerů 

(Komistek a kol., 2005). 

 

3.3.1 Experimentální diagnostické metody 

 

Mezi základní úkoly výzkumu femoropatelárního skloubení patří analýza 

kinematiky, funkce, kontrolních či stabilizačních mechanismů relevantních 

ke klinickým problémům a léčebně diagnostickým postupům (Heegaard a kol., 1995). 

Většina metod a přístupů jiţ byla uvedena v předcházejících odstavcích této kapitoly. 

Mnoho studií je orientováno na pochopení úlohy pately během ohnutí kolenního 

kloubu.  

Na obrázku 3.19. je znázorněn jeden z modelů popisujících funkci kolenního 

kloubu. Model v přiblíţení metody konečných prvků (FE - finite element) simuluje 

biomechanické vlastnosti kloubů. Vlastnosti kontaktních kloubních ploch uvaţuje 

v přiblíţení nelineární elasticity (Heegard a kol., 1995).  

Výsledky jiného počítačového modelu, který analyzuje rozloţení tlaku 

na kontaktních kloubních plochách v různých reţimech zatíţení, ukazují, ţe při chůzi 

po schodech nahoru i dolů je větší tlak a kontaktní plocha neţ při běţné chůzi (Bischoff 

a kol., 2009). 
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Obr. 3.19. Schéma 3D modelu femoropatelárního kloubu – zvaţované struktury jsou znázorněny a 

následně převedeny do FE modelu (Heegard a kol., 1995). 

 

V jiné práci jiţ zmiňovaného Fernandeze a kol. autoři hodnotí moţnosti, 

omezení a chybovost různých metod kinematické analýzy – stereofotogrammetrie, MR, 

CT, invazivních technik, metod in vitro na kadaverech (Fernandez a kol., 2008). 

Poukazují na chybovost a artefakty při měřeních, která vyuţívají povrchových markerů, 

díky pohybům kůţe a podkoţí. Vyuţití těchto metod je moţné pro potřeby např. 

animace. Za diskutabilní povaţují vyuţití k detekci malých kloubních změn.  

Radiologické metody, například CT umoţňuje in vivo vyšetření, ale dynamické 

projekce bohuţel neinformují přesně o stavu chrupavky. MR vyšetření umoţňuje 

zobrazit podrobněji měkké tkáně včetně vaziva i změny v kostech. Real-time MR 

umoţňuje sice dynamické projekce, ale zejména u repetitivních pohybů je zatíţeno 

chybou při únavě. Omezení má rovněţ při malých rychlostech. RTG fluoroskopie nabízí 

nové moţnosti měření kloubní kinematiky s jednostupňovou a submilimetrovou 

přesností. Získaná data lze vyuţít pro zhotovení detailního FE modelu.  

V článku autoři (Fernandez a kol., 2008) popisují systém měření s vyuţitím 

integrace low-dose dynamické RTG fluoroskopie s tradičními technikami analýzy chůze 

a anatomickým FE modelem patelofemorálního kloubu ke stanovení kinematiky pately 

a mechaniky kloubu. Definovali osu pohybu do flexe jako spojnici dvou koaxiálních 

cylindrů usazených napříč laterálním a mediálním kondylem femuru (viz obr. 3.20.). 
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Měřen byl pohyb step-up (vystupování na schod – tedy pohyb v tahu a do extenze). 

Výsledky studie byly porovnány s in vitro a in vivo studiemi v literatuře.  

 

 
 

Obr. 3.20. Orientace osy otáčení při pohybu kolenního kloubu do flexe (Fernandez a kol., 2008) 
 

Odlišným způsobem měření je neinvazivní experimentální zařízení 

s ultrazvukovým snímačem a elektrickým goniometrem na měření pohybu pately během 

pohybu do hluboké flexe při dřepování (Shih a kol., 2003).  

Ojedinělým není ani pouţití implantátu pro telemetrické měření 

intraartikulárních sil působících na tibii (D´Lima a kol., 2005). Podobně byla provedena 

prospektivní multicentrická klinická studie na 27 dospělých pacientech se syndromem 

bolesti předního segmentu kolene (Miltner a kol., 2003). Z drobného návrtu v lokální 

anestesii byl tímto minimálně invazivním intraoseálním způsobem měřen infrapatelární 

tlak. Bylo prokázáno signifikantní sníţení tlaku po operačním uvolnění. 

Výsledky studie na pacientech, kteří byli vyšetřeni obdobnou metodu jako je 

bioreometrie, prezentovali Heerkens a kol. Jednalo se o skupinu pacientů 

s dlouhodobou imobilizací kolenního kloubu v důsledku fraktury holenní kosti nebo 

ligamentózního poranění. V období remobilizace byla porovnávána zdravá a postiţená 

končetina – měřen pasivní pohyb kolene směrem do flexe-extenze. Byl zjištěn zvýšený 

pasivní odpor, změny disipované energie. Niţší hodnota v časné fázi demobilizace byla 

přisuzována atrofii. Postupně během remobilizace se hodnoty u postiţených končetin 

blíţily zdravým. Měřící aparát, zvaný arthrograf, měřil ve vertikální poloze pohyby 
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z flexe vsedě do extenze (začátel ve 105°) s nízkou frekvencí k minimalizaci efektu 

facilitace svalu. Průběţně byl zaznamenáván úhel (kaţdých 5° aţ 7,5°) a narůstající 

moment sil (Heerkens a kol., 1987). 

 

Bioreodiagnostika 

 

V laboratoři biomechaniky extrémní zátěţe (BEZ) katedry anatomie a 

biomechaniky bylo zkonstruováno a dále se vyvíjí měřící zařízení k měření pasivního 

odporu kolenního kloubu – bioreometr. Na rozdíl od ve světě doposud pouţitých 

přístrojů, arthrometrů a goniometrů [(např. Heerkens a kol, 1987), (Prokešová a 

Tvrdíková a kol., 2002), (Komistek a kol, 2005), (Fernandez a kol, 2008)] je způsob 

měření ojedinělý tím, ţe vlastní měření probíhá v horizontální poloze vyšetřovaného 

vleţe na boku a jsou tak vyloučeny, resp. mohou být při hodnocení opomíjeny, některé 

neţádoucí vlivy, zejména vlivy neurofyziologické a gravitace. Také pro neinvazívní 

způsob měření biomechanických vlastností kolenního kloubu pasivním pohybem do 

flexe a extenze bylo toto zařízení vybráno. Způsob zatíţení při měření je vhodný pro 

hodnocení vlivu extenčního aparátu kolenního kloubu na změnu celkových 

reologických vlastností v daném segmentu.  Rozklíčování těchto vazeb je důleţité pro 

pochopení mechanismů vzniku a moţností léčby klinického syndromu bolestí předního 

segmentu kolenního kloubu. 

Tato práce navazuje na činnost týmu pracovníků, který byl zformován 

na Katedře anatomie a biomechaniky FTVS UK v Praze pod vedením prof. Otáhala 

za účelem zkoumání reologických vlastností kolenního kloubu. V posledních letech 

po technické stránce je měřící zařízení rozvíjeno zejména díky Ing. Kubovému.  

V celé řadě výzkumných studií, v rámci výuky předmětů biomechanika či 

objektivizační metody, v disertačních či diplomových pracích [(např. Menšíková, 2006), 

(Prokešová, 2008)], bylo naměřeno velké kvantum dat - kolenních kloubů s různými 

patologickými stavy. Bylo rovněţ naměřeno mnoţství probandů s různou historií či 

v různých reţimech zatěţování, například sportovců (Nikodýmová, 2010). Některé 

práce byly zaměřeny na poškození konkrétních struktur kolenního kloubu – přední 

zkříţený vaz (Kopencová, 2010), kloubní chrupavku (Starková, 2010). Studie se 

zaměřením na problematiku femoropatelárního kloubu jiţ byly provedeny na souborech 

menšího rozsahu [(Nikodýmová, 2010), (Kubový a Říha, 2010), (Kubový a kol, 2007)].  
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V ucelené podobě je problematika bioreodiagnostiky, metodika měření a 

hodnocení dat, v principech popsána v disertační práci PhDr. Prokešové (Prokešová, 

2008).  

Pro potřeby této studie byly ale parametry hodnocení křivky bioreogramu 

z původních modifikovány, respektive nově definovány tak, aby specificky vystihovaly 

naměřené změny (viz odstavec 4.4.4 Parametry hodnocení bioreogramu). 

Měřený kolenní kloub je nutno chápat jako segment pohybového aparátu, systém 

či komplex struktur extra- a intrartikulárních (Prokešová, 2008). Všechny kloubní 

komponenty a okolní tkáně (viz kapitola 3.1. Anatomie kolenního kloubu) mají 

specifické reologické vlastnosti (Říha a kol., 2006). Prostřednictvím bioreometru lze 

změřit jejich agregovanou odpověď.  

Bioreologická odezva systému kolenního kloubu in vivo nezávisí pouze 

na fyzickém stavu vlastního kolenního kloubu, tzv. kloubní tribologii, ale 

i na mechanických vlastnostech okolních tkání (Reiner a Edrich, 1999). Typické 

vlastnosti biomateriálů jsou nelinearita, nehomogenita, neHookovské a neNewtonovské 

chování [např. (Karas a Otáhal, 1991), (Esteki a Mansour, 1996)]. Někteří autoři mluví 

o celkové impedanci segmentu kolenního kloubu (Crowninshield a kol., 1976). 

Vlastnosti jsou velmi dynamické, individuální mezi jedinci a tkáněmi, měnlivé v čase 

z pohledu krátkodobého i dlouhodobého. To je způsobeno vlivem metabolických a 

neurofyziologických procesů v organismu, vlivem procesu stárnutí, traumatu, zátěţové 

historie (Maršík a Dvořák, 1998). Dále mezi význačné faktory řadíme ovlivnění 

chorobami a fyzikálními faktory prostředí, biologickou zpětnou vazbou (biofeedback), 

únavou, emočním laděním, funkcí neurohumorální regulace a autonomního nervového 

systému (Riener a kol., 1996).  

V přehledu historie rozvoje biorediagnostiky doktorka Prokešová ve své 

disertační dále uvádí, ţe v akademickém roce 2003/2004 byla doc. Šorfová pověřena 

prof. Otáhalem úkolem koordinovat výzkumnou činnosti v oblasti reologie ţivých tkání. 

Ta navázala spolupráci s doc. Havránkem, který svou celoţivotní vědeckou práci 

věnoval výzkumu viskoelastického chování polymerů. V této době se zformoval nový 

badatelský tým (Mgr. Prokešová, Ing. Kubový, MUDr. Říha, Ing. M. Otáhal, Ing. 

Novák a doc. Havránek), kterému se podařilo zkonstruovat další verzi měřicího 

zařízení, vypracovat doposud platnou metodiku měření a způsob zpracování a 

interpretace naměřených dat. Tým opět pracoval pod vedením prof. Otáhala. Na této 
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verzi měřicí aparatury proběhlo vlastní experimentální měření, jeţ se stalo podkladem 

pro experimentální část této disertační práce.  

 

3.3.2 Konvenční zobrazovací metody 

 

Moţnosti zobrazovacích metod s rozvojem medicínského oboru radiologie 

od druhé poloviny 20. století jsou velmi široké. Wiberg se jako jeden z prvních 

v 50. letech dvacátého století zabýval anatomií a radiologií femoropatelárního kloubu 

[(Wiberg, 1941), (Baumgartl, 1964)]. Wiberg spolu s Baumgartlem zavedli dosud 

konvenčně uţívanou klasifikaci morfologické anomálie - dysplazie pately (viz kapitola 

3.1 Anatomie kolenního kloubu). Byly formulovány základní aspekty hodnocení 

kolenního kloubu a femoropatelární komponenty.  

Pravidelně byly publikovány práce na téma radiodiagnostiky kolenního kloubu 

se zaměřením na femoropatelární komponentu na přelomu 70. a 80. let dvacátého 

století. Zejména autoři Merchant, Insal, Salvati, Laurent se zabývali moţnostmi  

klasického nativního rentgenového zobrazení v různých základních projekcích – 

frontální, laterální a axiální [např. (Merchant a kol., 1974), (Laurin a kol., 1978 a 1979), 

(Aglietti a kol., 1983), později např. (Staubli a kol., 1999)] 

Další autoři se zabývali významem hodnocení poměru délky pately a patelární 

šlachy (Insal a Salvati, 1971).  

Kinematika pately v průběhu flexe a extenze kolene byla nastíněna serií 

axiálních projekcí při různých stupních flexe kolene (Merchant, 2001).  

Jiné studie byly dále zaměřeny podrobněji na štěrbinu femoropatelárního kloubu 

ve smyslu šíře, kongruence úhlů artikulujících ploch, event. posunu a odklonu (shift a 

tilt) pately oproti kladce tvořené kondyly distálního femuru (Grelsamer a kol., 1993).  

McNeally a kol. provedli studie na 474 pacientech s AKP (anterior knee pain) 

syndromem rezistentních na konzervativní léčbu. Bylo provedeno rutinní MR 

zobrazovací vyšetření. Dynamické vyšetření bylo provedeno současně na obou 

kolenních kloubech isometrickou kontrakcí extenzorů kolene proti odporu. Patelární 

subluxace nebo tilt byly zjištěny u 188 (40 %) případů (alespoň jednostranně), 

oboustranně u 84. Jako lehkého stupně bylo klasifikováno 51 %, středního 39 % a 

těţkého 10 % nálezů. Prevalence byla vyšší u ţen neţ u muţů (42 % versus 37 %). 
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Při hodnocení morfologickém u 90 náhodně vybraných kolen byl úhel femorálního 

sulku větší neţ 150° a jeho hloubka menší neţ 4 mm. Autoři dále definovali parametry 

pro hodnocení morfologie pately a distálního femuru. Tato data mohou být vyuţita 

k preciznější klasifikaci a evaluaci léčby pacientů s AKP syndromem.  

Fukui a kol. provedli studii vyšetřením axiální projekcí ve 45° flexe (označována 

jako Merchantova projekce) v zevní rotaci bérce s a bez kontrakce quadricepsu. Byl 

měřen úhel odklonu pately a kongruence kloubních ploch (viz obr. 3.21.).  

 

 
 

Obr. 3.21. Zobrazení změny úhlu odklonu  pately při normálním zobrazení a s kontrakcí a bez 

kontrakce quadricepsu - u zdravých (černě), léčených konzervativně (modře) a operovaných pacientů 

(červeně) (Fukui a kol., 2003). 

 

Oba parametry vykazovaly rozdíly mezi zdravými a nemocnými probandy, 

kongruence úhlů měla korelaci s klinickými potíţemi. Při zatíţení zevní rotací bérce 

s nebo bez kontrakce se zvětšil odklon pately u symptomatických kolen (Fukui a kol., 

2003). 

S rozvojem computerové tomografie a magnetické rezonance se naskytly 

moţnosti přesnějšího zobrazení a hodnocení měkkých tkání kolene (vazů, menisků, 

chrupavek) v několika projekcích a řezech (nejčastěji v sagitální, transverzální, frontální 

rovině) během jednoho vyšetření [např. (Beaconsfield a kol., 1994), (Carson 1994)]. 

Nejmodernější přístroje umoţnují do jisté míry i dynamické či zátěţové vyšetření [např. 

(Freeman a Pinskerova, 2003), (Fukui a kol., 2003), (Sanfridsson a kol., 2001), 
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(McNeally a kol., 2000)]. Kolenní kloub ale není moţno vzhledem ke konstrukci 

přístrojů u dospělého člověka vyšetřit v plném rozsahu pohybu do flexe, reálný je 

rozsah přibliţně 60°. V průběhu této práce bylo dynamické vyšetření pouţito jako 

doplňkové k ujasnění kinematiky pately, vztahů mezi artikulujícími kostmi během 

pohybu kolenního kloubu (viz obr.3.22.). 

