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Abstrakt 
 

Název:  Hypermobilita hlezenního kloubu ve vztahu k posturální stabilitě 

evaluované posturální somatooscilografií. 

 

Cíle:  Cílem této práce je posoudit vliv lokální hypermobility hlezenních 

kloubů na posturální stabilizaci metodou posturální 

somatooscilografie. Dalším z cílů je porovnat schopnosti posturální 

stabilizace při lokální hypermobilitě hlezenního kloubu vůči 

hypermobilitě konstituční s projevy na dolních končetinách včetně 

aker.  

 

Metody:  Diplomová práce je zpracována metodou deskriptivně - asociační,  

za použití kvantitativního výzkumu, ve kterém byly porovnávány dvě 

dvanáctičlenné skupiny. Ve výzkumné části byl za standardních 

podmínek hodnocen monopedální posturální provokační test “3 kroky 

- stoj na jedné noze“ na nestabilní ploše Posturomed. Průběh testu byl 

zaznamenáván do programu Microswing 6. Získaná data byla dále 

exportována a vyhodnocována v programu Posturomed Commander.    

 

Výsledky:  Ve výzkumu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou s lokální hypermobilitou hlezenního kloubu  

a hypermobilitou konstituční. Při lokální hypermobilitě však byla  

ve sledovaných parametrech pozorována tendence horších výsledků, 

především ve schopnostech dlouhodobé stabilizace. 

 

Klíčová slova:  posturální stabilizace, Posturomed, hlezenní kloub, hypermobilita 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Title:            Ankle joint hypermobility in relation to the postural stability evaluated 

by the postural somatooscillography method 

 

Objectives:  The aim of this dissertation is to assess the influence of the  

local joint hypermobility on the postural stabilization measured by 

postural somatooscilography. It also compares the postural 

stabilization ability in case of local ankle joint hypermobility to the 

constitutional hypermobility on the lower limb including acre. 

 

Methods:  This thesis has been composed by means of descriptive-associative 

method using the quantitative research comparing two groups of 

twelve subjects. The research part was evaluated under standard 

conditions using the monopedal postural provocation test "3 steps - 

standing on one leg“ which was measured on the instable platform 

„Posturomed“. The test results were logged in application Microswing 

6. The recorded data was exported and evaluated by „Posturomed 

Commander“ software. 

 

Results: The research has not proved a significant statistical difference 

between the group with local ankle joint hypermobility and 

constitutional hypermobility. However, the group with local ankle 

joint hypermobility was found to have slightly worse results, primarily 

in the ability of long-term stabilization. 

 

Keywords:       postural stability, Posturomed, ankle joint, hypermobility 

 
 

 



7 

 

OBSAH 
 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 9 

2 PŘEHLED POZNATKŮ ...................................................................................... 10 

2.1 Kineziologické a neurofyziologické aspekty ....................................................... 10 

2.1.1 Aferentní význam kůže, vazů, svalů a kloubů ................................................. 11 

2.1.2 Vazivový aparát hlezenního kloubu ................................................................. 13 

2.1.2.1 Morfologie ligament ................................................................................. 15 

2.2 Poranění ligamentózního aparátu hlezenního kloubu .......................................... 16 

2.2.1 Klasifikace poranění vazivového aparátu ........................................................ 18 

2.2.2 Hojení ligament ................................................................................................ 19 

2.3 Hypermobilita ...................................................................................................... 20 

2.4 Instabilita hlezenního kloubu ............................................................................... 22 

2.4.1 Mechanická instabilita ..................................................................................... 23 

2.4.1.1 Diagnostika mechanické instability .......................................................... 24 

2.4.2 Funkční instabilita ............................................................................................ 26 

2.4.2.1 Diagnostika funkční instability ................................................................. 27 

2.4.3 Vztah mezi mechanickou a funkční instabilitou .............................................. 28 

2.5 Posturální stabilita ................................................................................................ 30 

2.5.1 Postura, posturální stabilizace, rovnováha ....................................................... 30 

2.5.2 Řízení posturální stabilizace ............................................................................ 32 

2.5.3 Hodnocení posturální stabilizace ..................................................................... 33 

2.5.3.1 Posturální Somatooscilografie .................................................................. 34 

2.5.4 Vliv hlezenního kloubu a následků jeho poranění na posturální stabilitu ....... 35 

3 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZY ................................................................................... 39 

3.1 Cíl práce ............................................................................................................... 39 

3.2 Vědecké otázky .................................................................................................... 39 

3.3 Hypotézy .............................................................................................................. 39 

4 METODIKA PRÁCE ............................................................................................ 40 

4.1 Výzkumný soubor ................................................................................................ 40 

4.2 Použité metody .................................................................................................... 41 



8 

 

4.2.1 Vyšetření hypermobility ................................................................................... 41 

4.2.2 Goniometrické měření rozsahu pohybu hlezenního kloubu ............................. 42 

4.2.3 Vyšetření periferní aference ............................................................................. 43 

4.2.4 Posturální provokační test na Posturomedu ..................................................... 43 

4.3 Sběr dat ................................................................................................................ 44 

4.4 Zpracování a analýza dat ..................................................................................... 45 

4.4.1 Posturomed Commander .................................................................................. 45 

4.4.2 Zpracování a analýza dat .................................................................................. 47 

5 VÝSLEDKY ........................................................................................................... 49 

5.1 Výsledky z Posturomed Commander .................................................................. 52 

5.1.1 Celková posturální stabilizace .......................................................................... 52 

5.1.2 Stabilizace při stoji na jedné končetině ............................................................ 59 

5.2 Vliv periferní aference na posturální stabilizaci .................................................. 63 

5.3 Vliv směru zvýšeného pohybu na posturální stabilizaci ...................................... 67 

5.4 Porovnání výsledků mezi jednotlivými probandy ............................................... 69 

6 DISKUZE ............................................................................................................... 74 

7 ZÁVĚR ................................................................................................................... 79 

Seznam použitých zkratek .............................................................................................. 81 

Seznam obrázků, tabulek a grafů .................................................................................... 83 

Seznam literatury ............................................................................................................ 85 

Přílohy ............................................................................................................................. 94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

1 ÚVOD 
 

K velmi častým a běžným úrazům nejen ve sportu, ale i v běžném životě, patří 

supinační trauma hlezenního kloubu, distorze, při které může, ale také nemusí dojít 

k poranění ligamentózního aparátu. V případě poranění ligamentózního aparátu je velmi 

důležitá nejen včasná diagnostika, ale i stanovení následné terapie. Diagnostika rupruty 

ligament není zjistitelná běžným RTG vyšetřením, které je prvotním vyšetřením 

k vyloučení přítomnosti fraktury. Mnohdy se však s dalším vyšetřením měkkých tkání 

nesetkáme a hlezno je individuálně fixováno sádrou či ortézou. V případě, že však při 

traumatu došlo k natržení ligament, měla by být léčba mnohem delší a důslednější než 

při pouhé distorzi. Tehdy je velmi důležité důkladné zhojení měkkých tkání. Pokud 

však k tomuto zhojení nedojde, zvyšuje se tak riziko opakovaných distorzí, které mohou 

postupně vést k rozvoji instability hlezna, o které pojednává většina autorů. Názory  

na vznik a zároveň definici instability se liší. Rovněž je někdy nesprávně zaměňován 

pojem hypermobilita a instabilita. Po distorzi hlezna může dojít k rozvoji instability, 

stejně tak jako ke vzniku hypermobility či hypomobility hlezna. Strukturální mobilita  

je určena právě intenzitou a směrem poranění, které jde ruku v ruce s procesem hojení.  

Pro mou práci je rozhodující celková zvýšená pohyblivost hlezenního kloubu  

u osob, které prodělali jednu či více distorzí. Nevycházela jsem tak pouze  

ze subjektivního hodnocení stavu hlezenního kloubu v průběhu denních aktivit. Metoda 

posturální somatooscilografie, při které je využíván přesně definovaný monopedální 

posturální provokační test “tři kroky - stoj na jedné noze“ na nestabilní ploše,  

je dynamickým vyšetřením, které více zatěžuje řízení posturální stabilizace a zároveň 

klade vyšší nároky na aktivitu hlezenních kloubů než je tomu při běžných testech 

statických. 

V teoretické části se nejprve věnuji klinickým a neurofyziologickým aspektům 

hlezenního kloubu a poranění jeho ligamentózního aparátu. Dále je zde uvedena 

problematika hypermobility a instability včetně vztahů mezi jednotlivě uváděnými 

druhy instabilit spolu s možnostmi jejich diagnostiky. Druhá část je poté věnována 

pojmu posturální stabilizace, metodě PSOG a vlivu hlezenního kloubu na posturální 

stabilizaci. V praktické části jsou popsány cíle práce, její metodika a rovněž jsou 

shrnuty výsledky celého testování.  
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 
 

2.1 Kineziologické a neurofyziologické aspekty 
 

Dynamický přenos hmotnosti těla z dolní končetiny na podložku spolu s udržením 

tělesné rovnováhy je hlavním úkolem celého hlezenního komplexu. Charakteristicky  

je tvořen třemi spojeními - articulatio talocruralis, articulatio subtalaris a syndesmosis 

tibiofibularis (Hertel, 2002; Bartoníček, Heřt, 2004). Především kloub talocrurální  

a subtalární představují funkční jednotku, ve které rozsah pohybu v obou kloubech 

dovoluje vzájemnou funkční kompenzaci (Dylevský, 2009). Své významné postavení 

při pohybech hlezenního kloubu zaujímá i tibiofibulární syndesmóza (Hertel, 2002).  

Articulatio talocruralis označuje spojení tibie, fibuly a talu. Jedná se o jednoosý, 

kladkový kloub s jedním stupněm volnosti (Čihák, 2001). Osa kloubu prochází oběma 

malleoli. Izolovaný pohyb v talocrurálním kloubu je primárně ve směru plantární  

a dorzální flexe. Nepatrný pohyb v řádu několika stupňů je umožněn i v rovině 

transverzální a frontální, právě kolem šikmé osy otáčení (Hertel, 2002). Plantární flexe 

dosahuje rozsahu 35 - 40 stupňů, dorzální flexe pak do 20 stupňů. Oba tyto pohyby jsou 

vzhledem k tvaru kloubních ploch, zejména kvůli rozdílnému poloměru zakřivení  

na mediální a laterální straně přední části kladky talu, doprovázeny pohyby do inverze 

(při plantární flexi) a everze (při dorzální flexi) (Čihák, 2001; Vries et al., 2010). 

Rozsah pohybu do inverze, jež je složena ze supinace a addukce, je udáván mezi  

35 - 50 stupni. Everze, pronace s abdukcí, čítá o několik stupňů méně, pouze v rozmezí 

mezi 15 - 30 stupni (Janda, Pavlů, 1993). Každý pohyb je dále provázen rotací 

bércových kostí, zejména fibuly (Dylevský, 2009).  

Pro pochopení stability hlezenního kloubu je důležitá představa jeho pohyblivosti 

ve třech rovinách spolu s faktem, že talus je velmi vratkým článkem celého skeletu 

nohy, jehož stabilita je zajištěna rozsáhlým systémem vazivových struktur  

(Hertel, 2002; Dylevský, 2009). 

Articulatio subtalaris tvoří dvě oddělené kloubní štěrbiny. Posteriorní část, spojení 

mezi talem a calcaneem je odděleno prostřednictvím sinus tarsi a canalis tarsi  

od části anteriorní, spojení talu s calcaneem a os naviculare. Součástí subtalárního 

komplexu je i articulatio calcaneocuboidea (Čihák, 2001; Hertel, 2002). Rozsáhlý 
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ligamentózní aparát podporující subtalární skloubení Hertel (2002) rozdělil  

na 3 skupiny – ligamenta hluboká, periferní a retinakula.  

Syndesmosis tibiofibularis nevytváří v pravém slova smyslu kloub, nýbrž jde  

o pevné vazivové spojení distálních konců tibie a fibuly ve vidlici. Z tohoto pohledu  

by bylo nejspíše vhodnější ji zařadit a uvádět u vazivového aparátu, ale svou strukturou 

a uspořádáním limituje nejen pohyb právě mezi tibií a fibulou, ale je i klíčovým 

elementem při pohybech v kloubu hlezenním. Pevnost tibiofibulární syndesmósy  

je předpokladem správné funkce hlezenního kloubu (Čihák, 2001; Bartoníček, Heřt, 

2004). 

Důležité je si uvědomit, že výsledný pohyb je umožněn teprve vzájemnou 

koordinovanou pohyblivostí všech tří výše zmíněných spojení. Nelze ale říci, že by se 

pohyb uskutečnil vždy čistě jen v jedné rovině, neboť osy otáčení talocrurálního  

i subtalárního kloubu mají šikmý průběh. V důsledku toho je potřeba správně definovat  

a odlišit další dvojici pohybů, supinaci a pronaci, které jsou spojeny s dorzální nebo 

plantární flexí. Pro supinaci je vždy charakteristický pohyb do inverze a vnitřní rotace, 

pro pronaci pak everze a zevní rotace. Rozdíl nastává v situacích, kdy se hlezenní kloub 

nachází buď v otevřeném, nebo uzavřeném kinematickém řetězci. V prvním případě  

je supinace spojena s plantární flexí a pronace s flexí dorzální. V uzavřeném 

kinematickém řetězci je tomu přesně naopak (Hertel, 2002).  

Mezi tři nejdůležitější články přispívající ke kloubní stabilitě řadí Hertel (2002) 

kongruenci kloubních ploch, statický ligamentózní aparát a svalově-šlachové jednotky 

zajišťující dynamickou stabilizaci hlezenního kloubu. 

 

2.1.1 Aferentní význam kůže, vazů, svalů a kloubů 
 

Aference, přenos vzruchů z periferie do centra, zprostředkovává CNS informace  

o aktuálním stavu pohybového aparátu a je tak základní složkou pro řízení pohybu. 

K pojmu aference přiřazujeme kožní čití a propriocepci, jež dohromady vytváří první 

článek somatosenzorického systému (Králíček, 2004; Riemann, 2002). 

Kožní čití je souhrnným názvem pro schopnost vnímat mechanické (taktilní čití), 

tepelné (termocepce) a bolestivé (nocicepce) podněty působící na povrch těla za účasti 

receptorů uložených v kůži. Propriocepci poprvé ve své práci definoval Sherrington 

jako aferentní informace vycházející z “proprioceptorů“ nacházejících se  
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v “proprioceptivních poli“. Tímto pojmem označil oblast, která je od vnějšího prostředí 

oddělena povrchem buněk obsahujících receptory adaptované na změny probíhající 

uvnitř těla, přičemž jsou nezávislé na “interoceptivním poli“ (Riemann, Lephart, 2002). 

Propriocepcí rozumíme vnímání jednak pohybu v kloubu (kinestézie - pohybocit),  

tak i pozici kloubu (statestézie - polohocit) (Králíček, 2004). Proprioceptivní aferentní 

informace zprostředkovávají receptory uložené ve svalech, šlachách, kloubech, 

ligamentech a v kloubním pouzdru (Re-habilis, 2013). Jako doplňkové zdroje slouží 

mechanoreceptory uložené v kůži a fasciálních vrstvách (Riemann, Lephart, 2002). 

Kinestézie je zajišťování svalovými vřeténky a kožními mechanoreceptory.  

U statestézie zastávají svou roli navíc ještě receptory kloubní (Ambler et al., 2004). 

Signály získané z těchto periferních vnitřních struktur přispívají ke kloubní stabilitě  

a posturálnímu řízení, neboť jsou součástí zpětnovazebních mechanismů (feed back)  

a současně se podílejí na přednastavení stupně dráždivosti (feed forvard) (Re-habilis, 

2013).  

Kloubní receptory reagují na změny napětí v kloubním pouzdru, které vznikají 

jeho napínáním na konvexní straně kloubu a řasením na straně konkávní. Rozlišujeme 

kloubní receptory dvojího typu - s pomalou adaptací (statické), jež signalizují polohu 

kloubních segmentů, a s rychlou adaptací (dynamické) reagující na změnu rychlosti 

pohybu v kloubu (Véle, 2006). Petřek (1995) ve své publikaci uvádí, že informace 

z kloubních receptorů nehrají při statestézii ani kinestézii (směru, rychlosti, rozsahu 

pohybu) rozhodující úlohu, neboť pomalu se adaptující receptory jsou aktivní v krajních 

polohách kloubu, kdežto v mezipolohách je jejich aktivita minimální. 

Ruffiniformní tělíska fungují jako proprioceptivní čidla, která detekují krajní 

rozsah pohybu a signalizují ustálenou pozici v kloubu (statestézii). Naopak 

Paciniformní tělíska zaznamenávají pohyb v kloubu (kinestézii) (Re-habilis, 2013). 

V ligamentech a kloubním pouzdru jsou rozptýleny čtyři typy receptorů, přičemž 

nejčastěji popisovanými jsou nízkokoprahé, pomalu se adaptující Ruffiniho receptory, 

jež reagují až v krajním rozsahu pohybu. K dynamickým receptorům patří nízkoprahé 

ale rychle se adaptující receptory, Paciniho tělíska. Dále jsou zde lokalizována Golgiho 

šlachová tělíska a volná nervová zakončení (Riemannn, Lephart, 2002). Pomalu 

adaptující se receptory spolu s volnými nervovými zakončení jsou považovány spíše  

za receptory pro bolest než propriocepci (Re-habilis, 2013). Z měkkých tkání 
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tři ligamenta, avšak někteří autoři uvádějí pouze jedno společné laterální ligamentum 

(Hertel, 2002). Většina zahraničních studií věnujících se jednak problematice distorzí 

hlezna či některé z forem laterálních instabilit, uvádí a dále rozebírá jako nedůležitější 

laterální stabilizátor hlezna ligamentum talofibulare anterius (ATFL). Jedná se zároveň  

i o nejčastěji poraněný vaz při supinačním traumatu. Spolu s ATFL zajišťují stabilitu 

hlezna a subtalárního kloubu, díky jejich anatomickému průběhu ve všech směrech, 

ligamentum calcaneofibulare (CFL) a ligamentum talofibulare posterius (PTFL). 

Omezení přílišného předozadního posunu talu vůči k tibii a fibule je funkcí ATFL  

a PTFL, kdežto CFL má za úkol zabránit inverzi kalkanea vzhledem k fibule 

(Kotrányiová, 2007). 