 

Obr. 3.22. Dynamické CT vyšetření kolenních kloubů. 

 

Tato práce vychází z klinického prostředí, proto i vlastní experimentální studie 

navazuje na porovnávání parametrů a dat získaných z konvenční vyšetřovací metody. 

Tou je pro potřeby hodnocení femoropatelárního kloubu standardní radiologické 

vyšetření – nativní rentgenový snímek kolene – předozadní, bočná a axiální projekce ve 

flexi kolene dle metodik pro radiologické laboranty (Franěk a Třetinová, 2009).  

Standardem u diagnosy femoropatelární porucha je dnes nativní RTG 

zobrazení - distoproximální axiální projekce vleţe na břiše s maximálně flektovanými 

koleny, sklon paprsku RTG cca 12° cíleně na štěrbinu kloubu, patela je přivrácena bází 

k systému, ve středu vyšetřovacího paprsku. Variabilně lze vyšetřit i vsedě, případně 

v různém úhlu flexe v koleni na tzv. defilé pately (Franěk a Třetinová, 2009).  
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Radiolog standardně visuálně hodnotí na cílené axiální projekci kloubní 

štěrbinu, její šíři a symetrii, symetrii pately dle Wibergovi-Baumgartlovi klasifikace 

(viz kapitola 3.1), eventuelně hodnotí postavení pately vzhledem k distálnímu femuru 

(Elias a White, 2004).  

Jak vyplývá z výše uvedených prací mnoha radiologů, lze snímky hodnotit i 

pomocí měřitelných a kvantifikovatelných parametrů, nejčastěji zejména úhel 

kongruence, tedy shodnosti úhlů zakřivení vzájemně artikulujících kloubních ploch 

pately a femuru (Sanfridsson a kol., 2001).  
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3.4 Klinická diagnosa femoropatelární porucha  

 

3.4.1 Definice 

 

V praxi je toto onemocnění označováno kódem dle Mezinárodní klasifikace 

nemocí jako dg. M222-femoropatelární porucha (MKN-10, 2009). V anglosaské 

literatuře lze najít tuto problematiku pod pojmem anterior knee pain syndrome (AKP), 

případně jako patellofemoral pain syndrome (PFPS). Často jsou tyto termíny pouţívány 

jako synonyma.  

Femoropatelární poruchu definujeme jako bolest, dysfunkci, dysbalanci, zánět 

nebo instabilitu některé z komponent extenčního aparátu kolena (Brotzman a Wilk, 

2006). Onemocnění postihuje nejčastěji jedince v období dospívání a „mladé dospělé“. 

Toto věkové rozloţení lze vysvětlit velkým podílem dynamické fyzické aktivity 

v průběhu ţivota jedince, která je příčinou většího mechanického zatíţení (Cutbill a 

kol., 1997). V pozdějším věku se, vlivem zejména degenerativních procesů, manifestují 

častěji problémy spojené s ostearthrotickými změnami.  

Algoritmy a strategie diagnosticko-léčebných procesů jsou výsledkem víceméně 

naučených zaţitých postupů, které jsou modifikovány tak, jak se rozvíjí poznání 

v daném medicínském oboru a moţnosti v rámci technologického rozvoje pomocných 

vyšetřovacích metod. Pacient subjektivně popisuje  soubor příznaků (symptomů), 

případně je jeho morfologický stav zaznamenán konvenční zobrazovací metodou. 

Nicméně z klinických zkušeností vyplývá, ţe výsledek zobrazovacího vyšetření nemusí 

vţdy korelovat s tíţí klinických potíţí [např. (Carson a kol., 1984), (Pagenstert a 

Bachmann, 2008), (Říha, 2008), (Wilk a kol., 1998)]. Moţnosti, jak detekovat a 

objektivizovat poruchy funkce jsou však velmi omezené.  

 

3.4.2 Epidemiologie 

 

V klinické medicínské praxi, zejména ortopedů a rehabilitačních a sportovních 

lékařů, je onemocnění kolenního kloubu velmi častou diagnosou. U mladých lidí, 
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dospívajících, sportovců a lidí v produktivním věku je nejčastěji bolest lokalizovaná 

do předního segmentu kolenního kloubu.  

PFPS je nejčastější diagnosa u pacientů s bolestí kolene. Aţ 11% pacientů 

s onemocněním pohybového aparátu udává AKP syndrom. PFPS zahrnuje 16-25% 

ze všech potíţí u sportovců, zejména běţců (Dixit a kol., 2007).  

Bolestivý syndrom přední části kolenního kloubu je jedním z nějčastějších 

postiţení kolene zejména sportovců, adolescentů, více se vyskytuje u dospívajících 

dívek (Chang a kol.,1997).  

 

3.4.3 Etiopatogeneze 

 

Etiopatogeneze bolestí předního segmentu kolenního kloubu je poměrně pestrá, 

od příčin zjevně strukturálních aţ po tzv. funkční. Tyto potíţe jsou často způsobené 

přetěţováním, v kombinaci s funkčními či vrozenými strukturálními změnami.  

Jedním z nejčastějších důvodů přetěţování femoropatelární komponenty 

kolenního kloubu je sport. Mezi rizikové aktivity patří činnosti spojené s dynamickým 

pohybem – výskoky, sprinty, chůze po schodech, dále statické aktivity v kleku, dřepu, 

flexe při sedu, zejména pokud se jedná o déle trvající aktivity. Méně časté je 

přetěţování pracovní aktivitou (Jackson a kol., 2003) 

Přesná etiologie známa není. Mezi rizikové faktory, které mění rozloţení tlaků 

na kontaktních plochách pately, řadí různí autoři zejména změny tzv. Q-úhlu (Horka a 

Puršlová, 1996). Dalšími jsou genu valgum, recurvatum, dysplazie pately, tuhé laterální 

retinakulum, chabý vastus medialis, femoropatelární instabilita, anteverze krčku 

femuru, dysfunkce hamstringů, vnější a vnitřní tibiální rotace, tendinitidy lig. patellae, 

chondropatie pately, bursitidy, traumata, nádory, historie nadměrné zátěţe atd. 

Dixit a kol. uvádějí jako příčinu kombinaci vrozených tvarových změn pately, 

funkčních změn okolních struktur, ovlivňujících funkci femoropatelárního kloubu, a 

historii zatěţování. Příčiny jsou dysbalance, patologie průběhu pohybu pately při flexi a 

extenzi kolene, částečně i přetíţení. Podobně udávají rizikové faktory- trauma, 

přetíţení, svalová dysbalance, laterální omezení, hypermobilita pately, aktivity s flexí 

kolene (Dixit a kol., 2007).  

Pro potřeby stanovení léčebné strategie Wilk a kol. dělí onemocnění na 8 skupin: 

1. syndromy patelární komprese, 2. patelární instabilitu, 3. biomechanickou dysfunkci, 
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4. přímé trauma, 5. poškození měkkých tkání, 6. syndromy z přetíţení, 

7. osteochondrosu, 8. neurologické poruchy (Wilk a kol., 1998).  

 

3.4.4 Klinický obraz  

 

Potíţe bývají poměrně typické, dominující subjektivní údaj je bolest. Bolest je 

jedním z nejčastějších příznaků, které udává postiţený jedinec [např. (Jackson a kol., 

2003), (Fulkerson, 1992)]. Změny funkce, především ve smyslu omezení rozsahu nebo 

stereotypu provedení pohybu, jsou parametry, které hodnotí vyšetřující terapeut. 

Vzhledem k plíţivému nástupu potíţí bývají ostatní příznaky často přehlíţeny, potíţe se 

stávají vleklými a obtíţně léčitelnými. Nesprávně bývá léčena pouze samostatná bolest 

bez širší diferenciálně diagnostické rozvahy a komplexnějšího pohledu na funkční 

vztahy a zřetězení poruch v okolí segmentu kolenního kloubu. Je nutno konstatovat, ţe 

mnohdy je úleva spíše spontánní na vrub změn zatíţení či hybných stereotypů jedince 

bez specifické léčby (Horka a Puršlová, 1996). Bolest má charakter retropatelární 

s projekcí těsně nad nebo pod patelu, progreduje chůzí po schodech, klekem, dřepem, 

při vstávání, setrváním ve vynucené flexi vsedě.  

V literatuře je pro potřeby klinického hodnocení syndromu bolestí kolene, 

případně konkrétně předního segmentu kolenního kloubu, uvedeno uţití velkého 

mnoţství různých standardizovaných skórovacích škál - Kuajala score, Lysholm Knee 

Scorings System, SF-36 a další [např. (Kujala a kol., 1993), (Tegner a Lysholm, 1985), 

(Fulkerson a Shea, 1990)]. Kaţdý z uvedených systémů se zaměřuje na hodnocení 

klinických příznaků onemocnění kolenního kloubu v různém počtu základních modalit, 

vesměs běţných denních aktivit, které jsou doprovázeny nebo přímo vyvolávají či 

zhoršují příznaky onemocnění. Kaţdý ze systémů lze, z pohledu metodického, hodnotit 

dle validity, reliability, senzitivity a specifity získaných dat vzhledem ke sledovaným 

parametrům [např. (Fitzgerald a McClure, 1995), (Jackson a kol., 2003), (Crossley a 

kol., 2004)].  
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3.4.5 Diagnostika  

 

V klinické praxi je diagnostika a léčba pohybového aparátu postavena zejména 

na výsledcích radiologických zobrazovacích metod [např. (Dixit a kol., 2007), 

(Grelsamer a Stein, 2006), (Fithian a kol., 2004), (Kennedy, 1979)]. Ze zkušeností ale 

vyplývá, ţe klinické obrazy a tíţe symptomů různých onemocnění pohybového aparátu, 

respektive kolenního kloubu, nemusí přesně korelovat s morfologickými změnami při 

zobrazovacích vyšetřeních [např. (Pagenstert a Bachmann, 2008), (Wilk a kol., 1998)].  

Stran paraklinických vyšetřovacích metod podrobněji viz kapitola 3.3.2 

Konvenční zobrazovací metody.  

Základem je řádný odběr anamnestických dat doplněný fyzikálním vyšetřením. 

Při klinickém vyšetření bývají positivní testy na femoropatelární skloubení (např. dle 

Wilsona, posun pately, „hoblík“, Zohlen, Fairbank). Klinické vyšetření je ve své 

podstatě souborem visuálních, hmatových a dalších iluzí včetně například výsledků 

testů a manévrů provokujících bolest při předpokládané poruše některé ze struktur 

(Carson a kol., 1984). Tyto parametry jsou předmětem hodnocení v průběhu léčebného 

procesu a mají být dokladem o výsledku procesu (Kujala a kol., 1993). Přestoţe 

vyšetřovací testy a parametry hodnocení jsou standardizované, jejich reliabilita, 

senzitivita a specificita je různá a nejsou tak reálně objektivním funkčním hodnocením 

(Fitzgerald a McClure, 1995).    

 

3.4.5 Léčba 

 

Zde jsou uvedeny pouze základní principy, podrobnější informace jsou nad rámec 

této práce. Léčebné postupy bývají více či méně úspěšné dle vyvolávající příčiny. 

Léčebné přístupy se dělí na konzervativní a chirurgické, přesněji operační (např. 

Kennedy, 1979). Operační přístupy jsou zaloţeny na principu čistě mechanické úpravy 

postavení pately vzhledem k podélné ose končetiny, a tím i kinematiky při flexi a 

extenzi kolene. Provádí se uvolněním laterálních struktur a stabilizátorů, případně 

posunem distálního úponu patelárního ligamenta v oblasti tuberositas tibiae mediálně 

(např. Chi-Chuan a Chun-Hsiung, 2004).  

Konzervativní léčebné postupy více zohledňují funkční vztahy v duchu klasické 
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české školy myoskeletální medicíny a neurofyziologie. Komplexním přístupem jsou 

ošetřeny periferní struktury, např. distálně od kolenního kloubu je to noha, dále přes 

aferentní nervové spoje potom řídící centrální nervová soustava. Cílem je ovlivnit 

mechanické nároky na celý systém kolenního kloubu zlepšením funkčního stavu svalů a 

dynamických stabilizátorů (např. Arrol a kol., 1997). 

Komprehensivní postup zaloţený na důkladném vyšetření s respektováním 

funkčních vztahů se jeví jako optimální. Důraz klademe na aktivní léčebu, metody LTV 

na neurofyzilogickém podkladě, facilitaci, senzomotoriku za účelem posílení 

stabilizátorů. Důleţitým momentem je spolupráce pacienta zejména v sekundární a 

terciární prevenci, kompenzačních cvičeních, posilování a stabilizaci kolenního kloubu. 

Doplňkové jsou potom procedury pasivní fyzikální terapie, tejpování (taping), 

ortézování atd. 
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4 METODIKA A EXPERIMENT  

 

Tato práce byla v uvedeném rozsahu schválena etickou komisí FTVS UK Praha. 

Všichni probandi byli adekvátně zainstruováni a poučeni o povaze vyšetření, včetně 

experimentální fáze práce, souhlasili s jednotlivými postupy a zpracováním dat.  

Práce sestává z fáze klinické, radiologické a experimentální. Fáze klinická 

zahrnuje klinické vyšetření a zpracování anamnestických dat. Fáze radiologická 

zahrnuje zobrazovací vyšetření a parametrické hodnocení. Fázi experimentální lze 

charakterizovat jako experimentální studii, ve které byly in vivo sledovány změny 

viskoelastických charakteristik kolenního kloubu v průběhu pasivního ohýbání a 

natahování kolena za pomoci měřicí metody, kterou autorský tým pojmenoval názvem 

bioreometrie.  

Vlastní experiment včetně příprav byl na vybraných probandech proveden 

v průběhu let 2009 aţ 2011. Naměřená data byla následně analyzována. Výsledky 

analýzy se staly podkladem pro interpretaci dílčích výsledků a formulaci závěru této 

disertační práce. 

Klinické vyšetření je součástí ambulantní dokumentace pacientů, případně 

v elektronické podobě v nemocničním informačním systému. Nakládání s těmito údaji 

podléhá příslušným předpisům o nakládání s osobními údaji.  

Probandi se rekrutovali z řad pacientů ambulance Oddělení rehabilitační a 

fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice Praha, kde byli v rámci klinické fáze 

studie prvotně vyšetřeni.  

Radiologická část probíhala na Radiologickém oddělení ÚVN.  

Fázi experimentálního bioreometrického měření probandi bez zbytečného 

prodlení absolvovali v laboratoři Katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK v Praze.  

 

4.1 Identifikace zkoumaného souboru  

 

Pro vlastní experiment byli vybráni probandi dospělé populace z řad pacientů 

ambulance Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice 

Praha na základě vstupních a výstupních kriterií. 
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4.1.2 Vstupní kritéria 

 

- Anamnestické a klinické projevy syndromu bolestí v oblasti předního segmentu 

kolenního kloubu, akutní i chronické, se symptomy při různých zátěţových reţimech, 

- verifikace morfologické změny femoropatelárního kloubu jako součásti extenzorového 

aparátu pomocí radiologického vyšetření.  

 

4.1.3 Vylučující kritéria 

 

- Jiná prokázaná patologie kolenního kloubu, nejčastěji stav po úraze s poškozením 

struktur extenzorového aparátu nebo ostatních struktur kolenního kloubu jako jsou 

menisky a vazy kolene, 

- pokročilý degenerativní proces (arthrosa), 

- jiné určené anomálie v oblasti segmentu kolenního kloubu včetně například výrazné 

obesity, 

- pacienti se zhoršenou spoluprací v průběhu kterékoliv fáze studie, projevy  

noncompliance, 

- pacienti s projevy fobie nebyli rovněţ zařazeni mezi probandy experimentálního 

měření.  