ATFL posiluje anterolaterální plochu kloubního pouzdra hlezenního kloubu. 

V neutrální pozici je jeho průběh téměř paralelně k ose nohy, kdežto při plantární flexi, 

kdy se zvyšuje jeho napětí a plní tak funkci hlavního stabilizátoru, se jeho osa posunuje 

paralelně k dlouhé ose končetiny a tím se dostává do funkce postranního kolaterálního 

ligamenta. Naopak je tomu v neutrální pozici až dorzální flexi, kdy funkci hlavního 

stabilizátoru přebírá CFL. V průběhu tohoto pohybu je tudíž ATFL uvolněné  

a naopak do maximálního napětí se dostává PTFL, jakožto nejsilnější ligamentum 

celého komplexu. Na základě výše zmíněných okolností můžeme tedy říci, že laterální 

vazivový komplex pracuje ve funkci reciproční (Kalvasová, 2009, Kotrányiová, 2007). 

 

2.1.2.1 Morfologie ligament 
 

Typická morfologie a struktura kolaterálních ligament hlezna ozřejmuje jejich 

chování při reakci na zátěž a i v případě náhlého akutního poranění. Základní složku 

ligament tvoří velmi ohebná a pevná na tah kolagenní vlákna, která jsou schopna unést 

zatížení až 50N na 1 mm2 (Kotrányiová, 2007). Tato kolagenní vlákna jsou orientována 

do určitých směrů dle působící zátěže (Hintermann, 1999). Na druhou stranu však 

vykazují menší schopnost protažení a to pouze o 8 - 10% jejich délky. Pevnost  

a pružnost je výsledkem pravidelného uspořádání molekul tropokolagenu a mikrofibril. 

Toto periodické pruhování se mění nejen v důsledku onemocnění či poranění, ale také 

během stárnutí. Nastává deformace kolagenních vláken, u kterých pak dochází 

k poklesu meze pevnosti v tahu a klesá i maximální možnost protažení spolu s poklesem 

maximálního zatížení (Hrazdíra et al., 2008; Kotrányiová, 2007). 
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Ruptura ATFL nastává až u 60 % případů (Bronström, 1964). Je následována 

poškozením anteroleterální části kloubního pouzdra (Renström, Konrandsen, 1997). 

Kombinace ruptury ATFL s rupturou CFL je druhým nejčastějším poraněním 

prokázaným ve 20% případů (Bronström, 1964). K ruptuře CFL dochází při zvětšující 

se inverzi (Renström, Konrandsen, 1997). Nejméně často poraněným vazem je PTFL, 

jehož ruptura nastává při poranění v inverzi bez plantární flexe či rotace (Hrazdíra et al, 

2008).  

V případě pronačního mechanismu dochází k poranění vazivového komplexu  

na mediální straně hlezenního kloubu (Kannus, Renström, 1991). Hrazdíra et al. (2008) 

uvádí, že četnost toho průběhu úrazu je nižší z důvodu anatomických předpokladů a síle 

deltového vazu. Kombinace pohybů do everze, silné pronace a dorzální flexe 

způsobí poranění syndesmózy (tibiofibulárního vazu) (Hrazdíra et al, 2008). 

Prevalence inverzního úrazu se liší v jednotlivých sportovních odvětvích. Největší 

výskyt byl vysledován u hráčů kopané, basketbalu a ledního bruslení (Invis, 2006).  

O tomto zranění však nemůžeme mluvit pouze v rámci výkonnostních sportovních 

aktivit, neboť se s nimi často setkáváme u celé populace při běžných denních aktivitách. 

Poranění ligament je mimo jiné závislé na jejich schopnosti přijímat deformační 

zátěž. Dá se říci, že zátěž působí ve třech fázích. V počáteční fázi dochází k plnému 

natažení kolagenních vláken bez ireverzibilního poškození tkání. Druhá oblast 

deformačního zatížení již představuje ireverzibilní prodloužení ligament s parciálními 

rupturami intermolekulárních zkřížených vláken. Při dalším zvýšení deformační zátěže 

dojde již k makroskopickým změnám, kdy je poraněno 50 - 80% vláken a testy laxicity 

již bývají pozitivní. Při překročení fyziologického napětí až o 20% nastává kompletní 

ruptura ligament s klinicky významnou laxicitou (Kotrányiová, 2007). 

V důsledku poranění hlezenního kloubu dochází k narušení aferentních vláken 

z kloubního pouzdra a ligament (McKeon et al., 2010). Nedostatečná aference následně 

ovlivní nejen motorický výkon, ale i kloubní funkci. Dochází k narušení zpětné vazby 

(feed back) z poraněné tkáně, i přednastavení dráždivosti (feed forward) (Kotrányiová, 

2007; Re-habilis, 2013).  
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2.2.1 Klasifikace poranění vazivového aparátu 
 

V literatuře se setkáváme s nejednotným dělením do skupin či jednotlivých stupňů 

dle tíže poškození vazivového aparátu. Balduiny (1987) rozdělil poranění ligament  

do třech stupňů.  

I. stupeň (lehká distorze) - natažení ligament bez ireverzibilního poškození 

tkání; bez mechanické instability, nepatrná funkční ztráta 

II. stupeň (středně těžké poranění) - ireverzibilní prodloužení ligament, 

parciální makroskopickou rupturu kolagenních vláken ligamenta 

III. stupeň (těžké poranění) - kompletní ruptura ligament, klinicky významná 

laxicita (Kotrányiová, 2007). 

I Dungl et al. (2005) ve své knize použil podobné dělení. 

I. stupeň - distenze s fibrilárními rupturami vazů 

II. stupeň - výraznější interligamentózní disrupce, kontinuita vazu neporušena 

III. stupeň - úplná ruptura ligamenta 

Zcela jiné dělení uvádí Liu et al. (1999). Sice rovněž třístupňová klasifikace,  

ale odlišení jednotlivých stupňů je i na základě zvyšujícího se počtu poškozených 

ligament. 

I. stupeň - mikroskopické trhliny a distenze ATFL bez přímého přerušení 

            vazu 

II. stupeň - kompletní ruptura ATFL spolu s částečnou rupturou CFL 

III. stupeň - kompletní ruptura obou předchozích ligament - ATFL a CFL;  

           pokud došlo k ruptuře PTFL, jedná se rovněž i o dislokaci hlezna. 

Všechna výše uvedená dělení jsou si vesměs podobná, avšak v něčem se vždy 

trochu odlišují. I přes tuto nejednotnost je však nejdůležitější při diagnostice poranění 

odlišit distenzi či parciální rupturu vazu či vazů s neporušenou stabilitou kloubu, 

odpovídající typu I. a II., od celkové ruptury jednoho či více vazů spojených 

s instabilitou hlezna, která odpovídá stupni III (Hrazdíra et al., 2008). 
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2.2.2 Hojení ligament 
 

Často pokládanou otázkou po poranění ligament v oblasti hlezna bývá: “Za jak 

dlouho dojde k úplnému zhojení?“ Touto otázkou se zabývají nejen odborníci,  

ale i samotní pacienti. Především se jim jedná o dobu, za jakou se budou moci opět 

vrátit ke svým pohybovým aktivitám. Přesné určení časového období, během kterého 

dochází ke zhojení poraněných ligament spolu s obnovou jejich vlastností, není úplně 

zcela možné. Martin et al. (1998) uvádí, že u poraněných ligament je až po 12 měsících 

dosaženo 80% pevnosti tahu jako u vazu intaktního. Přímé invazivní vyšetřovací 

metody jsou používány pouze při testování na zvířatech, kdy dojde k cílenému 

poškození ligament a následně jsou měřeny a vyhodnocovány zánětlivé hodnoty  

a hladiny proteinů, či je přímo testována ligamentózní pevnost v tahu  

(Martin et al., 1998). Tyto vysoce invazivní techniky však nelze u lidských jedinců 

využívat, proto vycházíme z nepřímých technik a ze znalostí spolu s dostupnými 

informacemi o hojení ligament na základě jejich struktury.  

Poraněný vaz se obvykle zhojí, ale ne vždy dokonale. Intraligamentózní léze  

se může vyplnit jizevnatou tkání, která vede k prodloužení a následné nestabilitě  

(Dungl, 1989). Kotrányiová (2007) uvádí, že během několika prvních dní ve tkáních 

proliferuje vaskulární granulace, která je po 2-3 týdnech nahrazena progresivní 

fibrózou. Do jednoho měsíce od poranění ligamenta se vytváří postupně dozrávající 

vazivová jizva. Vrchol její remodelace nastává v 6. týdnu. Abychom však byli 

konkrétní, celý reparační proces zakončený vytvořením pevné vazivové struktury 

probíhá ve třech fázích. Během první, zánětlivé fáze, která trvá 4 – 6 dní, dochází 

nejprve k zástavě krvácení rupturovaných vazů a k vytvoření koagula spolu s aktivací 

reparačních a imunitních buněk. Fáze vlastní tvorby vaziva neboli fáze proliferační 

trvající zhruba 3 týdny, je charakterizovaná vytvořením kolagenní sítě s postupným 

prorůstáním cév. Následuje fáze maturační, při které dozrává vazivo a obnovuje se 

vaskularita a obsah vody ve tkáních. Jedná se o fázi maturační (Kotrányiová, 2007). 

Ligamenta mají geneticky daný tzv. reparační čas, proto jejich rekonstrukce 

neurychlí regenerační schopnosti tkání, i když v časné fázi po operaci je dokázáno 

zlepšení jejich biomechanických vlastností oproti tkáním nereparovaným  

(Kotrányiová, 2007). 
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Redukce vlastností ligament nastává zejména v revaskularizační fázi, kdy dochází 

ke snížení odolnosti pevnosti v tahu. Obnova kvality je závislá na změnách napětí 

v průběhu hojení (Kotrányiová, 2007). Tento fakt by měl být brán v úvahu při aplikaci 

dlouhodobých rigidních fixací ihned po akutním zranění. Stále se však s touto variantou 

léčby v ordinacích některých lékařů setkáváme, i když již dřívější výzkumy poukazují 

na zlepšení hojení a znovuobnovení kvality ligament při kontrolovaných  

a šetrných fyzioterapeutických aktivitách (Kotrányiová, 2007). Rehabilitace umožňuje 

zejména nově vytvořenému kolagenu znovuzískání jeho odolnosti proti napětí a silám 

působícím na hlezno (Mattacola, Dwyer, 2002).  

 
 

2.3 Hypermobilita 

 

Kloubní hypermobilitou rozumíme zvýšený rozsah pohyblivosti synoviálních 

kloubů nad jejich běžnou normu s ohledem na věk, pohlaví a etnický původ jednotlivců 

(Simmonds, Keer, 2007). Rovněž ji lze chápat jako klinický výraz určité kvality vaziva, 

která ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního, především kloubního, 

systému, a podílí se tak na ochraně kloubu proti přetížení (Janda, 2001).  

Rozdělení hypermobility se v různých publikacích liší. Janda (2004) rozeznává 

například jen tři druhy hypermobility - místní patologickou, generalizovanou 

patologickou a konstituční. Kolář et al. (2009) nopak dělí hypermobilitu na: 

kompenzační, konstituční, při neurologických onemocněních a lokální patologickou 

(posttraumatickou). Všeobecně známé je rozdělení dle Sachse na lokální patologickou, 

generalizovanou patologickou, konstituční hypermobilitu a hypermobilitu podmíněnou 

zaměstnáním a sportem. Jednotlivá dělení se však vzájemně překrývají.  

Nejčastější, a z pohledu funkčních poruch pohybového systému nejvýznamnější,  

je hypermobilita konstituční, jejíž etiologie není zcela úplně jasná (Lewit, 2003). 

Předpokládá se vrozená insuficience mesenchymu, kdy je narušena syntéze či struktura 

kolagenu, elastinu či složek extracelulární matrix (Magnusson et al., 2001). Dochází tak 

k laxicitě ligament a nitrosvalového podpůrného stromatu. Charakteristicky 

polyartikulární typ hypermobility bývá ve smyslu lateralizace téměř symetrický, avšak 

nemusí být rozšířen ve všech oblastech na stejném stupni. Laxicita kloubních ligament 

má za následek nejen zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti, ale také kloubní nestabilitu 

(Janda, 2001). Kromě zvýšeného rozsahu pohybu v kloubech nad běžnou normu  
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a celkové lehké svalové hypotonie se konstituční hypermobilita u většiny osob 

neprojevuje žádnými jinými příznaky (Janda, 2001; Schilling, Stofft, 2003).  

O generalizované patologické hypermobilitě hovoříme u některých vrozených 

onemocnění - Marfanův syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, osteogenesis imperfekta). 

Její výskyt může být i příznakem některých neurologických onemocnění, např. při 

zánikových mozečkových lézích, periferních parézách, či hypotonie v rámci syndromu 

lehké mozkové dysfunkce či u Downova syndromu (Janda, 2001). 

Lokální patologická hypermobilita je posttraumaticky vzniklá hypermobilita 

v důsledku poškození kloubního pouzdra a vazů daného pohybového segmentu. Kolář 

et al. (2009) pro tento stav používá spíše pojem nestabilita. Za lokální patologickou 

hypermobilitu lze považovat i tzv. kompenzační hypermobilitu, která je výrazem 

kompenzačních mechanismů při sníženém rozsahu pohyblivosti v jiném segmentu nebo 

kloubu, nejcharakterističtěji pro pátěř  (Kolář et al., 2009). 

Hypermobilní syndrom charakterizuje přítomnost muskuloskeletálních příznaků 

 u osob se zvýšenou pohyblivostí kloubů, které nemají charakter žádné nozograficky 

ohraničené revmatické choroby (Rybár, 2003). V literatuře se můžeme setkat  

se synonymy jako “joint hypermobility syndrome“ (JHS) či “benign joint hypermobility 

syndrome (BJHS) (Simonds, Keer, 2007).  

Vazivová tkáň, která vytváří kloubní pouzdra a ligamenta, má podobné elastické 

vlastnosti jako sval, ale dokáže je měnit daleko pomaleji než sval. Zhoršená kvalita 

vaziva vede ke ztrátě elasticity, zvyšuje se jeho laxicita a fragilita, svaly se stávají 

hypotonními a kloubní pouzdra volnějšími (Véle, 2006). 

Hypermobilita může postihovat prakticky všechny klouby, včetně spojení  

na páteři. Příznakem nemusí být jen bolest kloubů, nejčastěji kolenních kloubů,  

ale může se objevovat i bolest lokalizovaná ve svalech v místech, kde svaly musí 

kompenzovat kloubní volnost. Statika, dynamika a ochrana synoviálních kloubů  

je zajištěna pevným kloubním pouzdrem, vazy a svaly. Změna vlastností okolních 

struktur ovlivňuje biomechanické vlastnosti kloubu, které vedou k jeho poškození. 

Nedostatek napětí ve svalech zhoršuje účinnost míšních serveromechanismů, které  

za normálních podmínek automaticky tlumí pohyb před dosažením hranice pohybu. 

Proto při neočekávaných a náhlých změnách polohy snadno dochází 

k mikrotraumatizacím (Véle, 2006).  
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Hypermobilita je úzce spojována s poruchou propriocepce, která velmi těsně 

souvisí s narušením neuromotorické kontroly dynamické stabilizace kloubu a její zpětné 

vazby, což je predisponujícím faktorem pro poškození či minimálně poranění tkáně 

(Simmonds, Keer, 2007). Dochází ke zhoršení signalizace přetížení kloubu  

a ke zpomalení reakčních časů, což znovu poukazuje na zvýšené riziko úrazu  

(Mayer, Smekal, 2004). 

Hypermobilní klouby jsou právě v důsledku zhoršené kvality vaziva, zpožděné 

proprioceptivní aference, nekvalitní vnímavosti polohy kloubu, narušené 

neuromotorické kontroly a tím funkční stabilizaci kloubů náchylnější k dislokacím, 

subluxacím a výronům, či dochází k drobným natržením šlachových vláken a svalových 

skupin. Zvýšené riziko úrazů zapříčiňuje i zhoršená pohybová koordinace, která 

s hypermobilitou úzce souvisí (Trnavský et al., 1993; Tulisová, 2006).  

 
 

2.4 Instabilita hlezenního kloubu 

 

Ačkoliv akutní symptomy objevující se po distorzi hlezenního kloubu rychle 

odeznívají, v mnoha případech pacienti udávají přetrvávání bolesti a pocit nestability 

(Hiller et al., 2011). Podle Brauna (1999) poúrazové symptomy přetrvávají u 55%  

až 72% pacientů po dobu až 18-ti měsíců. Pokud symptomy instability přetrvávají déle 

než 6 měsíců, je tento stav označován jako chronická instabilita (Vries, et al., 2010). 

Hertel (2002) chronickou instabilitu definoval jako opakující se pocity laterální 

nestability vedoucí k opakovaným distorzím hlezna. V literatuře se však setkáváme 

nejen s odlišnými názory a pochopením této problematiky, ale rovněž nalézáme rozdíly 

v terminologii, definicích, vzájemném vlivu jednotlivých poškození či v jejich dopadu 

na pohybové aktivity (Hiller et al., 2011). Některé starší studie používají k popisu 

problematiky opakovaných distorzí či následných přetrvávajácách symptomů 

zaměnitelné termíny. Hiller et al. (2011) ve své práci tato pojmenování shrnul. Dříve 

byly používány termíny jako chronická laterální instabilita hlezenního kloubu, 

chronická instabilita hlezenního kloubu, instabilita hlezenního kloubu, reziduální 

instabilita hlezna, opakovaná instabilita či opakující se laterální instabilita hlezenního 

kloubu.  

Mezi nejčastější příznaky CI se, na základě předchozích studií, řadí “giving way“ 

fenomén (pocit podklesnutí), mechanická instabilita, otok a bolest, ztráta síly, opakující 
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se distorze hlezenního kloubu a funkční instabilita (Hiller et al., 2011). Obvykle se 

rozvoj CI připisuje potenciálně dvěma hlavním příčinám, mechanické  

a funkční instabilitě, které se vyskytují buď nezávisle na sobě či v kombinaci.  

Dle Hertla (2002) tyto dva termíny pod sebou skrývají široké spektum potenciálních 

příčin vedoucích k rozvoji CI, které bývají mnohdy opomíjeny. V některých případech 

mechanická instabilita či fyziologická laxicita vedla k opakovaným distorzím. Někdy 

však autoři nezjistili přítomnost ligamentózní laxicit, přesto však byla diagnostikována 

CI. Tehdy byl její rozvoj připisován zjištěnému funkčnímu deficitu (Brown et al., 

2008).   

Otázkou také zůstává, do jaké míry jsou jednici schopni vrátit se ke svým 

pohybovým aktivitám. Hiller et al. (2011) i Hubbard et al. (2008) uvádějí, že chronická 

instabilita limituje pohybové aktivity a že až 72% jedinců není schopných vrátit  

se na původní sportovní úroveň. Velmi však záleží na závážnosti poranění ligament. 

Jedno je ale zcela jasné, CI může postupem času vést k rozvoji degenerativních změn 

hlezenního kloubu a rovněž zvyšuje riziko vzniku osteoartritidy (Hubbard et al., 2008). 

 

2.4.1 Mechanická instabilita 
 

Obecně přijímaná univerzální definice mechanické instability (MI) hovoří  

o patologické ligamentózní laxicitě hlezenní komplexu (Hertel, 2002; Hubbard et al., 

2008; Tropp, 2002). Laxicita může postihnout jednak kloub talocrurální, dále skloubení 

subtalární a v neposlední řadě i spojení tibiofibulární (Hertel, 2000). MI lze chápat jako 

nedostatečnost pasivních stabilizátorů hlezna, kostěných a kloubních struktur spolu 

s vazy, které tak nejsou schopny ochránit kloub před zvýšeným rozsahem pohybu,  

který může vést k dalšímu poškození kloubu (Kalvasová, 2009). Svaly jako aktivní 

stabilizátory hlezenního kloubu jsou schopny, avšak pouze do určité míry, kompenzovat 

ligamentózní nestabilitu (Kotrányiová, 2007). Dvěma nejčastějšími mechanickými 

změnami po úrazu bývá hypermobilita či hypomobilita, přičemž obě mají za následek 

změnu kinematiky hlezenního kloubu (Hubbard, Hertel, 2006). 

Rozsah patologické laxicity závisí na stupni poranění ligament. Akutní 

mechanickou instabilitu nalézáme vždy při poranění ligament III. stupně, může být však 

přítomna i při poranění stupně II. Jak uvádí Kalvasová (2009), v případě chybného 

hojení ligament může dojít k rozvoji mechanické instability chronické. Tento fenomén 
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nastává při chybném stanovení diagnózy či při nevyhledání odborné pomoci po úrazu. 

Nejčastěji je však následkem nesprávně vedené či neadekvátní terapie nebo z důvodu 

brzkého návratu ke sportovním aktivitám, kdy nestačilo dojít k optimálnímu vyhojení 

ligament (Hubbard et al., 2008). Je prokázáno, že se pacienti po distorzi hlezna, ať jsou 

nebo nejsou si vědomi poraněním ligament, navracejí k  pohybovým aktivitám  

do 4 týdnů od úrazu (Mattacola, Dwyer, 2002). V těchto případech ligamenta zůstávají 

v “prolongované“ pozici a není obnovena jejich mechanická odolnost (Denegar, Miller, 

2002). Pokud se takto stane, mohou nezhojená ligamenta vést až ke zvýšení kloubní 

pohyblivosti, jež vede dle Hubbarda et al. (2008) k rozvoji CI.  

Hertel (2002) charakterizuje mechanickou instabilitu jako výsledek anatomických 

změn po distorzi hlezenního kloubu, které směřují k nedostatkům, jež predisponují 

dalším epizodám nestability. Mezi tyto změny, které mohou být přítomny izolovaně 

nebo v kombinaci, zahrnuje patologickou laxicitu, porušenou kinematiku kloubu  

a synoviální změny podmiňující vznik degenerativních procesů. 

Po distorzi hlezenního kloubu postihuje patologická laxicita nejčastěji talocrurální  

a subtalární kloub, jelikož dochází primárně k poranění laterálního vazivového 

komplexu (Hertel, 2002). Patologická laxicita primárně postihuje nejslabší,  

a jak bylo řečeno nejzranitelnější, ligamentum vzhledem k mechanismu úrazu,  

tedy ATFL následované CFL. Bývá velmi častým příznakem, avšak její přítomnost 

nelze přisuzovat jen poúrazovým stavům. I u části zdravé populace (asi u 11%)  

lze zátěžovými ligamentózními testy prokázat asymetrický nález laxicity hlezenních 

ligament (Scraton et al., 2000). 

 

2.4.1.1 Diagnostika mechanické instability 
 

Ligamentózní laxicita bývá demonstrována manuálními stress testy, stresovou 

radiografií a arthrometrií (Hubbard, Hertel, 2006). Vedle těchto testů bývá také 

k diagnostice poranění ligament využíván diagnostický ultrazvuk. 

Několik předešlých výzkumů se pomocí některého z výše zmiňovaných testů 

snažilo zhodnotit mechanickou instabilitu jednak ihned po úraze a poté v několika 

přesně stanovených odstupech. Cílem jejich testování bylo stanovit časový interval, 

během kterého dojde k přirozenému zotavení ligamentózní laxicity, a zároveň tím tedy  

i stanovit rychlost hojení poškozených ligament. Magrane, Swartz (2011) ve své studii 
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uvádí, že u velkého procenta jedinců přetrvává mechanická instabilita až do jednoho 

roku po primárním úrazu. Avšak přímé srovnání výsledků jednotlivých studií není zcela 

možné z důvodu právě využití rozdílných metod měření, nehledě na to,  

že o spolehlivosti a použitelnosti některých z nich panují značné nesrovnalosti  

a pochybnosti. 

Mezi zátěžové ligamentózní testy řadí autoři anterior drawer test (ADT) 

používaný pro hodnocení ATFL, a talar tilt test (TTT) pro CFL (Hubbard et al., 2008). 

Názory na používání těchto testů se mezi jednotlivými odborníky liší. Futji et al. (2000) 

uvádí, že anterior drawer test není dostačující pro stanovení přesného rozsahu poškození 

ligament z důvodu velkých odchylek při subjektivním vyhodnocování toho testu. 

Neexistuje totiž specifická definice, která by stanovovala pozitivitu výsledků.  

Dle Renströma et al. (1994) je MI přítomna, pokud je anterironí posun talu vůči fibule  

na jedné straně možný o více než 10 mm nebo pokud je stranová rozlišnost větší  

než 3 mm. Pro kompletnost uvádějí i hodnocení talar tilt testu, při kterém nesmí být 

úhel větší než 9° na jedné straně, případně stranově odlišný o více než 3°.  

V praxi se však častěji setkáváme s použitím ADT. Z tohoto vyplývá, že při provádění 

těchto testů musí být vždy vyšetřeny oba hlezenní klouby, aby nedošlo k pochybení. 

V každém případě by však měla být uváděna informace o tom, co odborníci považují  

za pozitivní nález při použití ADT, což v některých studiích nenalezneme (Hubbard et 

al., 2008; Fuji et al., 2000; Tohyama et al., 2003). Častou otázkou odborníků bývá,  

jak velkou sílu mají vynaložit při provedení ADT. Tohyama et al. (2003) ve svém 

výzkumu vysledoval, že by neměla být aplikována síla větší než 30N, jelikož další 

zvýšení síly nevede ke zvýšení posunu. Navíc při překročení této hodnoty dochází 

ke svalovým kontrakcím, které mohou zkreslovat dosažené výsledky. Neexistuje však 

zatím přístroj ani způsob, jakým by lékaři ve svých ordinacích mohli stanovit, jak velká 

síla má být pro provedení testu vynaložena. Anterior driver test či talar tilt test  

je doporučeno provádět nejpozději do 3. dne od akutního poranění. Později jsou tyto 

testy již kontraindikovány, neboť by mohlo dojít k narušení procesu hojení. Znovu  

se doporučuje těmito testy vyšetřovat až po sedmém týdnu, kdy je již předpoklad pro 

dohojení vazivových struktur (Hrazdíra et al., 2008).  

Jinou možností zhodnocení mechanické instability je stresová radiografie,  

při které je rovněž prováděn anterior drawer test a talar tilt test. Před tímto vyšetřením  

je aplikováno lokální anestetikum do oblasti ligamenta pro snížení bolesti. Autoři, kteří 
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stresovou radiografii ke stanovení mechanické instability využili jako například Kannus 

s Renströmem (1991), Hubbard et al. (2008) či Fuji et al. (2000),  

se opět liší v definování pozitivních výsledků určujících mechanickou instabilitu.  

Stejně tak odlišné stupně poškození ligament testování velmi ovlivňují, nacož někteří 

autoři nebrali ohled. Nízká spolehlivost stresové radiografie může vést k nepřesnému 

posouzení mechanické instability (Hubbard et al., 2008).  

Artrometr je testovacím zařízením, které bylo označeno jako vysoce citlivé a tudíž 

vhodné k posouzení přítomnosti ligamentózní laxicity hlezenního komplexu. Jedná  

se o neinvazivní přístroj se šesti stupni volnosti umožňující hodnotit jednak předozadní 

posun, tak rotační laxicitu především subtalárního komplexu. Přístrojové měření laxicity 

hlezenního komplexu pomáhá nejen při určení strategie léčby, ale své postavení zaujímá 

i při screeningu především sportovců se zvýšeným rizikem vzniku úrazu  

(Kovaleski et al., 2002; Nauck et al., 2010).  

Diagnostický ultrazvuk, jehož výhoda je neinvazivnost, nebolestivost a dobrá 

tolerance při akutních i chronických bolestech. V mnoha případech by měl patřit mezi 

jedno z prvních vyšetření po úrazu hlezna k zobrazení měkkých struktur a tím přispět  

ke stanovení správné diagnózy (Khoury et al., 2007; Hubbard et al., 2008). Platnost  

a spolehlivost ultrazvuku ke stanovení kloubní instability však doposud nebyla 

prozkoumána. V dnešní době se však i přes pokročilou techniku s použitím 

ultrazvukového vyšetření po distorzi hlezenního kloubu v ordinacích lékařů často 

nesetkáme.  

 K subjektivnímu hodnocení funkce v rámci testování mechanické instability 

použil Hubbard et al. (2009) skóre FADI a FADI Sport (Foot and Ankle Disability 

Index), jež zahrnují otázky týkající se nejen běžného života, ale i obtížnějších 

pohybových úkonů jako základu pro sportovní aktivity. 

 

2.4.2 Funkční instabilita 
 

Na rozdíl od mechanické instability, pro funkční instabilitu (FI) neexistuje 

jednoznačně uznávaná definice. Freeman (1965), jež použil tento termín jako první, 

funkční instabilitu definoval jako poruchu na neuromotorickém podkladě s tendencí  

k “give way“ (pocitu podklesnutí). Rozvoj CI přičítal proprioceptivnímu deficitu 

vzniklému následkem poranění ligamentózního aparátu. Tropp et al. (1985) se pokusil 
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odlišit MI od FI, při níž nemusí nezbytně docházet k překročení fyziologického rozsahu 

pohybu v kloubu, avšak pohyb je vykonáván mimo volní kontrolu. Ostatní 

charakteristiky FI se přiklánějí k fenoménu “giving way“ a uvádějí rovněž i obecné 

symptomy spojené s CI, otok spolu s bolestí a opakovanými distorzemi (Hiller et al., 

2011). De Vries et al. (2010) uvádí, že chronická instabilita bez jasně zvýšené laxity  

je nazývána jako funkční instabilita. 

Následkem úrazů se rozvíjí proprioceptivní deficit, při kterém nastává změna 

aference z kloubního pouzdra, ligament a svalů. Pouze proprioceptivní deficit však 

jasně nevysvětluje důvody vzniku funčkní instability. Poranění laterálních ligament 

hlezna vyúsťuje ve změny v neuromuskulárním systému zajišťujícím dynamickou 

stabilitu hlezenního kloubu (Hertel, 2002). Její zásadní úloha spočívá v řízení postupné 

aktivace svalů v potřebném vzorci z hlediska nejen časování a koordinace, ale také 

vývoje momentů sil. Při její poruše jsou zpomaleny reakční časy a zvyšuje se tak riziko 

zranitelnosti kloubu (Mayer, Smekal, 2004). Funkční instabilita se manifestuje 

zhoršeným posturálním řízením. Na obrázku 4 je zobrazeno propojení jednotlivých 

faktorů majících vliv na funkční instabilitu (Douglas, 2011).  

 

           

    Obrázek 4: Funkční instabilita (Douglas, 2011) 

 

Hertel (2002) do obrazu funkční instability zahrnuje změnu propriocepce  

a citlivosti, napětí a neuromuskulární kontroly. 

 

2.4.2.1 Diagnostika funkční instability 
 

Stanovení funkční instability je velmi obtížné. Většinou se tak děje pouze  

na základě výpovědi pacientů o opakovaných epizodách “giving way“ (pocitech 
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podklesnutí) a dalších přetrvávajících symptomech jako jsou bolest a otok.  

Při subjektivním hodnocení dochází k nejasnostem, kdy pacienti nejsou schopni 

jednotlivé příznaky přesně popsat a mají o nich rozdílné představy (Magrane, Swartz, 

2011). Pro stanovení funkční instability bylo vytvořeno sedm dotazníků: Ankle 

Instability Instrument (AII), Ankle Joint Functional Assessment Tool (AJFAT), Chronic 

Ankle Instability Scale (CAIS), Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), Foot and 

Ankle Ability Measure (FAAM), Functional Ankle Instability Questionnaire (FAIQ)  

a Foot and Ankle Outcome Score (FAOS) (Donahue et al., 2011). Každý z dotazníků 

má stanovený počet otázek, kde má dotyčný na výběr z několika přesně definovaných 

odpovědí. Dále je určen maximální bodový zisk spolu s hranicí vymezující přítomnost 

funkční instability. Jak jsem již ale zmínila výše, většina studií tyto dotazníky 

nevyužívá a vychází pouze z ústního subjektivního vyjádření jedinců.  

 

2.4.3 Vztah mezi mechanickou a funkční instabilitou 
 

Vyskytuje se funkční instabilita zároveň s ligamentózní laxicitou? Jsou na sobě 

oba typy instabilit závislé? Rozvíjí se funkční instabilita v závislosti na instabilitě 

mechanické nebo naopak? Či do jaké míry se spolu oba typy instabilit podílejí  

na rozvoji chronické instability? Odlišné názory a výsledky vyplývají z prací různých 

autorů. Vztah mezi funkční a mechnickou instabilitou je rozmanitě popisován jako malý 

nebo vůbec žádný, či nekonstantní nebo naopak běžně se vyskytující. Funkční 

instabilita může vzniknout buď jako přímý důsledek instability mechanické či naopak  

je právě příčinou jejího vzniku. Názory jsou odlišné rovněž na problematiku 

opakovaných distorzí, kde je autoři uvádějí, buď jako důsledek pouze mechanické  

či funkční instability, nebo se na vzniku podílejí oba typy instabilit (Hiller et al., 2011; 

Douglas, 2011).  

Hertel (2002) navrhl model, do kterého zahrnul celé spektrum příčin vedoucích 

k mechanické a funkční instabilitě, z čehož vyplývá, že k opakovaným distorzím 

dochází při současné přítomnosti obou typů instabilit (obrázek 5).  
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rozvoji chronické instability (Hertel, 2002) 
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                            (Hiller et a., 2011) 
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na vznikající síly působící na tělo. Intenzita anticipační reakce je odvislá nejen  

od rychlosti pohybu, ale i velikosti záteže a její vzdálenosti od okamžité těžnice těla 

(Rašev, 2012). 

Posturální stabilizace v sobě zahrnuje i řízení rovnováhy, tedy zaujetí určité 

polohy vůči gravitaci bez úmyslu pohybu. Často se setkáváme právě s nesprávným 

používáním pojmů posturální stabilizace a rovnováha. Rovnováha je hrubou stabilizací 

bez cílené anticipace, není tedy totožná s posturální stabilizací. I u většiny osob silně 

posturálně nestabilních není přítomna porucha rovnováhy (Rašev, 2010). 

Špringrová (2010) ve své publikaci uvádí, že stabilita má být chápana jako 

dynamický proces, který zajišťuje statickou polohu, ale umožní i kontrolovaný pohyb 

trupu. Při optimální stabilitě jsou jednak kloubní struktury (kloubní pouzdra, disky  

a ligamenta) nejméně namáhané, svaly pracují ve vzájemné koaktivaci nezbytné 

k udržení požadovaného postavení a pohyb je vykonáván co nejekonomičtěji 

(Špringrová, 2010). Stabilita je ovlivněna faktory neurofyziologickými spolu s faktory 

biomechanickými (Kolář et al., 2009).  

Lidské tělo je z pohledu biomechanického nestabilním systémem s malou plochou 

základny a vysoko uloženým těžištěm. Představuje tedy model “obráceného kyvadla“ 

(Vařeka, 2002). Ve statické poloze se těžiště musí promítat do opěrné báze, nemusí 

však směřovat do opěrné plochy. Pokud však nastávají situace, kdy se vektor tíhové síly 

nepromítá do opěrné báze, musí být trvalý otáčivý moment udržován svaly a ligamenty, 

nebo je nutno vyvinout značnou svalovou sílu k udržení rovnováhy (Kolář et al., 2009).  

Pro aktivní oporu a řízení posturální stabilizace nemůže být využita celá plocha 

kontaktu. Proto je opěrná plocha (AS) pouze částí právě plochy kontaktu (AC),  

která je aktuálně využita pro vytvoření opěrné báze (BS). Opěrnou bází rozumíme 

plochu ohraničenou nejvzdálenějšími hranicemi jednotlivých částí AS. Pokud uvedeme  

do vztahu všechny tři výše zmíněná fakta, dojdeme k závěru, že opěrná báze bývá 

obvykle větší než opěrná plocha, která je však menší než plocha kontaktu  

(BS > AC > AS). Jak uvádí Vařeka (2002), změny BS, které odpovídají změnám AS  

a jsou ovlivněny nejen změnou pohyblivosti v hlezenním kloubu, ale i v kloubu 

subtalárním a Chopartově, které prostřednictvím propriocepce a exterocepce ovlivňují 

řízení posturální stability.  
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2.5.2 Řízení posturální stabilizace 
 

Zajištění posturální stability je řízeno třemi hlavními složkami: senzorickou, 

kterou představují především propriocepce a exterocepce, zrak a vestibulární systém; 

řídící, jehož funkci zajišťuje CNS (mozek a mícha); výkonnou v podobě pohybového 

systému (Vařeka, 2002). 