 

4.1.4 Popis výběru zkoumaného souboru 

 

V rámci studie bylo v letech 2009 aţ 2011 naměřeno a analyzováno 

28 kolenních kloubů u 14 pacientů/probandů, z toho 7 muţů a 7 ţen (rozdělení je 

náhodné, posuzování pohlavních ani rasových rozdílů nebylo cílem studie). Muţi byli 

ve věku od 21 do 40 let, s průměrným věkem 29 let, konstitučně s průměrným 

BMI 24,8. Stáří ţen se pohybovalo od 16 do 36 let, s průměrným věkem 28 let a 

průměrným BMI 22,8.  

Probandi byli nejdříve vyšetřeni klinicky, ve druhé fázi bylo provedeno 

konvenční radiologické vyšetření a následně experimentální bioreometrické měření.   
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4.2 Klinická fáze studie 

 

4.2.1 Klinické vyšetření 

 

V rámci standardního vyšetřovacího postupu (aspekcí, palpací, cílenými testy a 

manévry) bylo klinické vyšetření zaměřeno na vyloučení příznaků poškození jiných, 

zejména tzv. měkkotkáňových struktur segmentu kolenního kloubu [např. (Carson a 

kol., 1994), (Pagenstert a Bachmann., 2008)]. Extenční aparát byl hodnocen s ohledem 

na trofiku svalovou a konfiguraci kloubní, pohyblivost pately při pohybu směrem 

do flexe a extenze, posunlivost při relaxaci v extenzi a bolestivost při odporované 

isometrické kontrakci quadricepsu. 

 

4.2.2 Parametry hodnocení klinického vyšetření 

 

Pro hodnocení byly mimo věku (roky), pohlaví (♂ 1/ ♀ 0) a tělesné 

hmotnosti (kg) sledovány další klinické parametry viz tabulka 4.1. – výskyt 

subjektivních příznaků onemocnění – (anamnesa ano 1/ ne 0), závěr z vyšetření, resp. 

positivita testů a manevrů klinického vyšetření (klinika ano 1/ ne 0).  

 

Tab. 4.1. Sledované obecné klinické parametry.  

údaj pohlaví věk váha výška BMI anamnesa klinika 

míra ♂1/♀0 roky kg cm  ano1/ne0 ano1/ne0 

 

4.2.3 Lysholmovo skóre 

 

Zásadním pro hodnocení klinického obrazu je uţití standardizovaných dotazníků 

(viz kapitola 3.4). Jako nejvhodnější pro potřeby této studie a vzhledem k charakteru 

sledovaného souboru, byla zvolena skórovací škála dle Lysholma (Tegner a Lysholm, 

1985) upravena do formuláře viz dotazník příl. č.3. Jsou zde uvedeny základní 

mechanismy a aktivity, které způsobují manifestaci potíţí. Bodovou škálou jsou 

hodnoceny příznaky při běţné chůzi (modifikace kulháním, nutností opory), nestabilita 
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a bloky kloubu, výskyt otoků, chůze po schodech, dřepování a  výskyt bolestivosti 

při sportu.  

Kaţdá modalita má dán bodový rozsah dle stupně potíţí (viz tabulka 4.2.). 

Na 100 bodové stupnici celkového součtu je výborný výsledek 95 aţ 100 bodů, dobrý 

84 aţ 94, uspokojivý 65 aţ 83 a špatný méně neţ 64 bodů. Kulhání je klasifikováno od 

ţádné (5 bodů) přes občasné (3 body) aţ po trvalé (0 bodů), obdobně nutnost podpory 

(ţádná aţ po trvalé nošení 5 aţ 0 body). V další modalitě je klasifikována ţádná 

přítomnost bloků (15 bodů), přeskakování (10 bodů) a tak dále aţ po zablokovaný kloub 

při vyšetření (0 bodů). Nestabilita není přítomna (25 bodů), občasně při sportu 

(20 bodů), často při sportu (15 bodů), občasně nebo často při běţných denních 

činnostech (10 respektive 5 bodů) při kaţdém vykročení (0 bodů). Otoky ţádné 

(10 bodů), pozátěţové 2-6 bodů) nebo tvalé (0 bodů). Chůze po schodech bez problémů 

(10 bodů), bolestivá (2-6 bodů), nemoţná (0 bodů). Dřepy bez problémové provedení 

(10 bodů), bolestivé (2-4 body), nemoţné (0 bodů). Výskyt bolesti při sportu 

od nepřítomné (25 bodů), dále různých stupňů zátěţe (5-20 bodů) po konstantní 

(0 bodů).  

Veškerá hodnocení a měření probíhala ve fázi před vlastním zahájením léčby, 

respektive probandi nebyli bezprostředně ovlivněni jakoukoliv terapeutickou intervencí 

ve smyslu rehabilitace, obstřiku či jiné analgetické medikamentosní léčby. 

V parametrech hodnocení jsou anamnestická data a výsledky klinického 

vyšetření hodnoceny jako přítomné či nepřítomné (1 ano / 0 ne). Lysholmovo skóre je 

analyzováno po modalitách i v celkovém součtu z důvodu předpokládaného různého 

významu sledovaných parametrů. 

    

  Tab. 4.2. Modality Lysholmova skóre: jednotlivé sledované parametry a jejich rozsah. 

modalita kulhání podpora bloky nestabilita otoky schody dřepy sport Lysholm 

rozsah 0-5 0-5 0-15 0-25 0-10 0-10 0-5 0-25 max 100b. 
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4.3 Radiologická fáze studie 

 

Moţnosti zobrazovacích metod s rozvojem medicínského oboru radiologie 

od druhé poloviny 20. století jsou velmi široké. Wiberg spolu s Baumgartlem zavedli 

dosud konvenčně uţívanou klasifikaci morfologické anomálie - dysplazie pately 

(viz kapitola 3.1 Anatomie kolenního kloubu) [(Wiberg, 1941), (Baumgartl, 1964)]. 

Byly formulovány základní aspekty hodnocení kolenního kloubu a femoropatelární 

komponenty.  

Ve druhé polovině 20. století se řada radiologů zabývala moţnostmi zobrazení 

femoropatelárního kloubu v různých základních projekcích a definují různé parametry 

hodnocení tvaru a polohy kloubu (viz kapitola 3.3. Diagnostika femoropatelárního 

kloubu).    

S rozvojem computerové tomografie CT a magnetické rezonance se naskytly 

moţnosti přesnějšího zobrazení a hodnocení měkkých tkání kolene. Nejmodernější 

přístroje umoţnují do jisté míry i dynamické či zátěţové vyšetření. 

Vzhledem k tomu, ţe tato práce vychází původně z klinického prostředí, 

navazuje i vlastní experimentální studie na porovnávání parametrů a dat získaných 

z konvenční vyšetřovací metody. Tou je pro potřeby hodnocení femoropatelárního 

kloubu standardní rentgenové vyšetření – prostý snímek kolene – projekce předozadní, 

bočná a axiální ve flexi kolene dle standardních metodik pro radiologické laboranty 

(Franěk a Třetinová, 2009).  

Radiolog standardně visuálně hodnotí na cílené axiální projekci kloubní 

štěrbinu, její šíři a symetrii, symetrii pately dle Wibergovi-Baumgartlovy klasifikace, 

eventuelně hodnotí postavení pately vzhledem k distálnímu femuru. Z výše uvedených 

prací mnoha radiologů lze snímky hodnotit i pomocí měřitelných a kvantifikovatelných 

parametrů, nejčastěji zejména úhel kongruence, tedy shodnosti úhlů zakřivení vzájemně 

artikulujících kloubních ploch pately a femuru (Sanfridsson a kol., 2001).  

 

4.3.1 Parametry hodnocení radiologického vyšetření  

 

Na základě vlastních zkušeností a nových aspektů, které byly získány v průběhu 

studia biomechaniky a reologie kolenního kloubu a spolupráce při vývoji měřicího 
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zařízení bioreometru v laboratoři mateřského pracoviště, byly definovány vlastní 

parametry hodnocení radiologické části experimentární studie. Tyto zvolené parametry 

hodnocení radiologické studie lze odečíst z axiální projekce ve flexi kolenního kloubu, 

která je rozhodující pro zobrazení postavení a centralizace pately mezi kondyly femuru. 

Po zhodnocení aspektů, jako jsou trajektorie a kinematika pately v průběhu pohybu 

do flexe, anatomické poměry, kontakt a rozloţení tlaků na artikulujících kloubních 

plochách, byla zvolena axiální projekce v 90° flexe. Sklon paprsků vzhledem 

k projekční ploše byl cca 12° z důvodu preciznějšího zachycení štěrbiny 

femoropatelárního kloubu (viz obr. 4.1.). 

 

 

Obr. 4.1. Radiologické vyšetření - cílená axiální projekce na femoropatelární kloub v 90° flexe. 

 

Takto získané snímky byly exportovány z nemocničního programu 

TomoCon 3,0 Viewer ve formátu obrázku JPEG do programu AutoCad k dalšímu 

zpracování – označení a změření definovaných parametrů v poţadovaném měřítku. Tyto 

projekce včetně vyznačených měřených parametrů jsou v příloze č.4. 
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4.3.2 Přehled měřených parametrů radiologického vyšetření  

 

 Schematicky jsou parametry znázorněny na obrázku 4.2. 

 

1. α-femur [°] – úhel kloubní plochy tvořený kondyly femuru  

2. α-patella [°] – úhel kloubní plochy tvořený mediální a laterální facetou pately 

3. Δα [°] - rozdíl úhlů kloubních kontaktních ploch pately a kladky tvořené 

kondyly distálního femuru 

4. α-axis [°] – úhel mezi osami úhlů kloubních ploch pately a femuru, visuálně 

hodnotíme jako odklon pately 

5. Δx [mm]- vzájemný laterální posun os úhlů kloubních ploch pately a femuru 

po ose tvořené spojnicí předního okraje kondylů femuru 

6. sum RTG – součet dvou pomocných normalizovaných parametrů hodnot p¹ 

pro α-axis a p² pro Δx ve 3 stupních (intervaly < 5 < 10 < ve  ° , respektive v 

mm) v hodnotách 0 aţ 2 

 

 

Obr. 4.2. Parametry RTG vyšetření – nativní axiální snímek v 90° flexe (α-patella – úhel kloubní 

plochy pately, α-femur – úhel kloubní plochy mezi kondyly femuru, α-axis – úhel odklonu pately, Δx – 

laterální posun pately). 
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4.4 Fáze bioreometrického měření 

 

4.4.1 Bioreometr 

 

Bioreometr je měřící zařízení pouţitelné pro funkční hodnocení reologických 

vlastností systému kolenního kloubu (Prokešová, 2008). Výhodou je moţnost 

neinvazivního vyšetření. Konstrukce je znázorněna na obrázku 4.3.. Bioreometr měří 

odpor vznikající v kolenním kloubu (pasivní moment) během vynuceného pohybu ve 

směru flexe (ohnutí) a extenze (nataţení) kolena.  

 

Obr. 4.3. Konstrukce bioreometru: 1-motor a převodovka, 2-unášeč, 3-dolní končetina, 4-objímka 

bérce, 5-vyšetřovací lehátko, 6-výškově nastavitelný podstavec, 7-siloměrný snímač (Prokešová, 2002). 

 

V průběhu celého pohybu dochází k cyklickému zatěţování a uvolňování extra- 

a intraartikulárních komponent kolenního kloubu. Tento aspekt je jedním z důvodů, 

proč bylo k měření zvoleno právě toto zařízení. Pro sledování reologických vlastností 

kolenního kloubu je rovněţ velmi důleţité, ţe bioreometr detekuje kvalitu funkce 

systému kolenního kloubu a nejen jeho statický stav, jako je tomu u ostatních 

diagnostických metod, např. u radiologického vyšetření. U morfologicky změněných 
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kolenních kloubů to má za následek specifický vývoj kolenního odporu v průběhu 

vynuceného cyklického pohybu. Výsledná závislost pasivního momentu M na úhlu 

ohybu kolena  φ  je potom souhrnnou reologickou charakteristikou pasivních silových 

vlastností komplexu celého kolenního kloubu a okolních tkání. 

Měřicí zařízení má moţnosti automatického ovládání, dílčího automatického 

zpracování naměřených dat a umoţňuje snímání pasivních odporů z obou kolenních 

kloubů (Prokešová, 2008). Základní uspořádání se v podstatě nemění od počátku 

konstrukce přístroje. Měřicí zařízení je rozděleno na tři základní části: snímací, 

mechanickou a elektrickou.  

 

 

Obr. 4.4 Funkční schéma bioreometru - stehno s je podloţeno, pohyblivé rameno bioreometru přes 

objímku s tenzometrickým členem, který snímá sílu F, unáší bérec h. (Havránek, 2011). 

 

Funkční schéma přístroje je znázorněno na obrázku 4.4. Moment síly M( ), 

kterým koleno působí proti vynucenému pohybu, se snímá a jeho graf zvaný 

bioreogram má podobu připomínající hysterezní smyčku (obr. 4.5.).  

Tvar uzavřené křivky má bioreogram, protoţe M( ) má jednak sloţku M1( ) 

závislou jen na úhlu  , jednak sloţku M2( ), která působí vţdy proti pohybu a je 

závislá na rychlosti, s jakou se pohyb děje. Při ohybu (flexi), kdy úhel    roste, se 

sloţka M2 přičítá k M1, při nataţení (extenzi), kdy úhel klesá, se tato sloţka od M1 

odčítá. Za pohyb kolene, který se vyšetřuje, je brán jeho ohyb a nataţení v rovině dané 

bércem (holenní kostí – h ) a stehnem (stehenní kostí – s ) (viz obr. 4.4). 
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Obr. 4.5. Bioreogram – křivka, kterou se obvykle vyjadřuje výstup z měření bioreometrem (počáteční 

úhel ohnutí 0 je zde 0 ). 

 

Pohyb se popisuje úhlem  ,  který je doplňkovým úhlem k úhlu mezi stehenní 

kostí a holenní kostí. Při měření bioreometrem se ohyb a následné nataţení kloubu 

vynutí tím, ţe se zvolí cyklická časová změna tohoto úhlu 

 t . (4,1) 

 

Dle zvolené funkce  =  (t) se nechá pohybovat rameno bioreometru (technicky 

je zajištěno servomotorem). Přes tenzometrický člen, který sejme sílu F t , se 

připojí bérec, aby se pohyboval shodně s ramenem bioreometru. Spojení je zajištěno 

objímkou, která sevře nohu u kotníku (viz obr 4.3). Změří se vzdálenost  l  objímky 

od osy otáčení kolene. Moment síly se určí prostým vynásobením tenzometrem 

změřeného úhlového průběhu síly F t  

 .M t lF t  (4,2) 

 

Získaná úhlová závislost momentu M ( ) je jiţ výše zmíněný bioreogram 

(obr. 4.5.). Funkce t vyvolávající pohyb se nyní obvykle volí ve tvaru  

  

2

0 2sin .t  (4,3) 

Pro amplitudu pohybu    se většinou volí hodnota  /2. Amplitudu lze volit i menší, coţ 

je i případ této studie. Úhlová frekvence  2  z rovnice (4,3) byla volena 2 = 2 /T2 = 

2 /70 s
-1

 a počáteční úhel ohnutí  0  přibliţně 10 . Úhlová frekvence  2  a doba T2 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 
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2 

3 
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však nemají význam obvykle chápané úhlové frekvence    pohybu reometru a doby  T 

jednoho cyklu bioreometru. Znázorní-li se funkce (4,3) v intervalu 0 aţ T2 = 70 s 

(viz obr. 4.6.), je zřejmé, ţe za dobu  T2  proběhnou dva cykly bioreometru, dvakrát 

dojde k flexi a následné extenzi. Za dobu cyklu bioreometru T  je tedy přirozené označit 

hodnotu T = T2/2; v uvaţovaném případě T = 35 s. Je si třeba uvědomit, ţe vzhledem 

k platnosti relace 

 
2 1

sin (1 cos2 )
2

 (4,4) 

je obvykle uvaţovaná úhlová frekvence  = 2 2 , která je s dobou cyklu bioreometru 

v obvyklém vztahu úhlové frekvence a doby kmitu,  = 2 /T. 

 

Obr. 4.6. Funkce (4.3) řídící pohyb ramene bioreometru znázorněná v intervalu t 0, 70 s . Hodnoty 

parametrů jsou 2=2 /70 s
-1

,  = 1 N.m, 0 = 0 , T2=70 s. 

  

Z medicínského hlediska je důleţité, ţe podoba bioreogramu zřetelně odráţí 

funkční stav kolena jiţ na první pohled; různé stavy lze odlišit expertním hodnocením. 

Na obr. 4.7. jsou zobrazeny bioreogramy mladého zdravého člověka (obr. 4.7a) a kolene 

s arthrotickými změnami (obr. 4.7b). Rozdíly jsou velmi zřetelné. Pro zjednodušení jsou 

opět bioreogramy uvaţovány bez počátečního úhlu ohnutí 0.  

Bioreogramy kolen jedinců bez větších problémů jsou úzké a nemají příliš velký 

rozdíl mezi nejmenší a největší hodnotou momentu  M.  Takového typu je i bioreogram 

znázorněný na obr. 4.5. Kolena postiţená artrózou mají široké bioreogramy, coţ souvisí 
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se zvětšeným odporem kolena vůči pohybu. Plocha bioreogramu odpovídá energii 

ztracené během jednoho cyklu, tedy i práci, kterou je nutno vykonat během pohybu 

do flexe a zpět do extenze (Havránek, 2011). Sledováním bioreogramu v průběhu 

rehabilitace je moţno sledovat její úspěšnost (podrobněji viz Prokešová a kol., 2006). 

 

 

Obr. 4.7. Bioreogram zdravého (a) a arthrotického kolenního kloubu (b) (Havránek, 2011). 

 

Bioreogram popisuje reologické vlastnosti kolenního kloubu. Pro expertní 

hodnocení není nutno podrobněji analyzovat, o jaké reologické vlastnosti se jedná. 

Pokud je záměrem provést hlubší analýzu výsledků a umoţnit porovnání výsledků 

získaných na různých pracovištích různými experty, je nutné upřesnit, jaké reologické 

vlastnosti jsou bioreometrem zjišťovány.  

Obr. 4.8. Reologický model kolenního kloubu 

 

Systém kolenního kloubu se pokládá za jeden celek, jehoţ viskoelastické 

vlastnosti jsou vyjádřeny modelem kelvinovského typu (viz obr. 4.8.), ve kterém jsou 

však veličiny přizpůsobeny tomu, ţe hledáme vztah mezi úhlem ohybu kolena   a 
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momentem síly M ( ). Proto má elastický člen označený  M1  význam momentu síly, 

kterým se koleno brání otáčení, kdyţ viskózní odpor lze zanedbat a viskózní člen M( ) 

má význam momentu síly potřebného k otáčení kolene jednotkovou úhlovou rychlostí.  

Další úpravou je, ţe na rozdíl od běţného Kelvinova modelu (např. Havránek, 

2007), je pokládán elastický člen  M1  i viskózní člen M( ) ne za konstantní, ale za 

funkci úhlu . Mezi momentem síly M( ) měřeným bioreometrem a funkcí t , 

určující časový průběh natočení jeho pohyblivého ramene, platí vztah: 

 
1 M

d
 .

d
M M

t
 (4,5) 

Tento vztah je výchozí pro analýzu bioreogramu. Zde lze nalézt také postup vedoucí 

k jednoduché parametrizaci bioreogramů tak, jak jej uvádí např. Prokešová (2008) pro 

hodnocení velkých souborů probandů. V této práci jsou zmíněné postupy pouţity jen 

z části. Pro popis specifických bioreogramů byla zavedena další kritéria (viz kapitola 

4.6.5 Parametry hodnocení bioreometrického měření). 

 

4.4.2 Metodika vlastního experimentu  

 

V průběhu vývoje měřicího zařízení doznal postup a metodika měření řady 

změn. Zásadní je úprava výchozí testovací polohy, kdy poloha pokusné osoby 

u původně konstruovaného zařízení byla vsedě. Jelikoţ ve výše popsané testovací 

poloze působila gravitační síla v rovině měřených odporů, ovlivňovala tak zásadně 

výsledek naměřených hodnot. K získání skutečných pasivních momentů bylo tedy nutno 

nejprve tuto gravitační sloţku odečíst. Takto zpracovaná data byla zatíţena poměrně 

velkou chybou, a proto došlo ke změně testovací polohy, a to z pozice vleţe na zádech 

do pozice vleţe na boku. Pro podrobnější informace k výše popisované verzi měřicího 

zařízení a tehdy pouţívané metodice měření viz odkaz na disertační práci Prokešové 

(Prokešová, 2008).  

Nedílnou součástí aparatury je mimo vlastního přístroje vyšetřovací lehátko 

s nastavitelnou podporou pro stehno, na kterém pacient zaujímá polohu vleţe na boku 

(výchozí poloha viz obr. 4.9.). Měřená končetina je v této poloze relaxována, 

v kyčelním kloubu postavena v lehké flexi, téměř v tzv. středním postavení, horní 
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polovina trupu je stabilizována. Měřená končetina je štěrbinou kolenního kloubu 

nastavena do osy otáčení unášejícího ramene.  

 

 

Obr. 4.9. Výchozí poloha měřené osoby 

 

Pro názornost je uveden obr. 4.10., na kterém je zobrazena levá končetina 

vyšetřované osoby v průběhu měření ve výchozí poloze 10° a ve flexi 90°. Bérec 

měřené končetiny je pevně upnut na konci ramene unašeče v posuvné objímce. Toto 

konstrukční řešení eliminuje vlivy napětí způsobeného změnou vzdálenosti, která je 

důsledkem změny relativní délky končetiny při sloţeném kluzně-valivém pohybu 

kolenního kloubu při ohybu. Optickým inkrementálním čidlem je snímán úhel natočení 

kolenního kloubu. Správná poloha končetiny vůči přístroji je zajištěna laserovým 

zaměřovačem. Měřicí zařízení je umístěno na výškově nastavitelném podstavci.  

Mechanický pohyb je vynucován krokovým motorem (Pacific Scientific 

PowerPacN41 s výkonem 172 W, napájecím napětím 65 V a krokem 1,8°) řízeným 

prostřednictvím generátoru impulsů. Rotační pohyb motoru je zprostředkován 

bezvůlovou kuţelovou převodovkou (Tos Znojmo) a přenášen na unášeč - pohyblivé 

rameno s posuvnou objímkou. Převodový poměr převodovky je 1:30. Na unášeči je 

kalibrované čidlo s dvěma nalepenými kovovými jednoosými fóliovými tenzometry 

zapojenými do plného Wheatstoneova tenzometrického můstku. Signál je zesílen 

průmyslovými můstkovými zesilovači (Dewetron) a digitalizován 18-bitovým 
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AD převodníkem (National Instruments). Úhel natočení je snímán dvousměrným 

optickým inkrementálním čidlem (Kubler) s rozlišovací schopností 0,1°. Pro akvizici, 

zpracování a vyhodnocení dat byly pouţity programy Dewesoft 7.0, OriginPro 8, 

MS Excel 2007. Relativní chyba měření ohybového momentu je menší neţ 2 % a úhlu 

kolene menší neţ 3 %. 

 

a)       b) 

Obr. 4.10. Průběh měření vyšetřované osoby – výchozí poloha 10° (a), flexe 90° (b). 

 

Průběh měření se zobrazuje na monitoru v podobě křivky znázorňující změnu 

celkového momentu  kolena  M  v reálném čase  t  (viz obr. 4.11.).  

 

 

Obr. 4.11. Průběh momentů sil v kolenním kloubu – 3 cykly, osa x – čas v sekundách, 

osa y – moment síly v Nm 
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Pro moţnost další práce s naměřenými daty se naměřené hodnoty ukládají 

v podobě textového i datového souboru. 

Nastavení bioreometru je ovládáno z obrazovky počítače za pomocí softwaru 

vypracovaného Ing. Novákem [Predkopavac 1.0 (Petr Novak 2001)]. U měřícího 

zařízení je moţno nastavit průběh pohybu, interval úhlu, velikost amplitudy    a směr 

zahájení pohybu, délku periody v rozsahu 1 aţ 255 s, počet opakování cyklického 

pasivního ohýbání a natahování kolenního kloubu v rozsahu 1 aţ 255 cyklů. Za jeden 

cyklus je potom povaţováno ohnutí kolenního kloubu z výchozí polohy v rozsahu 

zvolené amplitudy pohybu a jeho zpětné nataţení. To znamená, ţe cyklus je ukončen 

momentem, kdy se kolenní kloub nachází opět ve výchozí poloze a je tak připraven na 

nový cyklus namáhání. Testovaný pohyb byl prováděn s amplitudou     v rozsahu 10° 

aţ 90°. Délka periody byla stanovena v závislosti na výsledcích předchozích 

předexperimentů [viz Prokešová (Prokešová, 2002)]. Ty ukázaly, ţe nejčastěji byly 

testované osoby schopny volní relaxace, po dobu celého testovacího protokolu, při délce 

periody 35°s (   0,1 s
-1

). Při této úhlové rychlosti pohybu unášeče byl zajištěn i klidný 

chod motoru, coţ vyloučilo přítomnost rušivých zákmitů na získané křivce. 

Přístroj generuje pohyb v sinusovém rytmu, dochází tak k dynamickému 

zatěţování sledovaných tkání a snímá krouticí moment, úhel a úhlovou rychlost. 

Základní a komplexní veličinou je průběh momentu sil. Z něho je pak zkonstruována 

hysterezní křivka, jejíţ analýza umoţňuje posuzovat vybrané vlastnosti kolenního 

kloubu. 

Kaţdý testovaný jedinec obdrţel základní instrukce: a) udrţet svaly měřené 

dolní končetiny v průběhu pohybu bérce co nejvíce relaxované a b) po dobu měření 

nepřetáčet trup ani dopředu ani dozadu. 

Testovací protokol pro kaţdou skupinu sestával ze tří úvodních cyklů 

(„rozcvičení“), v jejichţ průběhu se probandi adaptovali na testovací polohu a průběh 

testovacího pohybu. V této době si také mohli nacvičit maximální volní relaxaci 

testované dolní končetiny. Potom následovalo nových pět cyklů. Během prvního z pěti 

cyklů pacient většinou reagoval na pohyb unášeče, a tak nebyl schopen plně relaxovat 

testovanou končetinu. V dalších cyklech uţ byla relaxace končetiny většinou 

zachována.  

V průběhu měření je moţné visuálně hodnotit přibliţně sinusový průběh 

momentu M (obr. 4.11) a případné artefakty nejčastěji způsobené volní aktivací 
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svalových skupin. Tyto cykly, kde křivka vykazuje zjevné neţádoucí prvky a artefakty, 

potom nebyly postoupeny k hodnocení. Základní podmínkou tak byla volní relaxace 

pacienta. Jestliţe křivka okamţitého průběhu pasivního momentu M v čase  t  

vykazovala volní aktivitu svalů testované dolní končetiny nebo odchylku od 

poţadovaného tvaru, bylo měření buď ukončeno a následně bylo provedeno měření 

nové nebo konkrétní cyklus nebyl zahrnut do konečného hodnocení.  

Před zahájením testování byl bioreometr zapnut minimálně 1 hodinu a vţdy byl 

znovu kalibrován (vyrovnání tenzometrického můstku pomocí programu, který ovládá 

A/D převodník a kartu motoru).  

Všechna měření byla provedena v konstantních laboratorních podmínkách 

(teplota 22°C±1°, vlhkost vzduchu 45 % aţ 55 %) na přístroji - bioreometr - originální 

konstrukce. Měřená veličina - síla [N]: měřený rozsah 20 N, 1 dílek 0,02 N, relativní 

přesnost ± 1,5 %, vzorkovací frekvence 1000 Hz, řízená veličina - rozsah pohybu [°]: 

absolutní chyba nastavení < ±2°. K vyhodnocení byl pouţit zejména software 

OriginPro 8.0, dále pak MS Excel 2007. 

Aby bylo moţno přepočítat naměřená bezrozměrná data na výstupní veličiny a 

vygenerovat poţadované grafy, které jsou charakteristické pro jednotlivé kolenní 

klouby vybraných probandů, bylo nutno u kaţdého jedince změřit vzdálenost od místa 

upnutí dolní končetiny (1 cm nad zevním kotníkem) k ose rotace kolenního kloubu 

(zevní štěrbina kolenního kloubu) a šířku bérce v objímce. Dále bylo nutno vypočítat 

převodní konstantu, jejíţ hodnota závisí na nastavení zesilovače. 

Nezbytné informace o jednotlivých testovaných osobách a technické údaje 

ke konkrétnímu měření byly zaznamenávány do standardizovaného formuláře. Součástí 

tohoto formuláře byl také „Informovaný souhlas“ testované osoby. 

 

4.4.3 Zpracování naměřených bioreogramů 

 

Součástí hodnocení stavu kolena je visuální zhodnocení průběhu měření, zda 

křivka nevykazuje artefakty nebo abnormity charakteru nedokonalé relaxace či polohy 

končetiny. Nakolik naměřený bioreogram odpovídá křivce tzv. ideálního bioreogramu 

(viz obr.4.5.), je součástí vlastního expertního hodnocení. 
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a)       b) 

 

c)       d) 

Obr. 4.12. Příklady bioreogramů – proband 4 (a), proband 5 (b), proband 7 (c) a proband 11 (d) 

 

Na obrázku 4.12. jsou příklady bioreogramů probandů 4, 5, 7 a 11. Na nich lze 

doloţit charakteristický visuální nález „vyboulení“ flekční fáze křivky (vţdy horní část). 

Tento lokální nárůst momentu s maximem vţdy v určitém úhlu je specifický pro 

zkoumaný jev. Pro interpretaci je nezbytné tento jev kvantifikovat. Přestoţe se jedná o 

pacienty s jednou klinickou diagnosou, podobným nálezem na RTG, nejsou průběhy 

bioreogramů mezi probandy identické a dokonce není identita ani mezi končetinami 

kaţdého jedince. Podobně je tomu i u klinického obrazu. Někteří pacienti udávají více 

jednostranné potíţe. RTG nálezy a sledované parametry jsou rovněţ stranově odlišné. 

Přibliţně identické jsou křivky v rámci opakování v naměřených cyklech. 

Pro hodnocení jsou potom z naměřených cyklů vybrány specifické křivky, které jsou 

bez artefaktů.   
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4.4.4 Parametry hodnocení bioreogramu 

 

A) Obecné parametry hodnocení: 

 

1) Ztráta energie při pohybu – účinnost kolenního kloubu 

K této ztrátě dochází zejména třením kloubních ploch a přilehlých struktur, 

viskozitou synoviální tekutiny, viskózním třením ve svalech, atd. Ztracená energie je 

přeměněna na teplo. Její velikost je tedy ovlivněna zejména vlastnostmi a tvarem 

artikulujících povrchů, mnoţstvím a kvalitou synoviální tekutiny, přítomností 

mechanických překáţek a částečně také stavem svalového aparátu. Tato ztráta odpovídá 

velikosti plochy ohraničené křivkou, respektive její horní a dolní částí, a je vztaţena 

k celkové vykonané práci při flexi a extenzi kolene. Vypočtena je z poměrů integrálních 

ploch v grafickém znázornění smyčky. Pohyb v koleni, stejně jako v kaţdém jiném 

kloubu, by měl být co moţná nejefektivnější, to jest s minimálními ztrátami, tedy 

s maximální účinností. Rozumí se v relaxovaném reţimu. U zátěţových reţimů tato 

podmínka nemusí platit. Ve výsledcích je tento parametr označen jako ztrátová energie 

Ed v jednotkách J.  