Řízení posturální stabilizace, jež má za úkol udržet posturální stabilitu během 

denních aktivit, je tvořen třemi částmi. První, detekce aferentních informací 

z vestibulárního, zrakového a somatosenzorického aparátu, které jsou přijímány  

a zpracovány centrálním nervovým systémem. Úkolem mozku spolu s míchou 

je nastavení feed forward a feed back a volba vhodného pohybového programu. 

Poslední část spočívá v aktivaci tonických či fázických svalových vláken 

prostřednictvím neuromuskulární ploténky. Zvýšená aktivace svalu je projevem 

facilitace, kdežto oslabení projevem inhibice. Kromě svalové síly a vytrvalosti závisí 

provedení pohybového programu na fyziologických a biomechanických faktorech 

(pevnost, mechanická stabilita, rozsah pohybu) každého kloubu v aktuálním pohybovém 

řetězci (Riemann, 2002). Pro kontrolu prováděného pohybu potřebuje CNS neustále 

zpětnou informaci k nastavení feed back a opravě pohybu. CNS tvoří pohybové 

programy dvojího typu – jednak jde o programy genetické, které se aktivují 

opakovanými vstupními informacemi. Druhým typem jsou programy získané neboli 

naučené. Posturální stabilizace využívá jak programů geneticky kódovaných,  

tak i získaných. Při traumatech spolu s jejich následky může docházet k přetvoření 

těchto programů, které se fixují a i při odeznění následků tyto programy přetrvávají  

a jsou pro organizmus zcela nevhodné (Rašev, 2012).  

Při distorzi hlezenního kloubu dochází ke změněnému stereotypu chůze, kulhání, 

při kterém je již od trupu a pánve patrná odlišná aktivace svaloviny. Druhá končetina 

provádí kratší kroky, aby se zamezilo přetěžování poraněného hlezna. Tato zpočátku 

pochopitelná změna však může přetrvávat i po zhojení kloubu a následně vést 

k přetěžování svalů v oblasti trupu a pánve (Rašev, 2012).  

Kvalita posturální stabilizace tedy podléhá několika faktorům. Je závislá jednak 

na kvalitě vstupní informace z receptorů těla, na stavu emocí a dále také na aktuálním 

stavu mechanizmů řídících infrastruktury těla – nejen kardiovaskulární, pulmonální  

či vegetativní systém, ale také vlivu únavy. Své místo zaujímá i aktuální stav příjmu 
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potravy – nasycenost. Významnou roli zastává i kvalita svalové a vazivové hmoty 

(Rašev, 2010). 

 

2.5.3 Hodnocení posturální stabilizace 
 

Objektivizace a diagnostika posturální stabilizace a schopnost udržování 

rovnováhy je v dnešní době možná na základě klinického testování nebo za použití 

přístrojové techniky. Při klinickém vyšetření jsou využívány testy statické - 

Rhombergův stoj, bipedální stoj či stoj na jedné dolní končetině se zrakovou kontrolou  

a při jejím vyloučení, nebo testy dynamické - chůze, modifikovaná chůze, či maximální 

výchylky bez změny opěrné plochy, při kterých je měřen čas, po který je vyšetřovaný 

schopný udržet stanovenou polohu (Gribble, Hertel, 2003). Jak uvádí Vařeka (2002), 

pouhé vyšetření klidného stoje nemůže mít dostatečnou výpovědní hodnotu  

pro kompenzační schopnosti organizmu při udržování vzpřímeného stoje, bez přenášení 

těžiště. 

Rozvoj technologií tak umožnil více objektivní diagnostiku posturální stabilizace 

(Vařeka, 2002). Často využívanou měřicí technikou k jejímu hodnocení  

je posturografie. Hodnocení zároveň statických a dynamických mechanismů k udržení 

posturální stabilizace je možné díky nové metodě Posturální somatooscilografie (PSOG) 

dle Raševa. 

Ve vztahu k hlezennímu kloubu a následkům jeho poranění byly nejprve 

k hodnocení kloubní instability, posturální stability, balančních mechanismů využívány 

testy statické - Single Leg Stance, ať už s využitím měřící techniky či bez ní, které však 

vykazovaly neadekvátní hodnocení posturálního řízení. Ukázalo se, že mnohem 

vhodnější je využití dynamických testů, jež více zatěžují posturální řízení   

a jsou při nich rovněž kladeny vyšší nároky na aktivitu hlezenního kloubu než pouze při 

statickém stoji (Ross, Guskiewicz, 2004). Z dynamického vyšetření se tak do popředí 

dostaly Star Excursion Balance Test (SEBT) a výskok na jedné noze, Single - Leg - 

Jump - Landing Test, při kterém je měřen čas potřebný ke stabilizaci plochy,  

tzn. ustálení reakčních sil (time to stabilization TTS) (Arnold et al., 2009). 
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2.5.3.1 Posturální Somatooscilografie 
 

Posturální somatooscilografie je vlastně posturografií s novou technikou 

motorického chovaní na definovaně instabilní ploše Posturomed znesnadňující 

stabilizaci těla ve standardizovaných testovaných situacích.  

Funda (2008) definuje posturografii jako metodu používanou ke zjištění funkce 

rovnováhy a k určení stavu vestibulárních reflexů. Přestože je hojně využívána  

pro objektivní hodnocení, její přesná definice a určení hodnotících parametrů je stále 

velmi diskutováno (Nováková et al., 2001). Většina autorů se nakonec v jednom 

shoduje, posturografie je přínosnou metodou pro diagnostiku a léčbu rovnováhy 

(Dršata, 2007). Vařeka (2002) však pokazuje na skutečnost, že posturografie nehodnotí 

ani stabilitu ani posturu, proto je toto označení nepříliš vhodné. 

PSOG je diagnostickou metodou, využívající nový provokační test “step/stand“  

na instabilní ploše Posturomed s definovaným stupněm instability a tlumením kmitů 

(Rašev, 2010). Během testování je získáván záznam projekce COP (působiště reakční 

síly). Na rozdíl ale od posturografického vyšetření, při kterém je hodnocen pouze 

bipedální stoj, se při PSOG provádí kráčení na místě přesně definovaným pohybem 

končetin sloužícím ke standardizovanému přenášení těžiště těla a technika stabilizace 

stoje na jedné dolní končetině. U latentně instabilních osob dochází brzy k vyčerpání 

posturálních rezerv a k odhalení posturální dysfunkce, i bez přítomnosti subjektivních 

bolestí. Posturálně stabilní osoby vykazují zcela jiné výsledky oproti jedincům 

s posturální dysfunkcí (Rašev, 2012). Během testu “tři kroky – stoj na jedné noze“  

se poprvé zároveň vyšetřují a vyhodnocují krátkodobé i dlouhodobé posturální reakce 

opakovaně na jedné dolní končetině, střídavě vpravo a vlevo. Je jak statickým (stoj),  

tak i dynamickým (tři krok) vyšetřením, při kterém se na rozdíl od posturografického 

vyšetření uplatňuje i schopnost anticipace (feed forward) pohybu (Rašev, 2012). 

PSOG se skládá z vyšetřovací plochy Posturomed, akcelerometru připevněného  

na spodní ploše Posturomedu, měřícího boxu, z kterého jsou data přenášena do počítače 

do programu Microswing. Dále se data přenáší do programového prostředí Matlab  

a jsou vyhodnocovány v programu Posturomed Commander (Melecký, 2008). 
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O prokázání vlivu aference z ligament hlezenního kloubu se pokusilo jen malé 

množství autorů. Jedním z důvodů je fakt, že je velmi obtížné izolovaně studovat 

mechanoreceptory kloubní a ligamentózní in vivo (Riemann, 2002). Do širokého 

spektra této problematiky patřila i otázka, jak je tomu u zdravých osob. Někteří autoři 

aplikovali injekčně lokální anestetikum do ligamenta ATFL a laterální části kloubního 

pouzdra právě u zdravých (bez distorze hlezenního kloubu) se záměrem sledovat vliv 

mechanoreceptorů těchto tkání na řízení posturální stabilizace při stoji na jedné noze. 

Výsledky neprokázaly změněny v posturálním řízení, čímž tak nepodpořily Freemanovu 

teorii. Konrandsen et al. (1993) uvádí dvě možná vysvětlení tohoto jevu. Aferentní 

informace získávané z kloubních a ligamentózních receptorů jsou méně důležité než 

signály ze svalových a šlachových receptorů.  Neboť při změně aference reagují vyšší 

centra velmi rychle a nahrazují potřebné informace z kloubních receptorů těmi ze šlach  

a svalů. Většina měření však prokázala nejednotné výsledky spojené s chronickou 

instabilitou. Důvodem nekonstantních nálezů může být i nízká citlivost těchto měření 

k zachycení i nepatrných změn (McKeon, Hertel, 2008).  

 Funkce neuromuskulárního systému může být dle de Vries (2010) hodnocena 

vnímáním pozice kloubu, měřením reakčního času peroneálních svalů, 

zaznamenáváním aktivity peroneálních svalů pomocí EMG a balančním testováním.  

 V literatuře se mnohdy setkáváme s hodnocením posturální stability  

a porovnáváním výsledků mezi skupinami zdravých (bez poranění hlezenního kloubu), 

po akutní distorzi a s chronickou instabilitou. Setkáváme se však i se skupinami 

označovanými jako funkční instabilita. Výsledky prezentované jednotlivými autory 

však nejsou zcela jednotné, což je dáno jednak použitím a průběhem jednotlivých testů, 

měřících technik k objektivizaci výsledků a také nejednotnými charakteristikami 

testovaných skupin včetně kritérii, podle kterých jsou jednotlivci do daných skupin 

zařazováni. Většinou je kladen důraz na historii a frekvenci úrazů, případnou 

imobilizaci spolu s délkou jejího trvání, a na subjektivním hodnocení nejčastěji  

se opírající o pocit podklesnutí (giving way fenomén), či jsou využívány dotazníky 

hodnotící subjektivní přítomnost funkčního deficitu hlezenního kloubu. U žádné 

z testovaných skupin se však nesetkáváme s hodnocení poúrazového rozsahu pohybu 

v hlezenním kloubu ať už ve smyslu snížené pohyblivosti (hypomobility)  

či pohyblivosti zvýšené (hypermobility). 
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 Mezi první vyšetřovací metody patřily testy statické - stoj na jedné dolní 

končetině se zrakovou kontrolou či s jejím vyloučením na desce snímající zatížení. 

Během testu byl nejčastěji hodnocen rozsah výchylek COP (působiště reakční síly). 

Ačkoliv autoři používali různé metody k měření COP, někteří z nich prokázali rozdílné 

exkurze COP mezi skupinami pacientů po akutní distorzi, při chronické instabilitě, 

většinou v porovnání s pacienty zdravými (Konrandsen, Ravn, 1991; Hertel 2002; 

Docherty et al., 2006). Jiní autoři se s těmito výsledky však neztotožnili  

a dle jejich závěrů nebyl prokazatelný rozdíl při statickém vyšetření mezi výše 

uvedenými skupinami (Riemann, 2002; Arnold et al., 2009; de Vries et al., 2010).  

Ke stejným výsledkům dospěli i Ross, Guskiewicz (2004), kteří rovněž nedetekovali 

rozdíl mezi skupinou s funkčně stabilním a nestabilním hlezenním kloubem. Výsledky 

statických testů byly v rámci studií porovnávány s daty získanými z dotazníku 

subjektivně hodnotících funkční stav hlezenního kloubu. De Vries (2010) uvádí,  

že výsledky testování nekorelují s funkčním skórem, podle čehož usoudil, že statické 

testy nejsou vhodné pro klinické testování jednotlivých pacientů. 

 Z dynamického hodnocení posturální stability se jako lépe použitelný jeví test 

TTS po výskoku na jedné noze. Na druhou stranu však oproti SEBT vyžaduje desku 

snímající zatížení a program pro vyhodnocení dat, kdežto SEBT je možno provádět 

v běžné klinické praxi (Arnold et el., 2009). SEBT byl prokázán jako citlivý pro detekci 

posturálního deficitu spojeného s chronickou instabilitou (Olmsted et al., 2002;  

Gribble, Hertel, 2003). Výše zmíněná tvrzení potvrzuje ve své práci Hertel et al. (2006),  

kdy jedinci s chronickou instabilitou prokazovali horší výsledky při stoji na končetině 

s funkčním deficitem ve směru anteromediální, mediálním a posteromediálním  

ve srovnání s končetinou zdravou. Druhý zmiňovaný dynamický test, maximální 

výskok na jedné noze s měřením času potřebného ke stabilizaci plochy prokázal,  

že při CI je potřeba k ustálení reakčních sil delší časový interval než jedinci se stabilním 

hleznem. To může být výsledkem ligamentózní laxicity, která způsobuje nadměrný 

pohyb kloubních ploch během zatížení hlezenního kloubu. Test výskoku nicméně více 

zatěžuje posturální řízení a svalová síla s FI může neadekvátně rychle stabilizovat  

COM (Centre of Mass) ihned po dopadu (Ross, Guskiewicz, 2004). Při tomto testu musí 

jedinci kontrolovat postavení svého těžiště a reagovat tak působení zevních sil, které na 

ně během zátěže působí. Proto změny v řízení posturální stabilizace mohou být patrné 



38 

 

spíše při dynamických testech než při stoji na jedné končetině (Ross, Guskiewicz, 

2004).    

 Po akutní distorzi Evans et al. (2004) prezentoval posturální deficit měřením  

COP u obou dolních končetin, u zraněné i zdravé. Kontrolní měření provedené  

po 4 týdnech neprokázalo hodnoty lišící se od vstupních. Opakované jednostranné těžké 

úrazy hlezenního kloubu vedly dle Bullock-Saxton et al. (1994) ke změnám svalové 

aktivity extenzorů kyčelního kloubu. Tyto proximální modifikace mohou souviset 

s kinetickými a kinematickými změnami zaznamenanými při zatížení jedné dolní 

končetiny či SEBT (Bullock-Saxton et al., 1994; Gribble Hertel, 2003). Ke zhodnocení 

posturální stability se jeví vhodnější využití více citlivějších a komplexních funkčních 

testů jako jsou čas potřebný ke stabilizaci po výskoku či SEBT (McKeon, Hertel, 2008). 
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3 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

3.1 Cíl práce 
 

Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv hypermobility hlezenního kloubu  

na schopnost posturální stabilizace. Dále je cílem porovnat schopnosti posturální 

stabilizace při lokální hypermobilitě hlezenního kloubu a při hypermobilitě konstituční 

s projevy i na dolních končetinách včetně aker. 

Výzkum byl zaměřen na závislost mezi poraněním ligamentózního aparátu 

hlezenního kloubu a jeho následně dlouhodobě změněné mobilitě ve vztahu k posturální 

stabilizaci při stoji na pravé a levé končetině.   

 

3.2 Vědecké otázky 
 

1. Zhoršuje poúrazová lokální hypermobilita hlezenního kloubu schopnost 

posturální stabilizace? 

2. Je odlišná úroveň posturální stabilizace při stoji na dolní končetině 

s hypermobilním hlezenním kloubem oproti končetině s fyziologickým 

rozsahem pohybu hlezenního kloubu? 

3. Existuje rozdíl ve schopnosti posturální stabilizace u osob s lokální 

hypermobilitou hlezenního kloubu a osob s hypermobilitou konstituční 

vyjádřené na dolních končetinách? 

 

3.3 Hypotézy 
 

H1: Při konstituční hypermobilitě vyjádřené na dolních končetinách předpokládám lepší 

posturální stabilizaci než při lokální hlezenní hypermobilitě. 

 

H2: Při lokální jednostranné hypermobilitě hlezenního kloubu předpokládám horší 

posturální stabilizaci než při bilaterálně lokální hypermobilitě hlezenních kloubů.   
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4 METODIKA PRÁCE 

 

Diplomová práce je zpracována metodou deskriptivně – asociační, formou 

kvantitativního výzkumu s dostupným výběrem jedinců.  

Ve výzkumné části byl hodnocen monopedální posturální provokační test  

na instabilní ploše Posturomed.   

 

4.1    Výzkumný soubor 
 

Záměrný výběr probandů z řad studentů FTVS a přátel z Prahy byl proveden  

na základě ústního pohovoru zaměřeného na poranění hlezenního kloubu s jeho 

následnou subjektivní pohyblivostí a na projevy hypermobility konstituční.  

Výzkumu se zúčastnilo 24 probandů. Na začátku byly zjištěny a zaznamenány 

údaje o každém probandovi - pohlaví, věk, výška, tělesná váha a anamnestická data 

týkající se úrazů (distorze) hlezenního kloubu. Do výzkumu byli zařazeni pouze 

probandi, u kterých byla vyloučena distorze minimálně za poslední rok. Dále byl 

subjektivně zhodnocen stav vigilance. U všech probandů bylo následně provedeno 

testování hypermobility dle Sachse, goniometrické měření rozsahů pohyblivost 

hlezenního kloubu ve směru plantární/dorzální flexe a everze/inverze a zhodnocení 

periferní aference. 

Ze získaných anamnestických dat, testování hypermobility a goniometrického 

měření jsee vytvořila dvě skupiny. První skupinu (LH) tvořili probandi, kteří 

nevykazovali známky hypermobility kyčelních, kolenních kloubů a v oblasti páteře,  

ale byl u nich zjištěn zvýšený rozsah pohybu v hlezenním kloubu a prodělali alespoň 

jednu distorzi hlezenního kloubu, ať už jen na jedné, nebo obou dolních končetinách.  