 

2) Tuhost kolenního kloubu 

Tuhost kolenního kloubu je velikost odporu proti pohybu. Tento odpor by měl 

být opět v uvaţovaném rozsahu co moţná nejmenší. Závisí zejména na volné délce a 

tuhosti vazů, šlach a kloubního pouzdra a klidovém svalovém napětí. Je stanoven jako 

průměrná směrnice aproximační funkce při flexi a vypočten z derivace příslušné 

aproximační funkce. Na bioreogramu je to směrnice přímky, která je dána 2 body – 

v minimálním a maximálním úhlu, tedy body zvratu mezi flekční a extenční fází křivky 

(viz obr. 4.13.). Tento parametr je označen jako efektivní tuhost K1 v jednotkách 

Nm/rad.  

 

3) Kolísání odporového momentu 

Flexe kolene prováděná v pasivním reţimu při dobré svalové relaxaci je pohyb, 

který při záznamu momentu sil nevykazuje anomální frekvenční charakteristiky. 

Vlivem přítomnosti mechanických nerovností a překáţek, různých dráţdivých podnětů 

při pohybu nebo neschopností svalové relaxace vykazují naměřené křivky jisté lokální 
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výkyvy odporu – tedy přítomnost různých artefaktů či roztřesení. Míra velikosti těchto 

odchylek je pak dalším parametrem poskytujícím informaci o okamţitém stavu reologie 

kolene. Hodnotící parametr se nazývá efektivní amplituda výkyvu odporového 

momentu. Jedná se o plochu frekvenčních výchylek vzhledem k hladké aproximaci 

vztaţenou k délce této křivky. Je ve stejných jednotkách jako odporový moment – Nm, 

a čím je parametr hodnocení menší, tím je stav kolene lepší.  

 

4) Expertní hodnocení 

Jelikoţ je tvar odporových křivek při ohybu kolene dosti sloţitý a specifický, a 

tedy těţko komplexně postiţitelný zjednodušujícími výpočtovými parametry, připojuje 

se jako pomocné kritérium subjektivní hodnocení správnosti tvaru a jeho progrese. Toto 

hodnocení je prováděno odbornou expertizou jako inter a intraindividuální srovnání na 

podkladě mnoha provedených pokusů. Výstupem hodnocení je identifikace 

specifického bioreogramu pro další analýzu. 

 

B) Specifické parametry hodnocení bioreogramu:  

 

1) K2 – směrnice přímky dané dvěma body – lokálním maximem ve vrcholu 

„vyboulení“ na flekční části křivky a bodem zvratu v maximálním úhlu křivky, 

jednotky Nm/rad    

2) K1-K2 – rozdíl hodnot obou směrnic 

3) Ed-peak – plocha, která je vymezena flekční čásí křivky a směrnicí K1 

v jednotkách J. Odpovídá ztrátové energii při lokálním navýšení tuhosti 

v průběhu flexe.  

4) Ed-peak/K1 – normalizovaný parametr, usnadňuje porovnání kloubů s rozdílnou 

celkovou tuhostí, jednotky rad² 

5) Ed/K1 – normalizovaný parametr hodnocení, jednotky rad² 

 

Směrnice K , K2 a plocha Ed-peak  jsou znázorněny na obr. 4.13.. 

Tyto parametry byly stanoveny na základě vyskytujících se specifik 

po provedení a vyhodnocení dalších měření. Parametry se týkají přítomnosti lokálních 

maxim, inflexních bodů, průběhu šířky smyčky, atd. Pro zachování co největší 
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objektivity hodnocení byla vypracována přesná metodologie zpracování naměřených 

dat. Hodnoceny byly pouze smyčky s dostatečnou opakovatelností. 

Specifickým nálezem bylo charakteristické „vyboulení“ horní části křivky, tedy 

lokální navýšení tuhosti/odporu v průběhu pohybu do flexe. Parametry byly definovány 

tak, aby tento specifický nález co nejpřesněji charakterizovaly. 

 

Obr. 4.13. Bioreogram s vyznačením vybraných parametrů hodnocení - směrnice K1 červeně, K2 

modře, Ed-peak šrafovaná plocha, idealizovaný bioreogram naznačen šedou křivkou  

(Kubový a kol., 2010). 
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4.5 Statistické zpracování  

 

Statistické zpracování bylo zaměřeno na hledání korelací mezi výsledky 

klinického hodnocení na jedné straně a výsledky radiologického respektive 

bioreometrického vyšetření na straně druhé. Analýza hodnot byla provedena 

v programu OriginPro 8. Vzhledem k charakteru srovnávaných dat byl uţit Spearmanův 

korelační koeficient.  

Spearmanův korelační koeficient je číslo, tedy bezrozměrná veličina. Za 

statisticky významné byly povaţovány korelace s koeficientem v absolutní hodnotě 

vyšší neţ 0,35. Kromě samotného korelačního koeficientu byla stanovována i jeho 

signifikance. Za věrohodné byly povaţovány korelační koeficienty se signifikancí 

menší neţ 0, 05. Výsledky statistického hodnocení jsou uvedeny v tab. 5.6. a 5.9.. 
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5 VÝSLEDKY  

 

Získaná data jsou uvedena v textové příloze této práce: v příloze č. 4 - RTG 

snímky z programu AutoCAD s vyznačenými hodnocenými parametry, v příloze č. 5 - 

křivky naměřených bioreogramů a v příloze č. 6 – zkrácená tabulka naměřených 

bioreometrických dat. Kompletní přehled dat z bioreometrického měření je 

v elektronické podobě na přiloţeném CD nosiči. 

 

5.1 Expertní vyhodnocení  

 

Jiţ při pouhém expertním visuálním hodnocení je patrný výskyt 

charakteristického zakřivení horní části křivky – tedy ve fázi pohybu do flexe. Typické 

„vyboulení“ křivky v oblasti flekční fáze bioreogramu lze povaţovat za specifický 

nález. Tento nález odpovídá lokálnímu navýšení tuhosti, tedy momentu síly pasivního 

odporu, ve fázi flexe a odpovídá důsledkům tvarové změny femoropatelárního kloubu. 

Tento průběh pohybu pately způsobuje zvýšení napětí jednotlivých komponent 

extenčního aparátu u sledovaného souboru s vrcholem v oblasti průměrně kolem 

37° flexe (parametr max x – hodnota na ose  x  v bodě lokálního maxima). Tuto 

výslednou hodnotu lze povaţovat za jakýsi bod zlomu, kdy dochází k maximálnímu 

navýšení lokální ohybové tuhosti kloubu. V průběhu pohybu do flexe dojde 

k dočasnému maximálnímu zatíţení extenčního aparátu vlivem změny trajektorie. 

Následně dojde k uvolnění při sklouznutí pately do kladky mezi kondyly femuru. 

Absolutní hodnota vrcholu křivky (bod 2 na ose y) vyjadřuje celkovou tuhost měřeného 

kloubu. Tato tuhost roste zejména tahem extenzorů kolene a s celkovou konstituční 

tuhostí vlivem habitu, muskulatury apod. Není to signifikantní hodnota pro závaţnost 

patologie kolenního kloubu – nesouvisí s předpokladem, ţe je větší, čím je horší 

patologie kloubní.  

Na vybraných bioreogramech probandů č. 5 a 13 lze názorně dokumentovat 

přítomnost typického „vyboulení“ horní křivky (flekční fáze pohybu) u obou (proband 

č.5), respektive pravého kolenního kloubu (proband č. 13) (viz tab. 5.1 a obr. 5.1.). 

U probanda č.5 se toto lokální maximum nachází v 54° u levého a 41° u pravého 
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kloubu. U obou kloubů výrazně převyšuje hodnota ohybového momentu maximum 

v bodu zvratu křivky. Korelát lze najít v klinickém obraze, kde tíţe postiţení dosahuje 

hodnot 67 a 61 bodů Lysholmova skóre. Zde hodnotíme nález jako významný pro 

zhodnocení tíţe postiţení. 

U probanda č.13 je dosaţeno lokálního maxima podstatně dříve, v 39° a 26°. 

Hodnota ohybového momentu u pravého kloubu, jehoţ bioreogram vykazuje specifické 

„vyboulení“, je poloviční ve srovnání s hodnotou v bodu zvratu křivky. U levého 

kolenního kloubu lze hodnotit postiţení jako mírné, Lysholmovo skóre dosahuje 

slušných 83 bodů. Vysoké hodnoty ohybového momentu v bodě zvratu a celkovou 

strmost křivky hodnotíme jako projev celkové tuhosti kolenního kloubu, u tohoto 

jedince dané zejména konstitučně při nadváze a muskulatorním habitu s nejvyšším BMI 

ze všech zkoumaných probandů (BMI=27).  

       

 

a)       b) 

Obr. 5.1. Bioreogramy probandů č. 5 (a) a 13 (b) – levé kolenní klouby modrá křivka, pravé červená  

 

Tab. 5.1. Vybrané parametry – probandi č. 5 a 13. 

proband 

klinická data radiologie                  bioreometrie    

věk BMI Lysholm Δα α-axis Δx K1-K2 Ed-peak Ed-peak/K1 Ed/K1 max x 

  skore [°] [°] [mm] [Nm/rad] [J] [rad2] [rad2] [°] 

5 

L 

23 25,4 

67 0 13 0,8 7,77 4,59 1,05 0,85 54 

P 61 0 11 1,5 9,37 4,97 1,29 0,96 41 

13 

L 

36 27,2 

83 -6 23 -1 1,45 0,79 0,13 0,31 39 

P 78 -24 24 1,6 2 0,95 0,22 0,44 26 
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5.2 Souhrnná data  

 

Pro následnou konfrontaci s rešerší v rámci diskuze a formulaci závěrů práce 

jsou zde prezentována vybraná data, která nejlépe charakterizují soubor 28 naměřených 

kloubů u definované skupiny probandů.  

 

Tab. 5.2. Vybraná souhrnná data. 

proband 

klinická data radiologie  bioreometrie  

věk BMI Lysholm Δα α-axis Δx K1-K2 Ed-peak Ed-peak/K1 Ed/K1 

  skore [°] [°] [mm] [Nm/rad] [J] [rad2] [rad2] 

1 L 
27 26,0 

66 20 24 -2 3,71 1,85 0,45 0,66 

 P 75 4 10 -3,2 2,75 1,22 0,29 0,66 

2 L 
24 23,7 

73 20 3 -0,6 2,30 1,60 0,40 0,56 

 P 68 11 4 -0,6 3,17 1,90 0,46 0,46 

3 L 
16 20,7 

64 21 14 -3,6 1,93 1,46 0,64 0,81 

 P 78 13 6 -3,1 1,16 0,92 0,46 0,56 

4 L 
29 19,8 

70 15 18 2 3,24 1,77 0,81 0,62 

 P 66 14 13 1 2,36 1,45 0,99 0,68 

5 L 
23 25,4 

67 0 13 0,8 7,77 4,59 1,05 0,85 

 P 61 0 11 1,5 9,37 4,97 1,29 0,96 

6 L 
21 23,4 

69 20 7 -3,3 2,57 1,65 0,66 0,74 

 P 69 16 10 0,49 1,83 1,25 0,50 0,47 

7 L 
29 24,3 

70 28 18 -1,4 3,86 1,52 0,44 0,33 

 P 61 12 10 -1,3 4,91 2,74 0,76 0,83 

8 L 
36 26,1 

66 19 20 -1 1,14 0,58 0,31 0,42 

 P 63 17 16 -2 1,33 1,02 0,58 0,34 

9 L 
33 18,4 

70 14 2 0 2,61 1,23 0,51 0,67 

 P 78 3 3 1,2 1,20 0,66 0,23 0,32 

10 L 
23 23,5 

63 9 15 -4,3 3,05 1,61 0,61 0,54 

 P 80 27 16 -2,7 0,62 0,39 0,16 0,25 

11 L 
40 

 
26,2 

 

63 -1 6 -0,4 4,83 2,81 0,55 0,69 

 P 70 -2 9 -4,4 3,76 2,55 0,47 0,31 

12 L 
33 25,9 

66 2 4 -1,2 2,47 1,76 0,47 0,40 

 P 56 0 11 0 3,39 2,04 0,63 0,52 

13 L 
36 27,2 

83 -6 23 -1 1,45 0,79 0,13 0,31 

 P 78 -24 24 1,6 2,00 0,95 0,22 0,44 

14 L 
29 22,1 

78 23 14 2,5 0,61 0,37 0,25 0,32 

 P 74 19 6 0 1,55 0,76 0,37 0,86 
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V tabulce 5.2. je seznam všech ve studii uvaţovaných probandů. Výsledky jsou 

rozčleněny do tří logických oddílů odlišených barevně na data naměřená a získaná 

v průběhu jednotlivých fází studie – data klinická, radiologická a bioreometrická. 

V prvních třech fialově vyznačených sloupcích jsou jejich základní osobní údaje – věk, 

BMI (body mass index) a celkové Lysholmovo skóre, které vystihuje závaţnost jejich 

obtíţí. V dalších třech ţlutě vyznačených sloupcích jsou základní údaje 

z radiologického vyšetření a v posledních čtyřech zeleně vyznačených sloupcích data 

získaná z bioreometru. Definice pouţitých parametrů jsou uvedeny v kapitole 

4. Metodika a experiment. 

 

5.3 Klinická data  

Tab. 5.3. Přehled antropometrických údajů, anamnestických a klinických dat. 

proband končetina pohlaví věk váha výška BMI sport anamnesa klinika 

    ♂1/♀0         ano1/ne0 ano1/ne0 ano1/ne0 

1 L 0 27 77 172 26,0 1 1 1 

  P 0 27 77 172 26,0 1 1 1 

2 L 1 24 82 186 23,7 1 1 1 

  P 1 24 82 186 23,7 1 1 1 

3 L 0 16 57 166 20,7 1 1 1 

  P 0 16 57 166 20,7 1 1 1 

4 L 0 29 52 162 19,8 1 1 0 

  P 0 29 52 162 19,8 1 1 0 

5 L 1 23 85 183 25,4 1 1 0 

  P 1 23 85 183 25,4 1 1 1 

6 L 1 21 88 194 23,4 1 1 1 

  P 1 21 88 194 23,4 1 1 1 

7 L 0 29 72 172 24,3 1 1 1 

  P 0 29 72 172 24,3 1 1 1 

8 L 0 36 80 175 26,1 0 1 1 

  P 0 36 80 175 26,1 0 1 1 

9 L 0 33 52 168 18,4 1 1 1 

  P 0 33 52 168 18,4 1 1 1 

10 L 0 23 76 180 23,5 1 1 1 

  P 0 23 76 180 23,5 1 1 1 

11 L 1 40 85 180 26,2 0 1 1 

  P 1 40 85 180 26,2 0 1 1 

12 L 1 33 84 180 25,9 1 1 1 

  P 1 33 84 180 25,9 1 1 1 

13 L 1 36 90 182 27,2 1 1 1 

  P 1 36 90 182 27,2 1 1 1 

14 L 1 29 67 174 22,1 1 1 1 

  P 1 29 67 174 22,1 1 1 1 
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V tabulce 5.3. jsou uvedeny kompletní anamnestické údaje a výsledky 

klinického vyšetření – pohlaví, věk, váha a výška, BMI, anamnestické údaje o výskytu 

syndromů bolestí předního segmentu kolenního kloubu ano 1 / ne 0 – přítomnost 

subjektivního příznaku bolesti byla inklusivním kritériem, takţe u všech probandů 

hodnota 1. Dále je uveden údaj, zda jedinec sportuje. Výsledek klinického vyšetření 

včetně vyšetřovacích testů je positivní 1 / negativní 0 – u třech kloubů byl závěr 

vyšetření nepřesvědčivý – hodnota 0.  