Do této skupiny byli zařazeni i probandi, u nichž byla zaznamenána zvýšená 

pohyblivost v ramenních či loketních kloubech nebo MP kloubech prstů ruky. Druhou 

skupinu (KH) tvořili probandi s prokazatelnou hypermobilitou kyčelních nebo 

kolenních kloubů, u kterých byl zároveň naměřen zvýšený rozsah pohybu v hlezenních 

kloubech, ať již prodělali distorze hlezenních kloubů nebo ne. I pozitivní zkouška 

předklonu (stupeň C) byla kritériem pro zařazení do této skupiny. Pro určení, zda  

se jedná o zvýšený rozsah pohybu v hlezenním kloubu, byla při goniometrickém měření 
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stanovena následující kritéria: naměřený rozsah pohybu plantární flexe ≥ 50° nebo 

inverze ≥ 50 °.  

Účast ve výzkumu byla dobrovolná. Všichni probandi byli předem seznámeni 

s průběhem měření a podepsali informovaný souhlas.  

 
 

4.2 Použité metody 
 

4.2.1 Vyšetření hypermobility 
 

K posouzení přítomnosti hypermoblity byla využita diagnostika dle Sachse, 

který vypracoval praktická schémata, ve kterých rozsah pohybu páteře či periferních 

kloubu A odpovídá stavu hypomobilnímu až normálnímu, rozsah B lehce 

hypermobilnímu a C značí výraznou hypermobilitu (Lewit, 2003).  

Při našem vyšetření jsme použili následující testy:  

 

1. předklon trupu - hodnocena vzdálenost prstů od podlahy při maximálním 

předklonu s extendovanými kolenními klouby 

A: po dotek špiček prstů podložky 

B: kontakt s podložkou po metakarpophalangeální klouby při flexi v těchto 

     kloubech 

C: kontakt s podložkou celou dlaní, eventuelně možnost přitažení hrudníku 

     ke stehnům 
 

2. vnitřní a zevní rotace ramenního kloubu - hodnocen dotek obou rukou za zády 

tak, že jedna ruka jde shora, druhá zdola 

A: ruce se nespojí nebo dojde pouze ke kontaktu špiček prstů 

B: prsty rukou se dotýkají, mohou se překrývat až po první článek 

C: překrytí celých dlaní 
 

3. extenze v loketním kloubu - obě HKK drženy před hrudníkem, předloktí se 

dotýkají od loktů po malíky; cílem je extendovat předloktí, aniž by se lokty  

od sebe oddálily. Hodnocen je rozsah dosažené extenze. 

A: rozsah extenze do úhlu 110º 

B: rozsah extenze do úhlu 110º - 135º 
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C: rozsah extenze nad úhel 140º 
 

4. pasivní dorzální flexe metakarpophalangeálních kloubů ruky - pasivně 

provedená dorzální flexe v MP kloubech 

A: rozsah dorzální flexe do 45º 

B: rozsah dorzální flexe v rozmezí 45º - 60º 

C: rozsah dorzální flexe nad 60º 
 

5. zevní a vnitřní rotace kyčelního kloub - pasivně prováděná zevní a vnitřní rotace 

(testováno vleže na boku) 

A: součet zevní a vnitřní rotace do 90º 

B: součet zevní a vnitřní rotace v rozsahu 90º - 120º 

C: součet zevní a vnitřní rotace nad 120º 
 

6. extenze kolenního kloubu - pasivně prováděná extenze/hyperextenze kolenního 

kloubu 

A: rozsah pohybu do 180º 

B: rozsah pohybu do 190º 

C: rozsah pohybu nad 190º 

 

4.2.2 Goniometrické měření rozsahu pohybu hlezenního kloubu 
 

K měření rozsahu pohybu jsme použili ocelový goniometr se dvěma stejně 

dlouhými rameny. Při měření proband zaujal polohu vsedě, s bércem mimo vyšetřovací 

stůl, kolenní kloub byl v 90º flexi, noha s bércem svírala pravý úhel.  

Při měření rozsahu plantární a dorzální flexe byl goniometr přiložen asi 1 cm pod 

zevní kotník, pevné rameno goniometru procházelo rovnoběžně s podélnou osou bérce  

a pohyblivé rameno s podélnou osou pátého metatarsu.  

Při inverzi a everzi jsme goniometr přiložili z plantární strany nohy. Pevné 

rameno zůstalo ve výchozím postavení a pohyblivé šlo paralelně s hlavičkami 

metatarsů.  
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4.2.3 Vyšetření periferní aference  
 

Vyšetření senzorické funkce nohy, respektive dráždivosti, bylo provedeno 

neočekávaným jemným přejetím ostřejším předmětem po plosce nohy. Dle reakce  

na tento podnět bylo každému probandovi přiřazeno označení reducer (snížená reakce), 

moderate (normální reakce) či augmenter (nadměrná reakce). 

Hluboké čití, respektive schopnost vnímat vibraci (palestezii) z oblasti akra 

dolních končetin, bylo vyšetřeno ladičkou. Graduovaná dvouvidlicová 128 Hz ladička 

s osmistupňovou stupnicí byla rozkmitána a přiložena nejprve na dorsum pedis, poté  

na malleolus medialis a malleolus lateralis. Probandi měli během celého vyšetření 

zavřené oči a hlásili moment, kdy přestali vibraci vnímat. Na osmistupňové škále jsme 

potom tuto hodnotu odečetli. Za fyziologickou hodnotu jsem považovala udávaný  

poměr 6/8 – 8/8. 

 

4.2.4 Posturální provokační test na Posturomedu 
 

Klinický monopedální posturální provokační test se skládal ze dvou částí – 

kráčení (tři kroky na místě) a zastavení se (stoj po dobu 8 sekund na jedné dolní 

končetině), během kterých byly obě brzdičky Posturomedu odbrzděny, čímž jsme 

zajistili maximální instabilitu plochy.  

Při kráčení bylo důležité dodržovat především správnou techniku: švihová noha 

se zvedá do maximální výšky 10 až 15 cm vždy dopředu, (pata je tedy pod kolenem, 

nikoliv pod pánví), bérec směřuje po celou dobu vertikálně, koleno se nesmí dotknout 

mediální sagitální roviny a celá DK je zvedána ve středním postavení (mezi zevní  

a vnitřní rotací). Ve výšce 15 cm byl natažen Theraband, abychom tak zabránili 

nadměrnému či naopak nedostatečnému nazvednutí DK. Následné zastavení slouží 

k hodnocení stabilizačních schopností s balanční složkou.  

Měření začínalo vždy ve stoji na levé dolní končetině, kdy se proband přidržoval 

oběma horními končetinami zábradlí a díval se před sebe. Následně po našem pokynu  

k uvolnění HKK jsme zmáčkli tlačítko start, které zahájilo měření, a proband  

si vyposlechl tři přípravné tóny, které slouží k přípravě pacienta ke kráčení. Po zaznění 

těchto tónů měl za úkol provést tři kroky na místě za doprovodu krokových signálů 

přibližně tak, aby při zaznění každého signálu současně položil chodidlo na plochu 
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Posturomedu, a poté se zastavit na pravé noze na dobu 8 sekund. Po uplynutí této doby 

zazněly opět tři přípravné tóny a proband začal znovu kráčet. Vzhledem k tomu,  

že některé osoby kráčeli rychleji nebo pomaleji než udávali krokové tóny, při každém 

skutečném dotyku nohy probanda s plochou jsem měla za úkol stisknout zelené tlačítko 

“Schritt“. Nejdůležitější byl okamžik zaujetí stoje na jedné dolní končetině pro stání  

po dobu 8 sekund. V tomto okamžiku musí přesně začít měření titubací.  

Při osmisekundovém stoji se proband snažil stát bez pomocných dotyků konstrukce 

Posturomedu. Při ztrátě rovnováhy a tím pádem nutnosti kontaktu horních končetin  

či nestojné dolní končetiny s konstrukcí Posturomedu, bylo stlačeno červené tlačítko 

“Fehler“. Tak byl pokus označen za neplatný a na konci automaticky zopakován. 

Maximální počet opakování je stanoven na 6. Větší počet opakování je buď známkou 

vestibulární dysfunkce nebo silné posturální instability. Jedno celé měření  

na Posturomedu se skládalo z deseti opakování – střídavě 5 krát pro stoj na pravé  

a 5krát na levé dolní končetině. Každý proband absolvoval tři měření, mezi kterými 

byla poskytnuta vždy pěti až deseti minutová pauza.  

Na začátku byl každý proband seznámen s průběhem měření spolu s vysvětlením 

a názornou ukázkou postavení a pohybu švihové nohy. Probandi si celý průběh testu 

měli možnost vyzkoušet nejprve na zemi k osvojení si správného stereotypu kráčení,  

a následně i na ploše Posturomedu, aby bylo zabráněno chybám měření, které  

by plynuly z nesprávně vykonávaného pohybu.  Poté následovalo první částečné 

zkušební měření (třikrát stoj na každé končetině), které sloužilo k tomu, aby si proband 

vyposlechl jednak přípravné tóny, ale také tóny doprovázející jednotlivé kroky. Toto 

měření nebylo do výsledků započítáno. Po krátké pauze již absolvoval celý první platný 

pokus.  

 
 

4.3 Sběr dat 
 

Kmitání plochy při měření na Posturomedu bylo snímáno akcelerometrem 

upevněným na spodní straně Posturomedu tak, aby osa y snímala pohyby plochy  

ve směru anteroposteirorním, a osa x ve směru mediolaterálním. Signály vysílané 

z akcelerometru procházely přes měřící box do počítače, kde se soustřeďovaly  

do programu Microswing 6, který byl nastaven v modu “Stand Schritt - Messung“. Data 
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získaná z toho programu byla dále exportována a vyhodnocována v programu 

Posturomed Commander (Rašev, 2010).   

 
 

4.4 Zpracování a analýza dat 
 

4.4.1 Posturomed Commander 
 

Pro zpracování dat při měření na Posturomedu vytvořil Mgr. Roman Melecký 

v rámci své diplomové práce na katedře kybernetiky ČVUT program Posturomed 

Commander, který se stal nástrojem pro vizualizaci, analýzu, rozpoznání a klasifikaci 

posturálních dat. Je přínosem nejen v oblasti diagnostiky posturálních poruch a určení 

celkové schopnosti posturální stabilizace jedince, ale umožňuje rovněž analyzovat 

úspěšnost terapie (Melecký, 2008). 

Ke stanovení parametrů použil Melecký (2008) statistickou metodu Analýzy 

rozptylu (ANOVA - Analysis od Variance). Nejprve získal 16 parametrů z časových 

průběhů signálů, u kterých předpokládal vysokou výpovědní hodnotu o jejich 

charakteru. Na konec z těchto 16 parametrů vygeneroval 7 finálních parametrů, které 

budou níže postupně charakterizovány. Na základě těchto parametrů je dle Meleckého 

(2008) možné rozhodnout o stabilitě jedince (schopnosti posturální stabilizace).  

 

Parametry hodnotící posturální stabilizaci 

 

Koeficient útlumu kmitů - parametr 1  

Parametr charakterizující schopnost posturálního stabilizačního systému okamžitě  

po zastavení se na jedné dolní končetině utlumit plochu Posturomedu. Je tak ukazatelem 

krátkodobé posturální stabilizace. Vyšší hodnoty toho parametru poukazují na lepší 

stabilizaci (Rašev, 2010). 

 

Koeficient utlumené energie - parametr 2 

Koeficient utlumené energie udává poměr průměrné energie oscilátoru (člověka  

a Posturomedu) vzhledem k průměrné hodnotě energie utlumené během jedné periody. 

Z toho vyplývá, že při vyšší spotřebě energie dochází k vyššímu utlumení soustavy  
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a výsledná hodnota je tedy menší. Nižší hodnoty znamenají lepší stabilizaci  

(Rašev, 2010). 

 

Průměrné procento ustálení vůči maximální amplitudě - parametr 3 

Udává hodnotu bodu ležícího na obálce, jež je nejmenší hodnotou amplitudy signálu. 

Jeho hodnota je vyjádřena v procentech vůči první maximální amplitudě. Čím jsou 

hodnoty nižší, tím je stabilizace lepší (Rašev, 2010). 

 

Souhrnný parametr krátkodobé stabilizace - parametr 4 

Vyjadřuje průměrnou hodnotu nejmenších amplitud signálu. I zde platí, že nižší 

hodnoty znamenají lepší stabilizaci (Rašev, 2010). 

 

Počet ustálení pod hranicí 10 % - parametr 5 

Udává počet signálů, které se vyskytovaly pod hranicí 10% maximální amplitudy 

během 10 měření - maximální hodnota je tedy 20, neboť 10 hodnot je možno získat 

z měření na ose X a stejný počet hodnot z osy Y. Vyšší hodnoty znamenají lepší 

stabilizaci (Rašev, 2010). 

 

Počet ustálení nad hranicí 15% - parametr 6 

Tento parametr charakterizuje počet měření, během kterých hodnota minimální 

amplitudy signálu překročila hranici 15 % amplitudy maximální. I zde je možno získat 

z jednoho měření 20 hodnot (10 hodnot z osy x a 10 z osy y). Nižší hodnoty tohoto 

parametru jsou charakteristické pro lepší stabilizaci (Rašev, 2010). 

 

Průměrná diferenciace vůči ideální obálce - parametr 7 

Parametr charakterizující dlouhodobou stabilizaci. Určuje absolutní hodnotu rozdílu 

hodnot naměřené amplitudy obálky signálu a ideální obálky, jež byla vypočtena  

při stabilizaci ideálně posturálně stabilních osob. I zde nižší hodnoty znamenají lepší 

stabilizaci (Rašev, 2010). 

 

Hodnocení celkové stabilizace - parametr 8 

Arytmetickým průměrem všech výše zmiňovaných sedmi faktorů je získána jedna 

zaokrouhlená známka, která jednoznačně klasifikuje celkovou posturální stabilizaci 

jedince. Platí: nižší hodnota = lepší stabilizace. 
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K jednotlivým naměřeným hodnotám byly přiřazeny třídy, podle kterých bychom 

mohli rozhodnout, zda je vyšetřovaná osoba: 

1. stabilní (celkový stupeň stability 1) 

2. mírně nestabilní (celkový stupeň stability 2) 

3. silně nestabilní (celkový stupeň stability 3) 

Prahové hodnoty pro každý příznak v dané třídě jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
    Tabulka 1: Hranice hodnot pro zařazení do tříd (Melecký, 2008) 

příznaky/třídy stabilní méně stabilní silně nestabilní 
koeficient útlumu 

kmitů 
0,9 - 1,9 0,6 - 1,1 0,04 - 0,8 

koeficient utlumené 

energie 
5,1 - 11,2 11,2 - 16,6 16,6 - 28,6 

průměrné % ustálení 

vůči maximální 

amplitudě 

 
10,0 - 13,0 

 
13,1 - 21 

 
17 a více 

souhrnný parametr 

krátkodobé stab. 
1 - 1,45 1,45 - 1,95 1, 95 - 3 

počet ustálení  

pod 10% 
méně než 10 5,0 - 9,0 10 a více 

počet ustálení  

nad 15% 
0,0 - 2 2,0 - 6,0 6 a více 

průměrné diference 

vůči obálce 

 
méně než 35 

 
35 - 75 

 
75 a více 

 
 
 

4.4.2 Zpracování a analýza dat 
 

Při zpracování dat byla nejprve provedena pro všechny probandy analýza dat 

z programu Posturomed Commander. Ze třech měření se stanovil u každého medián  

pro jednotlivé parametry včetně osmého klasifikačního, podle kterého je určen stupeň 

stabilizace dle následující klasifikace:  1,0 - 1,4 stabilní; 1,5 - 2,4 mírně nestabilní;  

2,5 - 3,0 silně nestabilní. Data byla uložena v programu Excel, kde následovalo 

statistické a grafické zpracování. 

Při hodnocení celkové posturální stabilizace byl využit k zobrazení  

a posouzení rozptylu dat krabicový diagram Boxplot. Statistické zpracování, kdy byly 

testovány rozdíly středních hodnot ve skupinách, bylo provedeno pomocí Wilcoxonova 

znaménkového testu na hladině významnosti 0,1. V rámci celkové stabilizace  

se statisticky a graficky vyhodnocovaly zejména parametry 1 a 7, které charakterizují 
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krátkodobou a dlouhodobou schopnost posturální stabilizace, a dále parametr 5 a 6, 

jakožto počet ustálení pod hranici 10% a nad hranici 15%. 

Další zpracování výsledků se zaměřuje na hodnocení stabilizace při stoji  

na pravé a levé dolní končetině zvlášť. Jako výchozí hodnota nám opět posloužil osmý 

klasifikační parametr. Zohledněn byl vliv hlavních efektů (hypermobilita PDK či LDK  

a zda lokální či celková) a interakce mezi jednotlivými faktory. Následovalo statistické 

testování i zde pomocí Willcoxonova znaménkového testu na hladině významnosti 0,1. 

Pomocí histogramu jsou porovnány výsledky mezi jednotlivými probandy v rámci  

či mezi skupinami na základě lokalizace a směru, ve kterém je rozsah pohybu zvýšen. 

Dále budou rovněž zapracovány výsledky vstupního vyšetření periferní aference  

ve vztahu k dosaženým výsledkům posturální stabilizace. V těchto dvou částech nebylo 

provedeno statistické zpracování z důvodu malého souboru dat. 
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5 VÝSLEDKY 

 
Výzkumu se zúčastnilo celkem 24 osob, 19 žen a 5 mužů ve věkovém rozmezí  

20 - 29 let, jejichž základní antropometrické parametry jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 
Tabulka 2: Antropometrické hodnoty všech probandů 

  P věk 
výška 

(cm) 

váha 

(kg) 
BMI V   P věk 

výška 

(cm) 

váha 

(kg) 
BMI V 

P1 Ž 24 167 72 25,82 V P13 Ž 22 168 50 17,72 V 

P2 Ž 25 168 65 22,76 V P14 Ž 20 164 58 21,56 Ú 

P3 M 24 188 75 21, 22 V P15 Ž 24 177 76 24,26 V 

P4 M 24 176 85 27,44 V P16 Ž 27 168 60 21,26 Ú 

P5 Ž 20 168 72 25,51 V P17 Ž 24 165 66 24,24 Ú 

P6 Ž 24 172 70 23,66 Ú P18 Ž 23 175 64 20,9 Ú 

P7 Ž 23 176 82 26,47 Ú P19 Ž 29 170 65 22,49 Ú 

P8 M 27 179 86 26,84 V P20 Ž 25 156 51 20,96 Ú 

P9 Ž 26 167 59 21,16 V P21 Ž 24 164 54 20,08 Ú 

P10 Ž 21 170 63 21,8 Ú P22 Ž 24 168 65 23,03 Ú 

P11 M 23 182 75 22,64 V P23 Ž 25 170 58 20,07 Ú 

P12 M 23 182 85 25,66 V P24 Ž 23 158 52 20,83 V 

P – pohlaví, V – stav vigilance: ú – únava, v – vigilance (odpočatost)  
 
 Na základě výsledků vstupního vyšetření hypermobility a rozsahu pohyblivosti 

hlezenního kloubu, jež jsou zobrazeny v  tabulkách 4, 5, 6 a 7 byli probandi rozděleni 

do dvou skupin. Modrou barvou jsou označeny hodnoty, které byly rozhodující  

pro zařazení jednotlivých probandů. Světle fialová vyjadřuje projevy hypermobility, 

které však nebyly rozhodující pro zařazení do skupin.  