Tak jako ostatní hodnoty, i jednotlivé modality a celková hodnota Lysholmova 

skóre jsou vţdy uvedeny zvlášť pro pravý a levý kolenní kloub (viz tabulka 5.4.).  

 

Tab.5.4. Jednotlivé modality a celková hodnota Lysholmova skóre. 

 

proband končetina kulhání podpora bloky nestabilita otoky schody dřepy sport Lysholm 

1 L 5 5 10 20 10 2 4 10 66 

 P 5 5 10 20 10 6 4 15 75 

2 L 5 5 10 25 10 6 2 10 73 

 P 5 5 10 20 10 6 2 10 68 

3 L 5 5 15 15 10 2 2 10 64 

 P 5 5 15 25 10 6 2 10 78 

4 L 5 5 15 25 6 2 2 10 70 

 P 5 5 15 25 2 2 2 10 66 

5 L 5 5 10 25 10 2 0 10 67 

 P 3 5 6 25 10 2 0 10 61 

6 L 5 5 10 25 10 2 2 10 69 

 P 5 5 10 25 10 2 2 10 69 

7 L 3 2 15 15 10 6 4 15 70 

 P 3 2 15 15 10 2 4 10 61 

8 L 5 2 10 20 6 6 2 15 66 

 P 5 2 10 20 6 6 4 10 63 

9 L 5 5 10 20 10 6 4 10 70 

 P 5 5 10 20 10 6 4 15 78 

10 L 5 2 10 15 10 6 2 10 63 

 P 5 5 15 15 10 6 4 20 80 

11 L 3 2 10 15 10 6 2 15 63 

 P 3 2 10 20 10 6 4 15 70 

12 L 5 2 15 20 10 2 2 10 66 

 P 5 2 10 15 6 6 2 10 56 

13 L 5 5 10 25 10 6 2 20 83 

 P 5 5 10 20 10 6 2 20 78 

14 L 5 5 15 20 10 6 2 15 78 

 P 5 5 15 20 10 2 2 15 74 
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Průměrná hodnota Lysholmova skóre celé skupiny probandů byla 69,5 bodů 

(minimální hodnota 56 bodů, maximální 83 bodů).Tuto skupinu lze tedy povaţovat za 

reprezentativní vzorek populace s klinickou manifestací syndromu bolestí předního 

segmentu kolenního kloubu (maximální moţná hodnota je 100 bodů).  

Z výsledků je dále patrné, ţe v jednotlivých modalitách denních aktivit se 

vyskytují u sledovaných probandů potíţe různě. Graficky jsou výsledky znázorněny na 

obr. 5.2. – fialově dosaţené skóre, modře rozdíl od maximálních moţných hodnot pro 

jednotlivé modality. 

 

Obr. 5.2. Jednotlivé modality Lysholmova skóre 

 

V největší míře je to u aktivit spojených s fyzickou námahou, především se 

zatíţením kolenního kloubu pohybem do flexe a aktivitách vyţadujících zapojení 

extenčního aparátu. Chůze po schodech dosahuje průměrné hodnoty 4,4 v rozmezí 2 aţ 

6 bodů. Dřepování má průměrnou hodnotou 2,5 bodu v rozmezí 0 aţ 4 body – tedy 

i prakticky nemoţnost provedení hlubokého dřepu! Potíţe při zatíţení během sportu 

dosahuje průměrné hodnoty 12,5 bodu v rozmezí 10 aţ 20 bodů. V menší míře si 

probandi stěţují na pocit nestability (průměrně 20,4 bodu), bloky (průměrně 11.6) a 

otoky kloubu (průměrně 9,1 bodu). Kulhání a nutnost pouţití podpůrných pomůcek 

(ortézy, bandáţe apod.) se vyskytují zřídka.  
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5.4 Výsledky radiologické studie  

 

Tab. 5.5. Přehled hodnot naměřených radiologických parametrů. 

proband končetina α-femur α-patella Δα α-axis Δx p¹ p² sum RTG 

  [°] [°] [°] [°] [mm]    

1 L 108 88 20 24 -2,0 2 2 4 

 P 108 104 4 10 -3,2 0 1 1 

2 L 114 94 20 3 -0,6 2 0 3 

 P 111 100 11 4 -0,6 2 0 3 

3 L 126 105 21 14 -3,6 2 2 4 

 P 127 114 13 6 -3,1 2 1 3 

4 L 108 93 15 18 2,0 2 2 4 

 P 118 104 14 13 1,0 2 2 4 

5 L 115 115 0 13 0,8 0 2 3 

 P 109 109 0 11 1,5 0 2 3 

6 L 140 120 20 7 -3,3 2 1 3 

 P 141 125 16 10 0,5 2 1 3 

7 L 125 97 28 18 -1,4 2 2 4 

 P 125 113 12 10 -1,3 2 1 3 

8 L 122 103 19 20 -1 2 2 4 

 P 118 101 17 16 -2 2 2 4 

9 L 115 101 14 2 0 2 0 3 

 P 125 122 3 3 1,2 0 0 0 

10 L 130 121 9 15 -4,3 1 2 3 

 P 138 111 27 16 -2,7 2 2 4 

11 L 126 127 -1 6 -0,4 0 1 1 

 P 131 133 -2 9 -4,4 0 1 1 

12 L 121 119 2 4 -1,2 0 0 0 

 P 121 121 0 11 0 0 2 3 

13 L 120 126 -6 23 -1 1 2 3 

 P 95 119 -24 24 1,6 2 2 4 

14 L 133 110 23 14 2,5 2 2 4 

 P 142 123 19 6 0 2 1 3 

          

 

V tabulce 5.5. je uveden kompletní přehled výsledků radiologické fáze studie – 

hodnoty úhlů kloubních ploch, rozdíl a posun os úhlů a normalizované parametry 
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(definice parametrů viz kapitola 4.3.2 Přehled měřených parametrů radiologického 

vyšetření).  

Ve sledovaném souboru probandů byly průměrné hodnoty ve sledovaných 

parametrech následující:  

- Průměrný úhel α-femur kloubní plochy femuru byl 122°, 

- průměrný úhel α-patella kloubní plochy pately byl 111°, 

- průměrná hodnota vzájemného posunu os úhlů obou kloubních ploch pately a femuru 

(Δx) byla 11 mm, 

- průměrná hodnota úhlu mezi osami obou kloubních ploch pately a femuru (α-axis) 

byla 12°.  

 

Pro vzájemné porovnání výsledků radiologického vyšetření a hodnot klinických 

údajů je zařazena tabulka 5.6. Spearmanova korelačního koeficientu a signifikance 

vybraných parametrů. Zvýrazněny jsou významné hodnoty.  

 

Tab. 5.6. Spearmanův korelační koeficient a jeho signifikance – porovnání radiologických a 

klinických parametrů. 

    věk BMI schody dřepy sport Lysholm 

Δα Spearman Corr. -0,423 -0,471 -0,141 0,243 -0,114 0,111 

Δα Sig. 0,025 0,011 0,476 0,213 0,563 0,573 

α-axis Spearman Corr. 0,089 0,369 -0,018 -0,004 0,276 -0,017 

α-axis Sig. 0,652 0,053 0,927 0,985 0,156 0,932 

Δx Spearman Corr. 0,208 -0,209 -0,145 -0,410 0,046 0,105 

Δx Sig. 0,289 0,285 0,462 0,030 0,816 0,593 

sum RTG Spearman Corr. -0,117 -0,101 -0,078 0,006 0,020 0,008 

sum RTG Sig. 0,555 0,607 0,692 0,976 0,920 0,966 

 

Z parametrů radiologické studie je patrná korelace mezi rozdílem úhlů 

artikulujících kloubních ploch Δα v podobě nepřímé úměry k věku a habitu probanda 

(BMI). Rozdíl mezi úhly kloubních ploch byl méně výrazný s přibývajícím věkem a 

narůstající tělesnou hmotností vyšetřovaných osob. 

Odklon pately vyjádřený veličinou α-axis byl naopak výraznější u těţších osob. 
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Klinické projevy v podobě potíţí při silovém zatíţení femoropatelárního aparátu 

u provádění dřepů jsou výraznější u asymetricky zatěţovaných kloubů v průběhu 

pohybu, tedy v korelaci s laterálním posunem pately oproti femuru (Δx).  

Pomocné normalizované hodnoty sumRTG nejeví významné projevy korelace 

k jinému ze sledovaných parametrů. 

 

5.5 Výsledky bioreometrického meření  

 Tab. 5.7. Vybrané specifické bioreometrické parametry. 

  bod 2    max 

proband končetina y K1-K2 Ed-peak/K1 Ed/K1 x 

  [Nm] [Nm/rad] [rad2] [rad2] [°] 

1 L 4,45 3,71 0,45 0,66 50 

 P 4,35 2,75 0,29 0,66 51 

2 L 4,15 2,30 0,40 0,56 33 

 P 4,36 3,17 0,46 0,46 23 

3 L 1,91 1,93 0,64 0,81 23 

 P 1,87 1,16 0,46 0,56 31 

4 L 2,09 3,24 0,81 0,62 29 

 P 1,43 2,36 0,99 0,68 42 

5 L 4,70 7,77 1,05 0,85 54 

 P 3,92 9,37 1,29 0,96 41 

6 L 1,88 2,57 0,6 0,74 35 

 P 2,23 1,83 0,50 0,47 33 

7 L 4,17 3,86 0,44 0,33 52 

 P 3,44 4,91 0,76 0,83 51 

8 L 1,97 1,14 0,31 0,42 50 

 P 1,72 1,33 0,58 0,34 35 

9 L 2,56 2,61 0,51 0,67 16 

 P 2,75 1,20 0,23 0,32 44 

10 L 2,61 3,05 0,61 0,54 16 

 P 2,36 0,62 0,16 0,25 39 

11 L 5,65 4,83 0,55 0,69 28 

 P 4,62 3,76 0,47 0,31 39 

12 L 4,37 2,47 0,47 0,39 45 

 P 3,53 3,39 0,62 0,52 43 

13 L 6,35 1,45 0,13 0,31 39 

 P 5,62 2,00 0,22 0,44 26 

14 L 1,56 0,61 0,25 0,32 22 

 P 2,21 1,55 0,37 0,86 38 
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Prezentované výsledky experimentální fáze jsou nosným materiálem této práce a 

podkladem pro formulaci praktického přínosu studie. V tabulce 5.7. jsou uvedeny 

parametry, které charakterizují specifické zakřivení bioreogramů – bod lokálního 

maxima (bod 2), bod vrcholu křivky (max x) a normalizované parametry 

charakterizující plochu ztrátové energie – tzv. „vyboulení“ křivky (definice viz kapitola 

4.4.4 Parametry hodnocení bioreogramu).  

Tabulka 5.8. a graf 5.3. vybraných normalizovaných bioreometrických 

parametrů vyjadřuje vzrůstající tendenci při seřazení dle obrácené hodnoty Lysholmova 

skóre. Pro názornost jsou měřené klouby seřazeny dle stupně postiţení od nejmenšího 

po nejváţnější. Reálně je zde nepřímá úměra, to znamená, ţe čím větší je udávaná 

hodnota vyjadřující abnormalitu, tím horší je vykázaná hodnota při klinickém 

Lysholmově skórování (proto pouţití normalizovaných parametrů a obrácené hodnoty 

Lysholmova skóre).  

 

Tab. 5.8. Vybrané bioreometrické parametry a celková hodnota Lysholmova skóre - měřené klouby 

jsou seřazeny v pořadí vzestupně dle tíţe postiţení (obrácené hodnoty Lysholmova skóre). 

pořadí K1-K2 

Ed-

peak/K1 Lysholm pořadí K1-K2 

Ed-

peak/K1 Lysholm 

kloubu [Nm/rad] [rad2]  kloubu [Nm/rad] [rad2]  

1 0,1 0 0 15 0,22 0,46 0,52 

2 0 0,03 0,11 16 0,29 0,29 0,56 

3 0 0,11 0,19 17 0,82 0,79 0,59 

4 0,16 0,08 0,19 18 0,21 0,3 0,63 

5 0,07 0,09 0,19 19 0,06 0,15 0,63 

6 0,06 0,28 0,19 20 0,2 0,75 0,63 

7 0,24 0,14 0,3 21 0,35 0,27 0,63 

8 0,11 0,21 0,33 22 0,15 0,44 0,7 

9 0,19 0,23 0,37 23 0,48 0,36 0,74 

10 0,36 0,29 0,48 24 0,28 0,42 0,74 

11 0,23 0,33 0,48 25 0,08 0,39 0,74 

12 0,37 0,27 0,48 26 0,49 0,55 0,81 

13 0,3 0,59 0,48 27 1 1 0,81 

14 0,14 0,32 0,52 28 0,32 0,43 1 
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Obr. 5.3. Graf korelace vybraných bioreometrických parametrů a celkové hodnoty Lysholmova 

skóre - měřené klouby jsou seřazeny v pořadí vzestupně dle tíţe postiţení (obrácené hodnoty 

Lysholmova skóre). 

 

Tabulka 5.9. Spearmanova korelačního koeficientu a signifikance prokazuje 

korelaci mezi vybranými bioreometrickými parametry a klinickým obrazem. Opět jsou 

zvýrazněny významné hodnoty 

 

Tab. 5.9. Spearmanův korelační koeficient a jeho signifikance – porovnání bioreometrických a 

klinických parametrů. 

    věk BMI schody dřepy sport Lysholm 

K1-K2 Spearman Corr. 0,002 0,258 -0,294 -0,070 -0,346 -0,552 

K1-K2 Sig. 0,991 0,185 0,129 0,723 0,072 0,002 

Ed-peak Spearman Corr. -0,081 0,240 -0,385 -0,235 -0,533 -0,668 

Ed-peak Sig. 0,681 0,218 0,043 0,228 0,003 0,000 

Ed Spearman Corr. -0,103 0,393 -0,285 -0,268 -0,159 -0,265 

Ed Sig. 0,601 0,039 0,141 0,168 0,419 0,173 

Ed-peak/K1 Spearman Corr. -0,272 -0,207 -0,593 -0,351 -0,773 -0,755 

Ed-peak/K1 Sig. 0,162 0,290 0,001 0,067 0,000 0,000 

Ed/K1 Spearman Corr. -0,395 -0,230 -0,629 -0,378 -0,512 -0,461 

Ed/K1 Sig. 0,038 0,238 0,000 0,048 0,005 0,014 
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5.6 Souhrnná interpretace výsledků  

 

 Pro prezentaci výsledků a formulaci závěrů byly definovány specifické 

parametry hodnocení jednotlivých fází studie. 

 Je prokazatelná korelace mezi morfologickou abnormalitou, objektivizovanou 

radiologickým nálezem laterálního posunu pately, a klinickými potíţemi při 

silovém zatíţení femoropatelárního kloubu během dřepování.  

 Výraznější klinické potíţe neodpovídaly vyšším hodnotám sledovaných 

parametrů radiologické studie.  

 Z naměřených výsledků dále vyplývá prokazatelná souvislost mezi klinickými 

projevy morfogické změny patelofemorálního extenčního aparátu a funkční, 

respektive reologickou odezvou, systému kolenního kloubu naměřenou při 

pasivní flexi kloubu.  

 Typická visuálně hodnotitelná deformace horní části křivky bioreogramů značí 

navýšení ohybového momentu síly pasivního odporu ve fázi flexe. Průměrná 

hodnota vrcholu „vyboulení“ flekční fáze křivky byla u sledovaného souboru 

měřených kolenních kloubů 37°.   