Tabulka 3: Probandi s konstitučními projevy hypermobility na DKK a páteři 

 
KH 

1 
KH 

2 
KH 

3 
KH 

4 
KH 

5 
KH 

6 
KH 

7 
KH 

8 
KH 

9 
KH 
10 

KH 
11 

KH 
12 

MCP kl. dx B C C A B B A C A C B B 
MCP kl. sin B C C A B B A C A C B B 
loket. kl. dx C C C C C C B B B A C A 
loket. kl. sin C C C C C C B B B A C A 

ramenní kl. dx B C B B B A B A B B C B 
ramenní kl. sin B B B B A A B A B B C B 
kyčelní kl. dx B A A A B A A A A B B B 
kyčelní kl. sin A B A A A A A A A B B B 
kolenní kl. dx C A C B B C A B A A A A 
kolenní kl. sin C A B B A C B B A A A A 
předklon 

 
C C C C A A C C C B C C 
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Tabulka 4: Probandi bez konstitučních projevů hypermobility na DKK a páteři 

  
LH 
1 

LH 
2 

LH 
3 

LH 
4 

LH 
5 

LH 
6 

LH 
7 

LH 
8 

LH 
9 

LH 
10 

LH 
11 

LH 
12 

 MCP kl. dx B B A B B B C A A B A A 
 MCP kl. sin B B A B B B C A A B A A 
loketní kl. dx C B A A B A A A A C B A 
loketní kl. sin C B A A B A A A A C B A 

ramenní kl. dx A A B A C B B A C A B B 
ramenní kl. sin A A A A C A A A B A B B 
kyčelní kl. dx A A A A A A A A A A A A 
kyčelní kl. sin A A A A A A A A A A A A 
kolenní kl. dx A A A A A A A A A A A A 
kolenní kl. sin A A A A A A A A A A A A 
předklon   A A A A A A A A A A A A 

     
 

V tabulce 6 a 7 jsou barevně zvýrazněny hodnoty, které převyšují fyziologickou mez 

pohyblivosti - zelená barva plantární flexi a barva žlutá inverzi.  

 
   Tabulka 5: Rozsahy pohyblivost hlezenních kloubů u skupiny KH 

    
KH 

1 
KH 

2 
KH 

3 
KH 

4 
KH 

5 
KH 

6 
KH 

7 
KH 

8 
KH 

9 
KH 
10 

KH 
11 

KH 
12 

PDK 

PF 65° 65° 60° 60° 60° 80° 60° 60° 65° 70° 60° 65° 

DF 15° 10° 10° 10° 20° 5° 10° 10° 15° 20° 10° 10° 

IN 60° 60° 40° 50° 40° 40° 45° 55° 40° 55° 35° 60° 

EV 30° 20° 20° 30° 20° 25° 25° 20° 30° 20° 20° 30° 

LDK 

PF 65° 75° 65° 65° 50° 65° 50° 70° 60° 60° 60° 70° 

DF 15° 10° 10° 20° 20° 10° 10° 10° 20° 20° 20° 15° 

IN 60° 55° 55° 40° 30° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 45° 

EV 30° 20° 25° 20° 10° 25° 25° 20° 30° 20° 20° 20° 

  PF - plantární flexe, DF - dorzální flexe, IN - inverze, EV - everze 

 
Z tabulky vidíme, že u všech probandů ze skupiny KH byl zvýšený rozsah pohybu 

ve směru plantární flexe na obou DKK, u dvou probandů (KH 1 a 2) byl také zjištěn  

bilaterálně zvýšený rozsah pohybu do inverze. U dalších pěti (KH3, 4, 8, 10, 12) byla 

prokazatelná pouze jednostranně zvýšená pohyblivost ve směru inverzním. 

 

V tabulce 7 vidíme, že u skupiny LH byl u třech probandů (LH 7, 8 a 10) naměřen 

zvýšený rozsah pohybu u obou DKK ve směru plantární flexe i inverze, kdežto  

u probandů LH 1 a LH 6 pouze na jedné DK. Další tři probandi (LH 2, 3, 4) vykazovali 

pouze jednostranně zvýšený rozsah plantární flexe. Pro dva probandy z celé skupiny  
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(LH 5 a 9) byl charakteristický jednostranně zvýšený rozsah plantární flexe, kdežto  

na druhé DK vedle plantární flexe i inverze. U probanda LH 11 pozorujeme na jedné 

straně zvýšenou inverzi a na druhé plantární flexi. Pouze jednostranně zvýšená 

pohyblivost ve směru inverze byla zjištěna u probanda LH 12. 

      
    Tabulka 6: Rozsahy pohyblivost hlezenních kloubů u skupiny LH 

    
LH 
1 

LH 
2 

LH 
3 

LH 
4 

LH 
5 

LH 
6 

LH 
7 

LH 
8 

LH 
9 

LH 
10 

LH 
11 

LH 
12 

PDK 

PF 50° 55° 50° 40° 60° 55° 55° 50° 60° 60° 40° 45° 

DF 20° 15° 25° 15° 5° 15° 15° 10° 10° 20° 15° 10° 

IN 50° 30° 30° 40° 45° 55° 60° 60° 50° 60° 50° 55° 

EV 20° 20° 30° 15° 10° 15° 15° 5° 20° 30° 20° 20° 

LDK 

PF 45° 45° 45° 50° 60° 40° 55° 50° 50° 50° 50° 40° 

DF 20° 15° 10° 10° 10° 20° 15° 5° 15° 15° 15° 15° 

IN 40° 30° 30° 30° 50° 40° 50° 50° 40° 60° 40° 40° 

EV 20° 20° 30° 10° 10° 5° 20° 15° 20° 30° 20° 30° 

    PF - plantární flexe, DF - dorzální flexe, IN - inverze, EV - everze 
 
 

Z hlediska posouzení schopností posturální stabilizace jsou pro nás velmi 

důležitá anamnestická data týkající se úrazů a onemocnění, která následně mohou být 

příčinou dysfunkce posturální stabilizace. V souvislosti s tímto, bude v následující 

tabulce uveden jednak výčet těchto centrálních příčin u jednotlivých probandů a také 

počet úrazů hlezenních kloubů.  

 

Tabulka 7: Anamnestické údaje všech probandů 

  distorze  
úraz 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

distorze  
Úraz 

PDK LDK PDK LDK 

LH1 2 0 otřes mozku KH1 0 1 / 

LH2 1 0 / KH2 4 4 / 

LH3 1 0 vysoké horečky KH3 5 0 Wiplash 

LH4 3 4 otřes mozku KH4 3 1 vysoké horečky  

LH5 6 3 / KH5 0 1 vysoké horečky 

LH6 2 0 / KH6 0 0 / 

LH7 2 4 / KH7 4 3 / 

LH8 8 4 otřes mozku KH8 0 1 / 

LH9 3 2 vysoké horečky KH9 10 20 / 

LH10 6 8 / KH10 0 0 otřes mozku 

LH11 4 2 otřes mozku KH11 0 0 vysoké horečky  

LH12 3 0 otřes mozku KH12 2 1 otřes mozku 
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5.1 Výsledky z Posturomed Commander 
 

5.1.1 Celková posturální stabilizace 
 

Hodnoty získané z programu Microswing 6.0 byly převedeny do programu 

Posturomed Comamnder, ve kterém byly následně analyzovány. 

Analýza celkové posturální stabilizace (zahrnující pravou i levou dolní končetinu 

dohromady) je zobrazena v následující tabulce. U každého probanda je uveden medián 

třech měření pro sedm, respektive osm parametrů, kdy poslední parametr  

je brán jako klasifikační. Tento parametr byl použit k dalšímu statistickému zpracování. 

Pro každou skupinu jsou uvedeny průměrné hodnoty a medián pro každý parametr 

zvlášť.  

 

Tabulka 8: Celková posturální stabilizace u skupin LH 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

LH1 1,11 8,99 12,66 1,7 9 2 78,4 1,5 

LH2 0,84 13,55 15,62 2,05 6 6 84,6 2,4 

LH3 1,1 11,2 16,16 2 6 6 130,22 2,2 

LH4 0,96 20,21 25,61 2,45 4 12 126,21 2,6 

LH5 1,36 10,42 13,05 1,65 11 4 144,71 1,8 

LH6 1,59 3,74 19,4 2,1 3 5 133,16 2,3 

LH7 1,23 7,55 22,64 2,4 3 8 122,78 2,4 

LH8 1,98 4,34 10,06 1,15 17 0 71,45 1,1 

LH9 2,92 6,64 11,7 1,5 10 0 72,31 1,3 

LH10 1,37 10,99 12,46 1,5 8 2 65,98 1,4 

LH11 1,31 9,46 12,53 1,8 6 2 81,15 1,8 

LH12 0,67 11,66 13,53 2,1 7 8 126,48 2,6 

aritmetický 
průměr 

1,37 9,91 15,45 1,87 8 5 103,12 1,95 

medián 1,27 9,94 13,29 1,9 7 5 103,69 2 

modrá - otřes mozku/vysoké horečky, fialová - wiplash, žlutá - stabilní, zelená - mírně 

nestabilní, modrá - silně nestabilní 

 

 V první skupině dosáhli tři probandi kvalitních výsledků, které odpovídají stupni 

stabilní, i přes opakované distorze obou hlezenních a ve dvou případech i otřes mozku  

a vysoké horečky, které mohly ovlivnit posturální stabilizaci. Na opačné straně  

se nachází dva probandi, jež byli označeni jako velmi nestabilní. U obou z nich byl 

anamnesticky zjištěn otřes mozku, který způsobuje insuficientní centrální zpracování 
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periferní aference s rozvojem dysfunkce posturální stabilizace. Zbylí probandi 

odpovídali stupni dvě, tedy mírně nestabilní, přičemž u čtyř z nich nebyla, u třech byla, 

anamnesticky zjištěna centrální příčina vedoucí k dysfunkci posturální stabilizace, 

avšak u každého byla přítomna příčina periferní, opakovaná zranění hlezenních kloubů. 

 

U skupiny KH vidíme, že ani jeden z probandů nebyl zařazen ke stupni tři, tedy 
silně nestabilní.  
 

Tabulka 9: Celková posturální stabilizace u skupin KH 

KH1 0,96 11,14 27,4 2,35 4 8 135,04 2,3 

KH2 1,25 9,19 11,24 1,4 13 0 69,91 1,2 

KH3 1,49 7,23 12,2 1,35 13 0 82,11 1,3 

KH4 0,96 13,64 16,9 1,75 9 5 80,97 2,4 

KH5 1,25 10,51 16,72 1,85 8 5 97,12 2 

KH6 1,36 6,09 11,56 1,2 16 0 72,22 1,3 

KH7 0,83 13,83 13,36 1,62 10 3 69,33 1,8 

KH8 1,2 10,67 12,12 1,35 13 0 50,06 1,2 

KH9 1,14 11,43 11,6 1,45 11 1 63,26 1,3 

KH10 0,91 12 14,57 1,9 8 6 111,75 1,8 

KH11 0,76 12,87 21,1 2,05 6 10 158,01 2,3 

KH12 0,93 13,98 12,17 1,5 12 3 51,34 1,6 

aritmetický 
průměr 

1,09 11,05 15,08 1,65 10 3 86,76 1,71 

medián 1,05 11,29 12,78 1,56 11 3 76,6 1,7 

modrá – otřes mozku/vysoké horečky, fialová - wiplash, žlutá - stabilní, zelená - mírně 

nestabilní, modrá - silně nestabilní 

 

Téměř u půlky probandů vidíme velmi dobrou posturální stabilizaci,  

i přes skutečnost, že jedna z probandek (KH3) prodělala úraz typu Wiplash a u jedné 

z probandek byl zjištěn velmi vysoký počet distorzí obou hlezenních kloubů. Ostatní 

probandi patří do skupiny mírně nestabilních. U dvou z nich (KH10 a KH11), ačkoliv 

počet distorzí hlezenních kloubů dosahoval nulových hodnot, byl v dřívější době 

přítomen otřes mozku či vysoké horečky, čož mohlo vést k narušení centrálního 

zpracování s následnou dysfunkcí posturální stabilizace. Další dva probandi  

(KH1 a KH7) byli pravým opakem - vyloučena byla jakákoliv centrální příčina narušení 

posturální stabilizace, avšak byla přítomna alespoň jedna distorze hlezenního kloubu.  

U posledních tří byl zjištěn otřes mozku/vysoké horečky v kombinaci s distorzemi 

hlezenních kloubů. 
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Z následujícího grafického zobrazení lze pro jednotlivé skupiny pozorovat rozdíl 

středních hodnot, nicméně v poměru k rozptylu dat to stále není dostačující  

pro statistické prokázání tohoto rozdílu.     

     

Při hypotéze, že “existují rozdíly 

středních hodnot celkové stabilizace mezi 

skupinami“ byla testována nulová hypotéza, tedy 

že “neexistují rozdíly středních hodnot celkové 

stabilizace mezi skupinami“. Při použití 

Wilcoxonova znaménkového testu byla  

p - hodnota 0,2223. Při hladině významnosti  

α = 0,1 se nulová hypotéza nezamítá, ale nelze 

jednoznačně tvrdit, že se celková posturální 

stabilizace mezi oběma skupinami liší. 

 

    
 

Podíváme - li se nyní na nejdůležitější parametry posturální stabilizace, tedy 

krátkodobou a dlouhodobou stabilizaci (P1 a P7), počet ustálení pod 10% a nad 15% 

(P5 a P6) a objeví se rozdíly mezi skupinami, které zobrazují následující grafy. 

 
    Graf 2: Parametr 1 a parametr 7 u skupiny LH 
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 Graf 1: Boxplot I 
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Celkově je schopnost okamžitě po zastavení se na jedné končetině utlumit plochu 

Posturomedu velmi dobrá. U ¾ jsou hodnoty větší než jedna, což svědčí o kvalitní 

krátkodobé posturální stabilizaci. U šesti probandů následně došlo během 

osmisekundového stoje ke zhoršení posturální stabilizace, což znázorňuje  

parametr 7 - jejich výsledky přesahovali hodnotu 100. U druhé poloviny však 

přetrvávala dobrá posturální stabilizace i při déletrvajícím stoji na jedné končetině.  

 

 

Graf 3: Parametr 1 a parametr 7 u skupiny KH 

 

 

 

Koeficient utlumení plochy je u poloviny probandů ze skupiny s konstituční 

hypermobilitou nižší než jedna, což svědčí o horší krátkodobé stabilizaci. U třech těchto 

probandů vidíme i přetrvávající zhoršenou stabilizaci při osmisekundovém stoji. 

Schopnost dlouhodobé stabilizace druhých třech probandů byla velmi dobrá. Z celé 

skupiny KH se šest probandů prezentovalo jak kvalitní krátkobou tak i dlouhodobou 

posturální stabilizací. 
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Graf 4: Parametr1 

 
 

Probandi s lokální hypermobilitou hlezenních kloubů mají v porovnání  

se skupinou s konstituční hypermobilitou lepší schopnost okamžitě po zastavení utlumit 

plochu Posturomedu, kdežto při dlouhodobém stoji dochází ke zhoršení posturální 

stabilizace, jak je možno vidět na grafech 4 a 5. 

 

       Graf 5: Parametr 7 

 

 

 

Následující graf zobrazuje, že ani u jednoho z parametrů nebude možné získat 

statisticky signifikantní rozdíl středních hodnot, i přestože především u parametru 7 lze 

pozorovat rozdíl těchto hodnot mezi oběma skupinami, avšak při velkém rozptylu dat. 
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Graf 6: Boxplot II 

 

Pro každý parametr zvlášť byla stanovena hypotéza: “Střední hodnoty parametru 

se mezi skupinami liší.“ Testovaná nulová hypotéza, tedy že “střední hodnoty parametru 

jsou u obou skupin stejné“ se na základě výsledků Wilcoxonova znaménkového testu 

ani u jednoho parametru nezamítá, neboť výsledná p - hodnota u parametru 1 byla  

0, 2034 a u parametru 7 poté 0,1728 při hladině signifikance α = 0,1, přičemž  

u parametru 7 byli rozdíly mezi skupinami patrné. 

 

Při porovnání parametru 5, počtu ustálení pod hranicí 10%, a parametru 6, počtu 

ustálení nad hranici 15%, byly zejména u prvního zmíněného parametru viditelné 

rozdíly mezi oběma skupinami. Pro zmíněné parametry je charakteristické: vyšší 

hodnoty parametru 5 = lepší stabilizace, nižší hodnoty parametru 6 = lepší stabilizace. 

 

        Graf 7: Parametr 5 
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U skupiny KH dosáhly téměř 2/3 probandů hodnot vyšších než 10, jak je vidět 

 na grafu 7, což poukazuje na lepší stabilizaci v porovnání s probandy ze skupiny LH,  

u kterých pouze tři z nich překonali tuto hranici. Lepší stabilizaci ve prospěch skupiny 

KH odpovídá i porovnání mediánu obou, kdy u skupiny LH hodnota nabývá sedmi  

a u skupiny KH jedenácti.  

 

           Graf 8: Parametr 6 

 

U druhého sledovaného parametru je medián skupiny LH pět a skupiny KH tři, 

v důsledku čehož lze konstatovat, že i z pohledu tohoto parametru byly dosaženy lepší 

výsledky u skupiny KH. 