 Vybrané parametry hodnocení bioreogramů, které vystihují  velikost a plochu 

charakteristické deformity křivek, jsou v korelaci se závaţností klinických 

obtíţí. Zejména s pohybovými aktivitami, kdy dochází k zatěţování kolenního 

kloubu do flexe.  
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6 DISKUZE  

 

6.1 Zhodnocení provedené studie  

 

V provedené studii byl podrobně zhodnocen soubor 28 kloubů u 14 probandů 

s různě vyjádřeným klinickým syndromem femoropatelární poruchy. 

Klinickým vyšetřením a standardizovaným dotazníkem Lysholmova skóre byl 

stanoven a kvantifikován stupeň postiţení. Hodnocení bylo doplněno radiologickým 

vyšetřením a bioreometrickým měřením. Kromě standardně uţívaných metod 

hodnocení byla jak u radiologického, tak u bioreometrického vyšetření zavedena 

některá nová kritéria a parametry hodnocení (viz kapitola 4 Metodika a experiment).  

Tímto postupem se podařilo najít vztahy mezi klinickým obrazem postiţení a 

jeho projevy při radiologickém vyšetření a bioreometrickém měření. Byla zhodnocena 

korelace mezi klinickým obrazem postiţení, jeho RTG a bioreometrickým nálezem. 

Vazba mezi klinickým obrazem a zobrazovacím RTG vyšetřením je poměrně slabá. 

Závaţnost RTG nálezu byla vázána na habitus, věk probanda a klinické projevy při 

provádění dřepů (viz kapitola 5.4 Výsledky radiologické studie). 

V bioreometrickém vyšetření je na první pohled (expertní hodnocení) patrné 

„vyboulení“ flekční fáze křivky. Výsledky statistické studie ukazují, ţe bioreometrické 

vyšetření lépe koreluje s klinickými údaji neţ vyšetření RTG (viz kapitola 5.5 Výsledky 

bioreometrického měření).  

Za hlavní výsledek této studie je proto pokládáno zavedení bioreometrického 

vyšetření jako nové a účinné metody pro objektivizaci postiţení femoropatelárního 

kloubu. Je také důleţité, ţe se podařilo stanovit parametry, kterými lze charakterizovat 

bioreogram osob s tímto postiţením.  

 

6.2 Výsledky studie v  kontextu s konvenčními postupy 

 

Prvotním impulsem a základní myšlenkou této práce bylo vyvinout metodu 

funkčního objektivizačního vyšetření vhodného k detekci konkrétního typu 
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morfologické abnormality kolenního kloubu a výsledky pak porovnat s konvenční 

paraklinickou vyšetřovací metodou.  

V klinické praxi jsou lékaři a terapeuté při diagnostice a léčbě pohybového 

aparátu odkázáni především na výsledky radiologických zobrazovacích metod, které se 

hodnotí v kontextu s výsledky vlastního klinického vyšetření a anamnestickými údaji 

[např. (Carson a kol., 1984), (Dixit a kol. 2007), (Janda, 1972)]. Na základě 

anamnestických údajů a výsledků pomocných vyšetření je stanovena diagnosa a zvolena 

další strategie diagnosticko terapeutického postupu. Zpětná vazba z hodnocení dílčích 

výsledků pomocných vyšetření a průběhu onemocnění je nezbytnou součástí procesu.  

Potíţe a onemocnění pohybového aparátu lze dělit na dvě základní skupiny – 

onemocnění funkční a strukturální (např. Janda, 1982). Z klinické zkušenosti ale 

vyplývá, ţe klinické obrazy a tíţe symptomů různých onemocnění kolenního kloubu 

nemusí přesně korelovat se závaţností morfologických změn, které nabízejí 

radiologické metody [např. (Lewit, 2003), (Tolouei a kol., 2005)]. Bolest je základní 

sledovaný symptom, jeden z nejčastějších příznaků, které udává postiţený jedinec, 

pokud vyhledá lékařskou péči. Změny funkce, nejčastěji ve smyslu omezení rozsahu 

nebo stereotypu provedení pohybu, jsou parametry, které zpravidla nepřivádí pacienty 

do zdravotnických zařízení. Jsou však předmětem vstupního hodnocení, sledují se 

v průběhu léčebného procesu a mají být dokladem o výsledku léčebného procesu.  

To můţe být velmi problematické. Konkrétně u pacienta s radiologickým 

nálezem dysplazie pately bude výsledek konvenčního vyšetření, prostého rentgenového 

snímku, totoţný se stavem před i po konzervativní léčbě. Je pod rozlišovací schopnost 

konvenčních metod zachytit funkční změny v podobě například změny napětí 

poškozených měkkotkáňových struktur a tím ovlivnění bolesti. Konvenční zobrazovací 

metody navíc povětšinou nenabízejí moţnost dynamického vyšetření či vyšetření 

v zátěţi. Funkci tak nelze přesvědčivě detekovat a informaci o stavu lze získat pouze 

zprostředkovaně hodnocením jiţ zmiňované bolesti.  

Přestoţe vyšetřovací testy a parametry hodnocení jsou standardizované, některé 

postupy a algoritmy jsou nejednotné. Neustále se vyvíjejí tak, jak se rozšiřují poznatky 

k dané problematice a moţnosti v rámci technologického rozvoje. Reliabilita, senzitivita 

a specifika detekčních metod jsou různé, vyšetřovací manévry a testy nemohou tak být 

opravdovým objektivním funkčním hodnocením [např. (Pagenstert a Bachmann, 2008), 

(Fitzgerald a McClure, 1995)].  
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V laboratoři BEZ katedry anatomie a biomechaniky bylo vyvinuto a dále se 

modifikuje zařízení k měření pasivního odporu kolenního kloubu – bioreometr. 

Na rozdíl od ve světě doposud pouţitých přístrojů, arthrometrů, goniometrů apod. [např. 

(Heerkens a kol., 1987), (Komistek a kol., 2005)], je způsob měření ojedinělý tím, ţe 

vlastní měření probíhá v horizontální poloze vyšetřovaného a jsou tak zmírněny další 

vlivy, zejména neurofyziologické a gravitace. Metoda měření je neinvazivní, dobře 

akceptovatelná pro vyšetřovaného, nebolestivá, časově nenáročná. Také pro způsob 

měření pasivním pohybem do flexe a extenze bylo toto zařízení vybráno pro hodnocení 

vlivu extenčního aparátu na změnu celkových reologických vlastností kolenního 

kloubu.  

Rozklíčování zmíněných vazeb je důleţité pro pochopení mechanismů vzniku a 

moţností léčby medicínského klinického syndromu bolesti předního segmentu 

kolenního kloubu. Na základě nových aspektů a vlastních zkušeností, které byly získány 

v průběhu studia biomechaniky, problematiky reologie kolenního kloubu a spolupráce 

při vývoji měřicího zařízení bioreometru v laboratoři mateřského pracoviště, byly 

definovány parametry hodnocení radiologické části studie (viz kapitola 4.3.2 Přehled 

měřených parametrů radiologického vyšetření). Inspirací byly tradiční práce autorů 

Merchanta, Insalla, Salvatiho, Wiberga a dalších (viz kapitola 3.3.2 Konvenční 

zobrazovací metody).  

Zvolené parametry hodnocení radiologické studie (měření úhlů kloubních ploch, 

jejich rozdíl, rozdíl os těchto úhlů a jejich vzájemný laterální posun) kvantifikují jevy, 

které jsou označovány jako posun a odklon pately, a které jsou při radiologickém 

vyšetření popisovány. Tyto hodnoty lze potom porovnávat se zvolenými  parametry 

hodnocení výsledných bioreogramů, které kvantifikují opakované specifické 

„vyboulení“ křivky bioreogramů. Opět se jedná o parametry specifické pro tvarové 

změny výsledných křivek, jiné neţ ve své disertační práci o bioreodiagnostice definuje 

Prokešová (Prokešová, 2008). 

V konfrontaci s výsledky předchozí studie či předexperimentu [(Kubový a kol., 

2010), (Říha a kol., 2010)] jsou celkové výsledky studie v rámci této disertační práce 

poněkud odlišné. Na menším souboru kloubů byla prokázána korelace mezi klinickými 

příznaky, výsledky radiologického vyšetření a bioreometrií.V rámci zmíněné předchozí 

studie byl porovnáván pouze obecný klinický parametr - výskyt bolesti.  
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V rámci této disertační práce nebyla přesvědčivě prokázána tendence, kdy by 

výraznější klinické potíţe odpovídaly vyšším hodnotám parametrů radiologické studie. 

Korelace mezi klinickým stavem a radiologickým nálezem spočívá v positivním nálezu 

morfologické abnormality tvaru pately. V souladu s praktickou medicínskou zkušeností 

nelze proto odkazovat závaţnost projevů pouze na velikost odchylky zjištěné v rámci 

strukturálního zobrazovacího vyšetření. Výsledky studie prokazují korelace mezi 

posunem pately a klinickými potíţemi při dřepování, přestoţe průměrná hodnota 

nedosahuje závratných hodnot, pokud počítáme i se zápornými hodnotami, které 

znamenají posun mediálně. Tento fenomén lze vysvětlit faktickou změnou trajektorie 

pately. Vlastní objektivizace tohoto děje je předmětem kinematické analýzy nad rámec 

této práce.  

Modifikovaná trajektorie průběhu způsobuje zvýšení napětí celého extenčního 

aparátu, které dosahuje u zdravého kloubu vrcholu v oblasti kolem 45° flexe, kdy je 

v kontaktu s kondyly femuru největší plocha pately (Fernandez, 2005). Mění se rovněţ 

rozloţení tlaku na kontaktních kloubních plochách. Průměrná hodnota vrcholu 

„vyboulení“ flekční fáze křivky byla u sledovaného souboru měřených kolenních 

kloubů 37°. Z toho je patrné, ţe lokální maximum tuhosti způsobené zvýšením napětí 

při asymetrické trajektorii pately je vyšší a dostavuje se v menším úhlu ohybu kloubu, 

neţ je tomu u nepoškozeného kloubu.  

Kolenní kloub je otevřený systém (Konvičková a Valenta, 2006). V rámci této 

studie změřené struktury stejně jako ostatní komponenty pohybového aparátu vykazují 

vlastnosti biomateriálů včetně schopnosti adaptace a dynamiky (Říha, 2006). 

Z uvedeného je zřejmé, ţe celková reologická odezva kolenního kloubu je závislá 

na stavu extraartikulárních struktur i na tribologii vlastního synoviálního kloubu. Proto 

je v této práci  pouţit termín systém kolenního kloubu. 

 

6.3 Možnosti rozvoje metody  

 

Rozvoj metodiky strukturálního vyšetření 

 

Opakovaně zde byl zmíněn záměr objektivní detekce funkce pohybového 

aparátu, konkrétně segmentu kolenního kloubu. Moţnosti rozvoje strukturálních 
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zobrazovacích metod jsou v zásadě dvě. Jedna cesta je vývojem nových metod. Druhá 

moţnost je inovace a modifikace konvenčních postupů, vyuţití dynamických projekcí, 

případně zobrazení poţadované struktury v různých reţimech zatěţování [např. 

(Powers, 2000),(Patel a kol., 2003), (Fukui a kol., 2003)].  

V radiologické fázi této studie byla patrná snaha vycházet a čerpat data získaná 

z běţných rentgenových projekcí. Nabízí se námitka na vyuţití preciznějšího zobrazení 

computerovou tomografií nebo magnetickou rezonancí, nicméně toto vyšetření není 

v problematice klinického syndromu bolesti předního segmentu kolenního kloubu 

povaţováno za metodu první volby (např. Siu a kol., 1991). Navíc velikost vrstvy 

chrupavky v místě kontaktu kloubních ploch lze nepřímo posoudit i při pouhém 

zobrazení kostního skeletu (Muellner a kol., 1998).  

Studiem kinematiky pohybu kolenního kloubu bylo zjištěno, ţe kombinace 

axiálních projekcí cílených na štěrbinu femoropatelárního kloubu, provedených 

v různých fázích pohybu, např. 30°, 60°, 90° a 120° flexe (označovaných také jako 

defilé pately) mohou přinést přesnější informaci o změnách morfologie kloubu 

v průběhu pohybu. Tímto postupem lze mimo vlastní tvar kloubních ploch zachytit 

rovněţ vzájemnou polohu a její změny v průběhu pohybu kolenního kloubu do flexe. 

Takto získaný soubor dat zvolených parametrů hodnocení snese preciznější analýzu 

i v korelaci s bioreometrickým měřením.  

Stejně tak se nabízí zobrazení kloubu pod zatíţením cíleně ve zvoleném úhlu 

ohybu kloubu. Lze předpokládat změny centrace pately v kladce femuru volní aktivací 

svalu, případně porovnání při elektrostimulaci jednotlivých komponent. 

 

Rozvoj bioreodiagnostiky 

 

Metoda měření sama o sobě nabízí moţnost neinvazívní detekce ohybové tuhosti 

kolenního kloubu při určeném vynuceném pasivním pohybu. Pro tento konkrétní typ 

klinického onemocnění, charakterizovaný specifickou morfologickou změnou 

femoropatelárního kloubu, vykazuje specifický abnormální nález při měření. Tím je 

lokální nárůst ohybové tuhosti s vrcholem v průměru kolem 37° flexe. Bliţší 

identifikace popsané abnormality je moţná zaměřením na vybraný stupeň ohybu kloubu 

a oscilací, kmitáním, případně nastavením rychlosti a rozsahu na 10° aţ 30° kolem 

tohoto bodu. Vyšší rychlost umoţňuje podrobnější zachycení viskózní sloţky. 
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Další moţností je měření při aktivním pohybu volní aktivací svalů, případně 

elektrostimulací pulsem o definované amplitudě, tvaru a délce.  

Je ke zváţení, zda by nebylo vhodné do reologického modelu systému kolenního 

kloubu zařadit i člen vyjadřující suché tření , tj. plastický Saint-Venantův člen. 

 

Další možnosti využití 

 

V terapii pohybového aparátu se k obnovení rozsahu pohybu a svalové síly 

velmi často vyuţívá cvičení na přístrojích. Na některých světových výstavách a trzích, 

zejména asijských, by se mohlo zdát, ţe v budoucnu bude medicína další činností, kde 

lidský faktor bude postupně nahrazen stroji. Představa to není zcela nereálná při 

zohlednění dalších faktorů, jako například logisticko ekonomických.  

Na moţnost vyuţití měření tuhosti segmentu pohybového aparátu v průběhu 

přístrojového cvičení lze nahlíţet ze dvou aspektů. Jedním je schopnost přístroje 

nabídnout tzv. feedback, vyuţití zpětné vazby při cvičení ke zlepšení efektivity, 

stimulace a motivace. Visualizace aktuálního průběhu pohybu vhodnou grafikou můţe 

podat důleţitou informaci pro pacienta podobně jako pro vyšetřujícího a umoţní další 

korekci či individualizaci. Dalším aspektem je opakovaně zmiňovaná objektivizace, 

tentokrát průběhu prováděného cvičení.  

Takto získaná data lze dále analyzovat, archivovat pro další vyhodnocení 

léčebně-diagnostického procesu, a to jak pro účely medicínské, tak i z důvodů například 

forenzních.  
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7 ZÁVĚR 

 

Z výsledků provedené studie „Vliv morfologických změn femoropatelárního 

skloubení na celkovou reologickou odezvu systému kolenního kloubu“ plynou tyto 

závěry:  

 Z klinického vyšetření zřejmý syndrom femoropatelární poruchy lze 

objektivně detekovat jak konvenčním radiologickým vyšetřením, tak 

bioreometrickým měřením. 

 Radiologické vyšetření poskytuje statický morfologický obraz, dobře 

detekuje anatomickou příčinu potíţí, ale z udávaných potíţí probandů reflektuje 

prokazatelně jen potíţe při provádění dřepů. 

 Korelace klinických dat a bioreometrického měření, které vyhodnocuje 

funkci kolenního kloubu při flexi a extenzi, je podstatně vyšší než korelace 

klinických dat a radiologického vyšetření. 