Rozptyl dat spolu s označením mediánu pro každou skupinu (silná čára) je uveden 

na grafu 9. I zde můžeme pozorovat rozdíl středních hodnot, nicméně v poměru 

k rozptylu dat to u parametru 6 nestačí k získání statisticky významného výsledku.  

           

         Graf 9: Boxplot III 
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U parametru 6 nebyl prokázán statisticky významný rozdíl středních hodnot mezi 

oběma skupinami při p - hodnotě 0,4305. U parametru 5, tedy ustálení pod hranici 10%, 

byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl středních hodnot mezi oběma skupinami  

na hladině významnnosti 0,1, neboť p - hodnota činila 0,05551.  

 
 

5.1.2 Stabilizace při stoji na jedné končetině  
 

V této části zohledníme a následně zobrazíme vliv hlavních efektů (hypermobilita 

PDK či LDK a zda lokální či celková) a interakci mezi jednotlivými faktory. 

Následující obrázek porovnává vliv hlavních faktorů - PDK vs. LDK  

a LH vs. KH, kdy nejsou brány v úvahu vzájemné interakce mezi těmito dvěma faktory.  

V levé části grafu je patrné, že celkově horší posturální stabilizace, z pohledu 

obou skupiny, byla při stoji na LDK. Druhá strana grafu posuzuje vliv lokální  

či konstituční hypermobility. U skupiny LH pozorujeme horší schopnosti posturální 

stabilizace než u skupiny KH. Pokud se však podíváme na měřítko vlevo, zjistíme,  

že rozdíly ani v jednom z faktorů nebyly až tak výrazné a pohybovaly se v řádu setin.  

 
 

                  
              Graf 10: Vliv hlavních efektů  

                   (faktor strana vlevo, faktor skupina vpravo)  
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Vliv mezi jednotlivými faktory (vliv PDK a LDK, celkové a lokální 

hypermobility) zobrazuje následující graf 11.  

Na první pohled se křivka každé ze skupin nachází v jiné části grafu. U skupiny 

LH byla stabilizace při stoji na pravé i levé DK zhoršena v porovnání s výsledky 

skupiny KH. U probandů s lokální hypermobilitou byla stabilizace horší při stoji  

na LDK, kdežto u druhé skupiny na PDK. Přesto se u obou skupin získají přibližně 

stejné hodnoty pro pravou i levou dolní končetinu, kdy se rozdíl mezi končetinami 

pohybuje v řádu setin. Při tomto vyhodnocení však nebyla zavzata skutečnost, zda se 

jedná o jednostrannou či oboustrannou hypermobilitu u skupiny LH. 

 

    
          Graf 11: Graf interakce faktorů 

 
 
 

U probandů s pouze hypermobilním jedním či oběma hlezenními klouby  

ze skupiny LH byly vyhodnoceny schopnosti posturální stabilizace pro levou a pravou 

končetinu zvlášť. V tabulce 10 je uveden pouze hlavní klasifikační parametr pro PDK  

a LDK. Modře jsou označeni probandi, u nichž byla prokázána pouze jednostranná 

hypermobilita. Pro zbylé probandy byla charakteristická oboustranná hypermobilita 

hlezenního kloubu. 
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 Tabulka 10: Posturální stabilizace při stoji na PDK a LDK u skupiny LH 

    P8 

  

    P8 

LH1 
P 1,6 

LH7 
P 2,1 

L 2 L 2,7 

LH2 
P 2,5 

LH8 
P 1,1 

L 1,8 L 1,4 

LH3 
P 2,3 

LH9 
P 1,3 

L 2,1 L 1,7 

LH4 
P 2,6 

LH10 
P 1,6 

L 2,6 L 1,8 

LH5 
P 1,4 

LH11 
P 2 

L 1,9 L 1,9 

LH6 
P 2,1 

LH12 
P 2,6 

L 2 L 2,6 
        světle modrá – jednostranná hypermobilita 
        
  
 

 

 

Při pohledu na tabulku je patrné, že tři ze šesti probandů s jednostrannou 

hypermobilitou hlezenního kloubu nezávisle na tom, na které končetině zrovna stojí,  

se prokazují jako mírně nestabilní, zatímco dva probandi, LH4 a LH12, jsou při stoji  

na obou DKK velmi nestabilní. Probandka LH2 s jednostrannou hypermobilitou 

hlezenního kloubu vpravo vykazovala horší schopnosti posturální stabilizace při stoji  

na PDK s hypermobilním hlezenním kloubem. Při oboustranné hlezenní hypermobilitě 

byla u třech probandů zjištěna rozdílná schopnost posturální stabilizace při stoji  

na pravé a levé dolní končetině. U probandů LH5, LH7 a LH9 byla stabilizace zhoršena 

přistoji na LDK, přičemž u prvního uvedeného probanda korelovala zhoršená 

stabilizace s vyšším počtem úrazů a více pohyblivým hlezenním kloubem. U dalších 

dvou probandů se nejednalo o končetinu s častějšími distorzemi hlezenního kloubu. 

Pro skupinu s konstituční hypermobilitou je vyhodnocení pravé a levé dolní 

končetiny uvedeno níže. U nikoho z této skupiny nebyl zaznamenán nejnižší stupeň 

stability. V několika případech však výsledky dosahovaly hraničních hodnot mezi 

mírnou a silnou nestabilitou. Rozdílné schopnosti posturální stabilizace mezi 

končetinami pozorujeme u probandů KH1, KH2, KH4, KH5 a KH8. U posledních třech 

jmenovaných horší výsledky odpovídají častěji poraněné končetině. Ve většině případů 

stabilní 
mírně nestabilní 
silně nestabilní 
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je však úroveň posturální stabilizace u pravé a levé dolní končetiny, na rozdíl  

od probandů s lokální hypermobilitou, téměř totožná. 

 

         Tabulka 11: Posturální stabilizace při stoji na PDK a LDK u skupiny KH 

  
P8 

 

  
P8 

KH1 
P 2,4 

KH7 
P 2 

L 2,1 L 1,8 

KH2 
P 1,5 

KH8 
P 1,3 

L 1,3 L 1,6 

KH3 
P 1,4 

KH9 
P 1,5 

L 1,4 L 1,4 

KH4 
P 2,4 

KH10 
P 2,3 

L 1,9 L 2,3 

KH5 
P 1,8 

KH11 
P 2,4 

L 2,3 L 2,4 

KH6 
P 1,3 

KH12 
P 1,7 

L 1,4 L 1,7 
 
 

 

 

 

Ani zde mezi oběma skupinami nebyl prokázán signifikantně významný 

statistický rozdíl středních hodnot mezi pravou a levou dolní končetinou,  

což je dáno i velkým rozptylem dat. P - hodnota zde činila 0,7801.   

 

                   

        Graf 12: Boxplot IV 

stabilní 
mírně nestabilní 
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5.2 Vliv periferní aference na posturální stabilizaci 
 

Ke zhodnocení periferní aference, jakožto možného činitele ovlivňujícího 

posturální stabilizaci, byla u všech probandů vyšetřena palestezie a dráždivost. 

Výsledky pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. 

 

Tabulka 12: Vyšetření palestezie a dráždivosti u skupiny KH 

P 

KH 
 1 

KH  
2 

KH  
3 

KH 
 4 

KH  
5 

KH 
6 

KH 
7 

KH 
8 

KH 
 9 

KH 
10 

KH 
11 

KH 
12 

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L 

DP 5 5 8 8 7 7 7 6 8 8 7 8 7 7 6 6 7 7 6 7 8 7 7 7 

MM 5 6 7 8 5 5 6 7 7 8 8 8 7 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 

ML 5 6 8 8 5 7 7 7 8 7 8 8 8 7 7 5 7 6 6 7 7 7 6 6 

D M M M M R R A A A R A M R R R R R R R R M M M M 

P – parestezie, DP – dorsum pedis, MM – malleolus medialis, ML – malleolus lateralis,  
D – dráždivost; M – moderate, A – augmenter, R - reducer 
 

Fialově jsou v tabulce označeny hodnoty, které nedosahovaly hranice považované 

ještě za fyziologickou hranici, nabývaly tedy hodnot menších než 6. Růžově jsou potom 

zabarvena pole, kdy se naměřené výsledky lišily mezi oběma končetinami v té které 

oblasti. Při vyšetření dráždivosti zelená barva označuje sníženou reakci na podráždění, 

žlutá barva reakci zvýšenou. 

Horší výsledky při vyšetření hlubokého vibračního čití ve všech testovaných 

oblastech byly u skupiny KH dosaženy pouze na PDK u probandky KH 1, u které však 

vibrační vnímání i na LDK dosahovalo celkově nižších až hraničních hodnot.  

I u probandky KH3 rovněž vidíme zhoršené vnímání vibrací na obou DK v oblasti 

vnitřního malleolu a u PDK i v oblasti zevního malleolu. Probandi KH 7, 9 a 10 hůře 

vnímají vibrace v oblasti vnitřního malleolu na LDK (KH 7, 9) a PDK (KH 10), u které 

je však celkově na této DK snížené vnímání oproti rovněž bezúrazové LDK Oblast 

zevního malleolu je sníženou oblastí pro vnímání vibrací na LDK u probanda KH8.  

U ostatních probandů vidíme, že se ve většině případů objevuje snížené vnímání vibrací 

v jedné z vyšetřovaných oblasti DK oproti druhostranné končetině. Hodnoty se však 

pohybují v rámci fyziologických hodnot (6/8 – 8/8).  

Z pohledu senzorické funkce vidíme, že pět z dvanácti probandů vykazovalo 

nulovou odpověď při podráždění plosky, kdežto nadměrná reakce byla charakteristická 

pouze pro jednoho probanda. Zajímavý výsledek je vidět u KH5, kdy na PDK byla 
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výrazná reakce při podráždění a na LDK reakce úplně nulová. U probandky KH 6  

byla na jedné končetině reakce přiměřená, kdežto druhá DK zareagovala nadměrně.  

U ještě neuvedených probandů této skupiny byla reakce na podráždění na obou DKK 

stejná a fyziologická. 

Zhoršené vnímání vibračního čití je zřejmé na LDK ve všech oblastech  

u probandky LH5. Vždy pouze v jedné z vyšetřovaných oblastí bylo horší vnímání 

u probandů LH3, LH 11 a LH12, kde u posledně jmenovaného hodnoty dosahovaly 

celkově nižších až hraničních hodnot. U ostatních probandů se pohybují hodnoty  

ve fyziologickém rozmezí, přičemž ve většině případů je snížené vnímání na jedné DK 

pouze v jedné oblasti oproti druhostranné DK. Pouze u probanda LH6 vidíme,  

že hodnoty PDK dosahují nižších hodnot oproti LDK, ale stále ve fyziologickém 

rozmezí (6/8 – 8/8).  

Z pohledu senzorické funkce vidíme, že pět z dvanácti probandů vykazovalo 

nulovou odpověď při podráždění plosky, kdežto nadměrná reakce zde byla pouze u čtyř 

probandů. U jediného probanda této skupiny, LH8, byla odlišná reakce mezi PDK  

a LDK – zvýšená reakce na LDK, kdežto na PDK byla reakce zcela fyziologická stejně 

tak jako u zbylých dvou probandů.  

 

Tabulka 13: Vyšetření palestezie a dráždivosti u skupiny LH 

P 

LH  
1 

LH 
 2 

LH  
3 

LH  
4 

LH  
5 

LH 
 6 

LH 
7 

LH 
8 

LH 
9 

LH 
10 

LH 
11 

LH 
12 

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L 

DP 6 6 8 8 5 6 7 7 7 5 7 8  7 7 7 7 8 7 8 8 5 6 6 6 

MM 7 8 7 8 7 7 7 6 7 5 6 7 7 6 6 7 8 7 6 6 7 7 6 6 

ML 7 7 8 8 6 7 8 7 6 5 7 8  7 6 7 7 8 7 7 8 7 6 5 6 

D M M A A A A R R M M R R A A M A A A R R R R R R 

P – parestezie, DP – dorsum pedis, MM – malleolus medialis, ML – malleolus lateralis,  
D – dráždivost, M – moderate, A – augmenter, R – reducer 
 

Fialově jsou v tabulce označeny hodnoty, které nedosahovaly hranice považované 

ještě za fyziologickou hranici, nabývaly tedy hodnoty menší než 6. Růžově jsou potom 

zabarvena pole, kdy se naměřené výsledky lišily mezi oběma končetinami v té které 

dané oblasti. Při vyšetření dráždivosti zelená barva označuje sníženou reakci  

na podráždění, žlutá barva reakci zvýšenou. 
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U probandů, kteří vykazovali známky sníženého vibračního vnímání alespoň  

ve dvou ze tří testovaných oblastí jedné DK oproti druhostranné DK, je tabelárně 

zobrazena jejich souvztažnost k posturální stabilizaci. Pokud bylo mezi končetinami 

zjištěno odlišné vnímání vibrací pouze v jedné z vyšetřovaných oblastí, nebyl tento 

výsledek brán v úvahu, neboť se mohlo jednat o chybné odečtení hodnot z měřící 

stupnice. 

 
Tabulka 14: Vztah mezi palestezií a posturální stabilizací 

LH3 LH4 LH5 LH6 LH7 LH9 LH11 LH12 
P L P L P L P L P L P L P L P L 

2,3 2,1 2,6 2,6 1,4 1,9 2,1 2 2,1 2,7 1,3 1,7 2 1,9 2,6 2,6 
↓     ↓   ↓ ↓     ↓   ↓ ↓   ↓   

                

 

  KH1 KH3 KH7 KH8 KH9 KH10 
  

 

  P L P L P L P L P L P L 
  

 

  2,4 2,1 1,4 1,4 2 1,8 1,3 1,6 1,5 1,3 2,3 2,3 
  

 

  ↓ ↓ ↓ ↓   ↓   ↓   ↓ ↓   
   

Šipkou jsou označena pole, kdy hodnoty dosahovaly hodnot menších než 6 nebo 

bylo zjištěno zhoršené vibrační vnímání minimálně ve dvou ze tří vyšetřovaných 

oblastí. Modrá barva charakterizuje zhoršenou stabilizaci na dané končetině v závislosti 

na sníženém vibračním. Z tabulky je zřejmé, že u poloviny probandů právě snížené 

vnímání vibrací může být příčinou horší posturální stabilizace při stoji na dané 

končetině. Oboustranný deficit u probandky KH1 koreluje s celkově zhoršenou 

posturální stabilizací. U zbylých probandů však byly výsledky posturální stabilizace  

na obou DKK shodné, ba dokonce na straně se sníženým vnímáním dosahovaly nižších, 

tedy lepších hodnot. 

Vstupní vyšetření zahrnovalo, jak je již uvedeno výše, zhodnocení senzorické 

funkce nohy. I zde poukážeme, zda zvýšená či snížená reakce na podráždění souvisí 

s horšími / lepšími výsledky posturální stabilizace.  

 

Tabulka 15: Posturální stabilizace pří snížené reakci na podráždění 

                                                snížená reakce na podráždění 

LH4 LH6 LH10 LH11 LH12 KH3 KH7 KH8 KH9 KH10 

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L 

2,6 2,6 2 2,1 1,6 1,8 2 1,9 2,6 2,6 1,4 1,4 2 1,8 1,3 1,6 1,5 1,4 2,3 2,3 
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         Tabulka 16: Posturální stabilizace pří zvýšené reakci na podráždění 
 

 

 

 

 

Modrá barva označuje hodnoty větší než dvě, což charakterizuje horší výsledky 

posturální stabilizace. Celkově více probandů reagovalo, nebo spíše tedy nereagovalo 

na podráždění plosky. Téměř všichni svými výsledky patří do skupiny mírně 

nestabilních, s výjimkou probanda LH4, u kterého pozorujeme velmi zhoršené 

schopnosti posturální stabilizace, a probandky KH3, která se naopak pohybuje  

na hranici stability a mírné nestability.  

Při zvýšené rekaci na podráždění pozorujeme, s výjimkou jednoho probanda, 

horší dosažené výsledky posturální stabilizace. Je pravdou, že všechny hodnoty se dají 

zahrnout do skupiny mírně nestabilních (s výjimkou LDK u probandky LH7 a PDK  

u LH2), avšak výsledky přesahují ve většině případů hodnotu dvě, čímž se přibližují 

více k horní hranici a tím pádem zhoršené stabilizaci.  

Ze skupiny LH byla u jednoho probanda zjištěna odlišná reakce na podráždění 

mezi DKK, ze skupiny KH u dvou (tabulka 18). Hraničních hodnot pro zařazení ještě 

do skupiny stabilních dosáhli u jednoho v případě nadměrné reakce na podráždění,  

u druhého pak při fyziologické reakci. V obou případech však byla jejich stabilizace 

dobrá.  

 

Tabulka 17: Odlišná reakci na podráždění mezi DKK 
 

 

 

 

 
Zajímavý výsledek je vidět u probandky KH5, přestože prodělala jednu distorzi 

pravého hlezenního kloubu s následným zvýšeným ROM ve směru plantární flexe  

a reakce na podráždění zde byla velmi výrazná, vykazovala horší výsledky posturální 

stabilizace při stoji na LDK, která měla charakter zcela tzv. “mrtvé nohy“.  

 

 

zvýšená reakce na podráždění 

LH2 LH3 LH7 LH9 KH4 

P L P L P L P L P L 

2,5 1,8 2,3 2,1 2,1 2,7 1,3 1,7 2,4 1,9 

LH8 KH6 KH5 

P L P L P L 

1,1 1,4 1,3 1,4 1,8 2,3 

M A A M A R 
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5.3 Vliv směru zvýšeného pohybu na posturální stabilizaci 
 

U každého probanda byl zjištěn zvýšený rozsah pohybu hlezenního kloubu 

v jiném směru či směrech a na pravé či levé DK. Na tomto místě se zaměříme na vliv 

rozsahu pohybu hlezenního kloubu na schopnosti krátkodobé a dlouhodobé posturální 

stabilizace, tedy parametru 1 a parametru 7. 

Pro lepší přehlednost jsou v tabulce 19 uvedeny u každého probanda směry,  

e kterých je zvýšen rozsah pohybu. 