 

V průběhu studie byly upřesněny parametry hodnocení radiologického 

vyšetření a definovány parametry bioreometrického měření. Výsledky těchto fází 

studie byly porovnány s klinickými příznaky.  

Z naměřených výsledků vyplývá prokazatelná souvislost mezi klinickými 

projevy morfogických a funkčních změn femoropatelárního extenčního aparátu a 

reologickou odezvou systému kolenního kloubu naměřenou při pasivní flexi kloubu. 

Podrobněji lze bioreogram získaný biometrickým měřením popsat a vysvětlit 

takto: Specifická deformace horní části (flekční fáze) křivky bioreogramu, která je 

patrná již při visuálním hodnocení, znamená momentální navýšení ohybového 

momentu ve fázi flexe. Tato odpověď je důsledkem změny trajektorie pohybu pately 

mezi kondyly femuru v průběhu pohybu do flexe. Místo „hladkého“ průběhu v celém 

rozsahu fyziologického pohybu dochází vlivem asymetrie tvaru a polohy pately 

vzhledem ke kondylům femuru k vynucenému průběhu pohybu a změně tlaků na 

kloubní plochy. Takto modifikovaná trajektorie pohybu můţe být zdrojem klinických 

příznaků včetně bolesti.  

Z provedené studie vyplynulo, ţe bioreometrie, která je neinvazívní in vivo 

metodou vyšetření funkce kolenního kloubu, je vhodnou metodou pro hodnocení 
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femoropatelární poruchy.  

Kvalitu a obecnou sdělnost tohoto vyšetření zvýšila v této práci zavedená 

metodika zpracování bioreogramů kolenních kloubů s tímto specifickým postiţením.  

Zavedením bioreometrie jako nové metody funkčního vyšetřování kolenních 

kloubů s femoropatelární poruchou byly cíle této disertační práce naplněny. 
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise UK 

FTVS 

 



 

 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas - vzor 

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Řešitel experimentální studie:  MUDr. Michal Říha 
 
V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o 
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas k vyšetření Vašich kolenních 
kloubů metodou BIORHEOMETRIE a dále Vás žádáme o souhlas k nahlížení do Vaší 
dokumentace osobami získávajícími způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 
jejich praktické výuky a členy výzkumného týmu v oblasti biorheometrie. Za provedení měření 
zodpovídá řešitel experimentální studie. Experimentální měření proběhne v průběhu 
akademického roku 2009/2010. 
Do experimentální studie budou vybrány osoby z běžné populace různého věku a pohlaví se 
zaměřením na osoby s potížemi a bolestí v oblasti kolenních kloubů . Potřebný výběr probandů 
se uskuteční ve spolupráci s Oddělením rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské 
nemocnice Praha a katedrou fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Praha.  
Cílem výzkumu je změřit metodou bioreometrie různé kolenní klouby a porovnat s klouby 
s příznaky onemocnění předního segmentu kolenního klouby. Tyto specifické reologické 
charakteristiky budou podrobeny další analýze. Na základě rozboru výsledků bude stanoven 
závěr.  
Každá vyšetřovaná osoba podstoupí maximálně tři měření každého kolenního kloubu zvlášť. 
Přičemž jedno měření sestává maximálně z pěti cyklů vynuceného ohybu kolene. Konkrétní 
informace o vybraném jedinci budou zaznamenávány do připraveného formuláře, obsah tohoto 
formuláře bude podléhat směrnicím informovaného souhlasu. Celé měření bude trvat 
maximálně 1 hodinu včetně poučení vyšetřované osoby. 
Měřící metoda žádným způsobem nepoškozuje vyšetřovanou osobu. Jedná se o neinvazivní 
vyšetření 
Vyšetřovaná osoba může účast v experimentální studii svobodně odmítnout či kdykoli odstoupit 
z výzkumu. 
Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném vyšetření kolenních 
kloubů metodou BIORHEOMETRIE. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 
potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je 
obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, 
na které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 
s provedením vyšetření kolenních kloubů metodou BIORHEOMETRIE. 
Souhlasím s nahlížením výše jmenovaných osob do mé dokumentace. 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………… 
 
Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………. 
 
Vlastnoruční podpis probanda/pacienta…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.3: Anamnestický dotazník a Lysholmovo skóre  

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Obrazová RTG dokumentace s vyznačenými 

měřenými parametry 
 

 
 

Obr. 41: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 1 

 

 

 
 

Obr. 42: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 2 

 



 

 

 
 

Obr. 43: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 3 

 

 

 
 

Obr. 44: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 4 

 



 

 

 
 

Obr. 45: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 5 

 

 

 
 

Obr. 46: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 6 

 



 

 

 
 

Obr. 47: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 7 

 

 

 
 

Obr. 48: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 8 



 

 

 
 

Obr. 49: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 9 

 

 

 
 

Obr. 50: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 10 

 



 

 

 
 

Obr. 51: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 11 

 

 

 
 

Obr. 52: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 12 

 



 

 

 
 

Obr. 53: CT axiální řez obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - proband 

č. 13 (provedná CT projekce odpovídá standardní axiální RTG projekci v 90° flexe, hodnocen 

kostní skelet) 

 

 

 
 

Obr. 54: Nativní RTG snímek obou kolenních kloubů s vyznačenými parametry hodnocení - 

proband č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.5: Přehled naměřených bioreogramů 

 
Obr. 1: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.1   

 

 
Obr. 2: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.2   



 

 

 
Obr. 3: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.3   

 

 

 
Obr. 4: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.4   

 



 

 

 
Obr. 5: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.5   

 

 

 
Obr. 6: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.6   

 



 

 

 
Obr. 7: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.7   

 

 

 
Obr. 8: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.8   

 



 

 

 
Obr. 9: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.9   

 

 

 
Obr. 10: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.10   

 



 

 

 
Obr. 11: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.11   

 

 

 
Obr. 12: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.12   

 



 

 

 
Obr. 13: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.13   

 

 

 
Obr. 14: Bioreogramy pravého (červeně) a levého (modře) kolenního kloubu –  

proband č.14   

 



 

 

Příloha 6 – Tab. 61. Přehled bioreometrických dat určených ke zpracování 
 

  1   2   3   4   5   6   7   

  vanova   korab   nikodymo   horako   rebro   binder   Lacnako   

  l p l p l p l p l p l p l p 

1 -1,33976 -1,4788 -1,45521 -1,3966 -1,27407 -0,95017 -0,94254 -0,60874 -1,4159 -1,47125 -1,60161 -1,23039 -0,63502 -1,56548 

2 -1,33962 -1,47869 -1,45497 -1,39644 -1,27385 -0,94998 -0,94238 -0,60853 -1,4157 -1,47089 -1,60147 -1,23031 -0,63487 -0,97061 

3 -1,33934 -1,47848 -1,45449 -1,3961 -1,27339 -0,94962 -0,94207 -0,6081 -1,4153 -1,47017 -1,60121 -1,23015 -0,63459 -0,97032 

4 -1,33891 -1,47815 -1,45378 -1,39559 -1,27273 -0,94907 -0,94161 -0,60747 -1,41473 -1,46909 -1,60081 -1,22992 -0,63417 -0,96988 

5 -1,33832 -1,4777 -1,45283 -1,39488 -1,27185 -0,94835 -0,941 -0,60662 -1,41398 -1,46765 -1,60026 -1,2296 -0,63361 -0,96929 

6 -1,33754 -1,47712 -1,45163 -1,39397 -1,27076 -0,94745 -0,94024 -0,60555 -1,41306 -1,46584 -1,59955 -1,22918 -0,63289 -0,96852 

7 -1,33657 -1,47639 -1,45019 -1,39284 -1,26944 -0,94637 -0,93932 -0,60427 -1,41196 -1,46366 -1,59867 -1,22866 -0,63202 -0,96757 

8 -1,33538 -1,47548 -1,4485 -1,39148 -1,26792 -0,94511 -0,93824 -0,60279 -1,41068 -1,46113 -1,5976 -1,22802 -0,63101 -0,96643 

9 -1,33399 -1,47439 -1,44655 -1,38989 -1,26618 -0,94368 -0,937 -0,60109 -1,40922 -1,45826 -1,59633 -1,22727 -0,62985 -0,9651 

10 -1,33239 -1,47312 -1,44435 -1,38807 -1,26425 -0,94209 -0,93561 -0,59919 -1,4076 -1,45506 -1,59488 -1,22638 -0,62856 -0,96358 

11 -1,3306 -1,47167 -1,44192 -1,38603 -1,26214 -0,94035 -0,9341 -0,59709 -1,40581 -1,45155 -1,59325 -1,22537 -0,62717 -0,96188 

12 -1,32865 -1,47005 -1,43926 -1,38376 -1,25987 -0,93847 -0,93248 -0,5948 -1,40387 -1,44772 -1,59147 -1,22424 -0,62567 -0,96 

13 -1,32654 -1,46827 -1,43639 -1,38129 -1,25747 -0,93645 -0,93078 -0,59234 -1,40177 -1,44358 -1,58957 -1,22299 -0,62407 -0,95795 

14 -1,32431 -1,46636 -1,43334 -1,37862 -1,25495 -0,9343 -0,92901 -0,58971 -1,39952 -1,43915 -1,58758 -1,22163 -0,62238 -0,95574 

15 -1,32198 -1,46433 -1,43014 -1,37578 -1,25233 -0,93202 -0,92719 -0,58693 -1,39713 -1,43443 -1,58555 -1,22017 -0,62062 -0,9534 

16 -1,31957 -1,46221 -1,42679 -1,37278 -1,24963 -0,92962 -0,92535 -0,58401 -1,39463 -1,42944 -1,58349 -1,21862 -0,6188 -0,95094 

17 -1,31711 -1,46003 -1,42332 -1,36965 -1,24686 -0,92711 -0,92349 -0,58095 -1,39203 -1,42422 -1,58143 -1,217 -0,61692 -0,94837 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

29998 -2,27383 -1,83216 -1,60942 -1,45879 -1,69091 -0,96245 -0,61101 -0,38881 -1,34914 -1,75215 -1,70816 -1,24722 -0,49106 -1,56549 

29999 -2,274 -1,83227 -1,60962 -1,45889 -1,69087 -0,96241 -0,61124 -0,38891 -1,34894 -1,75177 -1,70821 -1,24724 -0,49107 -1,56549 

30001 -2,27413 -1,83235 -1,60977 -1,45898 -1,69085 -0,96239 -0,61142 -0,389 -1,34878 -1,75149 -1,70827 -1,24726 -0,49107 -1,56549 

30002 -2,27421 -1,83242 -1,60986 -1,45904 -1,69085 -0,96239 -0,61155 -0,38906 -1,34867 -1,75129 -1,70831 -1,24727 -0,49106 -1,56548 

30003 -2,27426 -1,83245 -1,60991 -1,45907 -1,69085 -0,96238 -0,61162 -0,3891 -1,34862 -1,7512 -1,70834 -1,24728 -0,49105 -1,56548 



 

 

  8   9   10   11   12   13   14   

  mendel   docekalo   fleischero   kovarik   valenta   riha   hradec   

  l p l p l p l p l p l p l p 

1 -0,73239 -0,97986 -0,64485 -0,82278 -1,06311 -0,95552 -1,39027 -2,9413 -0,87458 -0,97723 -2,19718 -0,51883 -0,42772 -0,59411 

2 -0,73232 -0,9798 -0,64474 -0,82266 -1,06302 -0,9554 -1,39016 -2,94119 -0,87435 -0,9771 -2,19715 -0,5188 -0,42765 -0,59398 

3 -0,73218 -0,97967 -0,64451 -0,82241 -1,06285 -0,95516 -1,38993 -2,94097 -0,8739 -0,97684 -2,19708 -0,51873 -0,42752 -0,59373 

4 -0,73197 -0,97947 -0,64418 -0,82205 -1,06259 -0,95479 -1,38958 -2,9406 -0,87323 -0,97643 -2,19698 -0,51864 -0,42732 -0,59335 

5 -0,73169 -0,97922 -0,64375 -0,82157 -1,06225 -0,95431 -1,38908 -2,94008 -0,87232 -0,97587 -2,19685 -0,51851 -0,42705 -0,59284 

6 -0,73134 -0,9789 -0,64323 -0,82098 -1,06183 -0,9537 -1,38843 -2,93938 -0,87119 -0,97515 -2,19669 -0,51835 -0,4267 -0,59219 

7 -0,73092 -0,97853 -0,64263 -0,82027 -1,06134 -0,95296 -1,3876 -2,93847 -0,86984 -0,97426 -2,19649 -0,51816 -0,42626 -0,59139 

8 -0,73044 -0,97809 -0,64194 -0,81945 -1,06078 -0,9521 -1,38659 -2,93735 -0,86826 -0,97322 -2,19627 -0,51793 -0,42575 -0,59046 

9 -0,72989 -0,97761 -0,64118 -0,81853 -1,06015 -0,9511 -1,38538 -2,936 -0,86645 -0,97203 -2,19601 -0,51767 -0,42514 -0,58939 

10 -0,72928 -0,97706 -0,64036 -0,8175 -1,05946 -0,94998 -1,38398 -2,93442 -0,86444 -0,97068 -2,19572 -0,51739 -0,42446 -0,58819 

11 -0,7286 -0,97645 -0,63948 -0,81636 -1,05869 -0,94873 -1,38238 -2,93261 -0,86224 -0,96919 -2,19539 -0,51706 -0,42369 -0,58688 

12 -0,72787 -0,97578 -0,63853 -0,81513 -1,05786 -0,94734 -1,3806 -2,9306 -0,85986 -0,96757 -2,19504 -0,51671 -0,42284 -0,58544 

13 -0,72706 -0,97504 -0,63752 -0,81379 -1,05696 -0,94582 -1,37865 -2,92839 -0,85732 -0,96582 -2,19465 -0,51633 -0,42191 -0,5839 

14 -0,7262 -0,97424 -0,63646 -0,81235 -1,05599 -0,94416 -1,37655 -2,92601 -0,85463 -0,96397 -2,19423 -0,51592 -0,42091 -0,58227 

15 -0,72527 -0,97337 -0,63533 -0,81082 -1,05494 -0,94238 -1,37433 -2,92348 -0,85181 -0,96201 -2,19378 -0,51547 -0,41984 -0,58055 

16 -0,72429 -0,97243 -0,63414 -0,8092 -1,05383 -0,94046 -1,37201 -2,92082 -0,84886 -0,95997 -2,1933 -0,51499 -0,4187 -0,57877 

17 -0,72324 -0,97142 -0,63289 -0,8075 -1,05266 -0,93842 -1,3696 -2,91806 -0,84581 -0,95784 -2,19278 -0,51449 -0,4175 -0,57693 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

29998 -0,64978 -0,74863 -0,70858 -1,08554 -1,14937 -0,69654 -1,52564 -2,98114 -0,76802 -1,03176 -2,08705 -0,429 -0,49257 -0,4893 

29999 -0,64982 -0,7486 -0,70849 -1,08533 -1,14929 -0,6964 -1,5263 -2,98139 -0,76825 -1,03193 -2,08697 -0,42899 -0,49269 -0,48952 

30001 -0,64984 -0,74856 -0,70841 -1,08517 -1,14923 -0,69629 -1,52681 -2,98157 -0,76842 -1,03205 -2,0869 -0,42897 -0,49277 -0,48969 

30002 -0,64985 -0,74854 -0,70836 -1,08506 -1,14919 -0,69622 -1,52715 -2,9817 -0,76853 -1,03213 -2,08685 -0,42897 -0,49282 -0,48981 

30003 -0,64986 -0,74852 -0,70833 -1,08501 -1,14917 -0,69619 -1,52733 -2,98176 -0,76859 -1,03217 -2,08683 -0,42896 -0,49285 -0,48986 

 