 
   Tabulka 18: Směry zvýšeného pohybu hlezenních kloubů 

  PDK LDK 

  

  PDK LDK 

LH1 PF + IN / KH1 PF + IN PF + IN 
LH2 PF / KH2 PF + IN PF + IN 
LH3 PF / KH3 PF PF + IN 

LH4 / PF KH4 PF + IN PF 
LH5 PF PF + IN KH5 PF PF 

LH6 PF + IN / KH6 PF PF 
LH7 PF + IN PF + IN KH7 PF PF 
LH8 PF + IN PF + IN KH8 PF + IN PF 

LH9 PF + IN PF KH9 PF PF 
LH10 PF + IN PF + IN KH10 PF + IN PF 

LH11 IN PF KH11 PF PF 
LH12 IN / KH12 PF + IN PF 

  PF - plantární flexe, IN - inverze, / - bez zvýšeného ROM 

 

Při jednostranné hypermobilitě je z grafů patrné, že čtyři ze šesti probandů 

vykazují horší výsledky dlouhodobé stabilizace. U dvou z nich (LH3 a LH4) byl ROM 

zvýšen směrem plantárním, u dalšího (LH12) ve směru inverzním a u posledního 

v obou zmíněných směrech (LH6). Při hypermobilitě směrem inverzním, proband 

LH12, byl horší výsledek i při stabilizaci krátkodobé. Nížší hodnoty parametru 1 vidíme 

i u první probandky, jejíž schopnosti dlouhodobé stabilizace však byly na vysoké 

úrovni.  
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Graf 13: Vliv směru zvýšeného rozsahu pohybu   
                                  při jednostranné hypermobilitě 

 

První půlka grafu 14 zobrazuje probandy se zvýšeným rozsahem plantární flexe  

a inverze na obou DKK, druhá půlka pak oboustranně zvýšenou pouze plantární flexi, 

při které je zřejmé, že většina probandů dosahuje dobré dlouhodobé stabilizace 

s výjimkou probanda KH11, u kterého byla zhoršena i stabilizace krátkodobá.  

Při hypermobilitě ve směru plantárním i inverzním byli výsledky v prvním sledovaném 

parametru velmi dobré. Rozdíly pozorujeme u parametru stabilizace dlouhodobé, kdy  

tři probandi dosahovali kvalitní výsledků, avšak vždy se jeden proband ze skupiny LH  

i KH prokazovali horšími schopnostmi dlouhodobé stabilizace.  

 

Graf 14: Vliv směru zvýšeného rozsahu pohybu  
               při oboustranné hypermobilitě 
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5.4 Porovnání výsledků mezi jednotlivými probandy 
 

V této kapitole se zaměříme na zhodnocení výsledků, koeficientu celkové 

posturální stabilizace, mezi jednotlivými probandy či větším počet probandů v rámci 

skupin i mezi nimi na základě lokalizace a směru, ve kterém je rozsah pohyb zvýšen 

(viz tabulka 19). Statistické zpracování zde nebylo provedeno z důvodu malého souboru 

dat. 

V tabulce 20 je zobrazena celková posturální stabilizace při jednostranné  

a oboustranné hypermobilitě. Jsou zřejmé horší výsledky stabilizace při jednostranné 

hypermobilitě, s výjimkou LH1, než při hypermobilitě bilaterální. I zde však vidíme 

horší výsledek pouze u jednoho probanda a to LH7. 

 

          Tabulka 19: Celková stabilizace  
               při jednostranné a oboustranné hypermobilitě 

jednostranná   oboustranná 

LH1 1,5   LH5 1,8 
LH2 2,4   LH7 2,4 
LH3 2,2 LH8 1,1 
LH4 2,6 LH9 1,3 
LH6 2,3 LH10 1,4 

LH12 2,6   LH11 1,8 
 

 

Následující graf zobrazuje probandy skupiny LH, kteří vykazovali zvýšený rozsah 

pohybu jednoho hlezenního kloubu.  

 

                          

 Graf 15: Posturální stabilizace při jednostranné hypermobilitě 
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I přes hypermobilitu pravého hlezenního kloubu byla posturální stabilizace  

u první probandky horší při stoji na LDK. U třech probandů odpovídala zhoršená 

stabilizace stoji na končetině s hypermobilním hleznem, tedy pravé.  Zbylí dva probandi 

vykazovali stejnou úroveň posturální stabilizace ať již při stoji na končetině 

s hypermobilním hlezenním kloubem nebo na končetině s fyziologickým rozsahem 

pohybu. Všichni probandi se však prezentují mírnou nestabilitou, dva z nich dokonce 

silnou nestabilitou. Jak bylo uvedeno výše, anamnesticky byl u těchto dvou probandů 

zjištěn otřes mozku. 

 

Při porovnání probandů s jednostrannou zvýšenou plantární flexí a probandů  

se stejným, ale oboustranným problémem ze skupiny KH vidíme na grafu 16,  

že se pouze dva probandi ze skupiny KH prezentují lepší posturální stabilizací než 

ostatní. Nepozorujeme však, že by mezi končetinami byl výrazný rozdíl - na jedné 

končetině stabilní, na druhé mírně či silně nestabilní. Drobné niance jsou patrné z grafu,  

ale většina probandů s oboustrannou hypermobilitou hlezenního kloubu je mírně 

nestabilních, mimo poslední zde zařazenou probandku.  

 

 

           Graf 16: Posturální stabilizace při zvýšeném rozsahu plantární flexe 
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Podíváme - li na celkovou posturální stabilizaci u těchto probandů, z graf 17 

vidíme, že se všichni probandi ze skupiny LH prokazovali horší posturální stabilizací 

než probandi ze skupiny KH. 

 

           

Graf 17: Celková posturální stabilizace u probandů  
           se zvýšným rozsahem plantární flexe 

 

Z grafu 18, který vyobrazuje probandy z obou skupin se zvýšenou plantární flexí  

a inverzí na jedné straně oproti druhé končetině s pouze zvýšenou plantární flexí nelze 

říci, že by zvýšená pohyblivost ve směru PF i IN na jedné straně měla negativní vliv  

na posturální stabilizaci při stoji na této končetině oproti druhostranné s pouze 

zvýšeným ROM ve směru plantárním. 

 

      

     Graf 18: Posturální stabilizace při zvýšeném rozsahu pohybu na obou DKK 
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Porovnáme - li celkovou posturální stabilizaci u těchto probandů zjistíme,  

že pouze jeden ze skupiny KH prokazuje horší celkovou posturální stabilizaci 

přesahující hodnotu 2. Ostatní probandi se svými výsledky pohybují pod touto hranicí, 

což charakterizuje, mírnou nestabilitu.  

 

 

Graf 19: Celková posturální stabilizace  
při zvýšeném rozsahu pohybu na obou DKK 

 

Při zvýšené pohyblivosti ve směru plantární flexe a inverze na obou dolních 

končetinách byla u všech probandů skupiny LH zhoršená posturální stabilizace při stoji 

na LDK, zatímco u dvou probandů ze skupiny KH na PDK (graf 20). Tato skutečnost 

ukazuje, že i při stejně zvýšeném rozsahu pohybu hlezenních kloubů, může být 

posturální stabilizace zcela rozdílná. U probandek LH7 a LH10  koreluje zhoršená 

stabilizace při stoji na LDK s větším počtem distorzí této končetiny.  

 

 

Graf 20: Posturální stabilizace  
               při zvýšeném rozsahu PF a IN na obou DKK  
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Při srovnání celkové posturální stabilizace těchto probandů nelze vyčíst jasné 

rozdíly mezi skupinami LH a KH. Z každé skupiny byla u jednoho z nich vždy 

posturální stabilizace na nižší úrovni. 

 

 

        Graf 21: Celková posturální stabilizace  
               při zvýšeném rozsahu PF a IN na obou DKK 
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6 DISKUZE 
 

V mé práci jsem se zaměřila na skupinu osob, u kterých byl v důsledku distorze 

hlezenního kloubu přítomen zvýšený rozsah pohybu v tomto kloubu ať již na jedné  

či obou dolních končetinách.  

Jak již Ross a Guskiewicz (2004) uvedli, při zjišťování vlivu poraněného 

hlezenního kloubu na posturální stabilizaci je mnohem vhodnější a relevantnější využití 

dynamických testů, neboť obecně více zatěžují posturální řízení a jsou při nich rovněž 

kladeny vyšší nároky na aktivitu hlezenního kloubu. Většina studií se zabývá 

hodnocením posturální stabilizace buď po akutně vzniklém inverzním traumatu,  

při chronické instabilitě nebo jak uvádějí při instabilitě funkční. Ve výzkumu jsem  

tak u všech probandů vyloučila jakékoliv poranění hlezenního kloubu minimálně  

za poslední rok, čímž jsem se snažila zajistit, že hypermobilita hlezenního kloubu  

je déletrvající záležitostí. Pohlaví nebylo pro tento výzkum rozhodující, avšak kritéria 

pro zařazení do skupiny KH (konstituční hypermobilita) splňovaly pouze ženy, kdežto 

součástí skupiny LH (lokální hypermobilita) bylo i pět mužů.  

Rozhodujícím faktorem pro mou práci byla celková pohyblivost hlezenního 

kloubu, neboť v dřívějších publikacích věnovaných této problematice byla upřena 

pozornost pouze na subjektivní hodnocení stavu hlezna při denních aktivitách.  

Pro zjištění rozsahu pohybu hlezenních kloubů jsem tak použila goniometrické 

vyšetření. Nutné je však uvést, že zde mohly být výsledky do jisté míry ovlivněny 

lidským faktorem v souvislosti s přiložením goniometru či odečítáním hodnot na jeho 

stupnici. Pro případné další studie bych doporučila přesnější objektivizační metodu, 

např. artrometr. Ani využití manuálních testů na ligamentózní laxicitu, ADT a TTT, 

nepovažuji za příliš vhodné, neboť se zaměřují pouze na konkrétní ligamenta  

a nehodnotí pohyblivost celého akra, která je ve své podstatě nejdůležitější. Dalším 

důvodem je i nejednotnost při vyhodnocení testování, které je subjektivní, a není přesně 

stanovena hranice pozitivity výsledků (Futji et al., 2000). 

Při vyšetření hypermobility jsem narazila na několik zajímavých poznatků. 

Kritériem pro zařazení do skupiny KH byla přítomnost hypermobility v oblasti páteře 

a/nebo kloubů dolních končetin včetně hlezenních. I u většiny probandů zařazených  

do skupiny s lokální hypermobilitou hlezenního kloubu byla při testování také zjištěna 

kloubní hypermobilita, ale jen v oblasti horních končetin. Pojem konstituční 
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hypermobilita bývá spojen se zvýšeným rozsahem pohybu ve všech vyšetřovaných 

kloubech. Z výsledků v této práci však vidíme, že tomu zcela tak není, přestože 

v literatuře nenalezneme žádný konkrétnější pohled na kloubní hypermobilitu či její 

rozdělení. I přes malý testovaný soubor nebyla u všech probandů skupiny KH 

prokázána hypermobilita ve všech vyšetřovaných kloubech. Kritéria pro mou studii 

však tito probandi splňovali.  

První hypotéza, kdy při konstituční hypermobilitě vyjádřené na dolních 

končetinách bude posturální stabilizace lepší než při lokální hlezenní hypermobilitě se 

nám jednoznačně nepotvrdila. Ze získaných výsledků práce nelze s jistotou říci,  

že by probandi s lokální hypermobilitou hlezenního kloubu vykazovali horší výslednou 

schopnost stabilizace. U nejdůležitějších parametrů se však výsledky odlišovaly. 

Hodnota mediánu tří parametrů vycházela při srovnání lépe pro skupinu 

s hypermobilitou konstituční. Jednalo se o  parametr dlouhodobé stabilizace, dále 

,,počet ustálení pod hranici 10%“, ,,počet ustálení nad hranici 15%“  

a také koeficient celkové stabilizace. Medián koeficientu útlumu vycházel naopak  

o něco lépe pro skupinu s lokální hypermobilitou hlezenního kloubu, což však mohlo 

být ovlivněno nadprůměrně kvalitními výsledky dvou probandů. Při hodnocení 

posturální stabilizace při stoji na levé a pravé končetině zvlášť jsme dospěli ke zjištění, 

že při lokální hypermobilitě bylo na obou končetinách dosaženo horších výsledků než  

u skupiny KH. Velmi nepratrný rozdíl byl v případě prvně jmenované skupiny 

pozorován i mezi oběma končetinami. U toho výsledku však musíme brát v úvahu,  

že byly zavzaty hodnoty všech probandů, přičemž nebylo zohledněno, zda se jednalo  

o jednostrannou či oboustrannou hypermobilitu. Při detailnějším pohledu na výsledky  

si všimneme, že u každého parametru i mezi oběma končetinami se objevovaly 

extrémní hodnoty ať již ve smyslu pozitivním či negativním, které mě vedly 

k zamyšlení se nad skutečnostmi, jež by hodnoty narušující tendenci skupiny  

u jednotlivých probandů mohly ovlivnit.  

S jistotou nelze tvrdit, že by vždy při možném narušeném centrálním zpracování 

periferní aference byla posturální stabilizace zhoršena, neboť je pozorovatelné, že i přes 

prodělaný otřes mozku či vysoké horečky spolu s distorzemi hlezenních kloubů vidíme 

výborné posturální reakce, což poukazuje na regenerační schopnosti organismu  

a vytvoření kompenzačních mechanismů. Pozorovatelné však u nich byly rozdíly mezi 

PDK a LDK, kdy horší výsledky dané končetiny korelují v jednom případě  
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s jednostrannou zvýšenou reakcí na podráždění, v druhém případě pak se sníženým 

vibračním vnímáním.  

Při lokální hypermobilitě byli za silně nestabilní označeni dva jedinci, u kterých 

byla zjištěna kombinace centrální i periferní příčiny vedoucí k rozvoji dysfunkce 

posturální stabilizace, tedy otřes mozku a opakované distorze. Pozorovatelná byla 

zhoršená schopnost jak krátkodobé, tak i dlouhodobé stabilizace. Přestože se v obou 

případech jednalo o jednostrannou hypermobilitu hlezenního kloubu, neshledala jsem 

žádný rozdíl v posturální stabilizaci při stoji na pravé a levé DK, a to i v případě,  

že byla uvedena distorze pouze jednoho hlezenního kloubu. Z tohoto vidíme,  

že i při jednostranném poranění může být stabilizace zhoršena také na druhostranné 

končetině. K nestabilitě mohla negativně přispívat i bilaterálně snížená senzorická 

funkce nohou.  

I přes dříve prodělané vysoké horečky vykazoval proband 3 známky kvalitní 

krátkodobé stabilizace, ale při zvýšených nárocích na delší posturální stabilizaci  

se projevila celková výrazná posturální nestabilita. Současně zvýšená reakce  

na podráždění plosky mohla být příčinou horších posturálních reakcí pozorovaných  

na obou DKK. Nepatrný rozdíl mezi DKK se však vyskytl, když snížená palestezie 

odpovídala končetině se zhoršenou stabilizací.  

Při vyloučení centrální příčiny pozorujeme ve třech případech hodnotu celkové 

stabilizace vyšší než dvě. Špatná krátkodobá reakce systému, kdy snížená periferní 

aference v důsledku úrazu zabraňuje rychlé adaptaci receptorů je zřetelná u probandky 

2, u které jsou však dlouhodobé posturální reakce velmi dobré. Horší výsledky byly 

právě v jejím případě patrné i při stoji na poúrazové pravé DK s hypermobilním 

hleznem. Při dobré krátkodobé stabilizaci, jak je tomu u probandů 6 a 7, se během 

vyšetřování projevily horší dlouhodobé posturální reakce. Poslední jmenovaná 

probandka vykazovala zhoršenou celkovou stabilizaci při stoji na častěji poraněné LDK, 

kde bylo rovněž snížené vibrační vnímání. Při oboustranné hypermobilitě hlezenních 

kloubů byly pozorovány rovněž rozdíly mezi končetinami z důvodu jednak úrazu či 

většího počtu úrazů nebo sníženého vibračního vnímání, případně rozdílné senzorické 

funkci nohy. Jeden konkrétní případ probandky KH5 poukazuje na možnost velkého 

vlivu rozdílných periferních aferentních informací na posturální stabilizaci. 

Hypermobilita nejen hlezenního, ale i ostatních kloubů dolní končetiny kloubu se zde 

vyskytovala na pravé straně, ale horší posturální stabilizace byla zjištěna na levé 
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poúrazové dolní končetině, které odpovídala snížená senzorická funkce nohy, kdežto na 

pravé DK byla reakce na podráždění velmi výrazná. Nesmíme však zapomenout 

zohlednit i prodělané vysoké horečky.  

Při absenci úrazu a přesto přítomné hypermobilitě hlezenních kloubů vidíme 

rozdílné schopnosti posturální stabilizace, přičemž horší výsledky jsou pozorovány  

ve spojení s narušeným centrálním zpracováním informací. I přes úraz typu Wiplash 

byly zjištěny dobré posturálnní reakce, včetně vyloučení rozdílu mezi končetinami  

i přes sníženou senzorickou funkci nohy a zhoršené vibrační vnímání, což opět 

poukazuje na velmi dobré regenerační schopnosti organismu.  

U druhé hypotézy byly v případě lokální poúrazové hypermobility zjištěny horší 

výsledky stabilizace v neprospěch jednostranné hypermobility vůči hypermobilitě 

oboustranné. V rámci krátkodobé a dlouhodobé stabilizace nebyl zjištěn výrazný rozdíl, 

neboť vždy se objevily hodnoty, které z řad výsledků výrazně vybočovali. Důvody 

těchto odchylek u jednotlivců byly již zmíněny výše. 

Při hledání souvislostí vlivu lokalizace a směru, ve kterém je rozsah pohybu 

zvýšen, byla při oboustranně zvýšené plantární flexi lepší celková stabilizace než  

při stejném problému, ale jednostranném. Nedošli jsme však k závěru, že by právě 

jednostranně zvýšená plantární flexe zhoršovala stabilizaci na dané končetině. Stejně 

tak ani přítomnost ROM ve směru plantárním a inverzním významně neovlivňovala 

posturální reakce v porovnání k druhé končetině se zvýšenou pouze plantární flexí.  

Při oboustranné hypermobilitě oběma směry také nebyl prokázán rozdíl mezi oběma 

skupinami. Z výše uvedeného lze tvrdit, že nezáleží na konkrétním směru zvýšeného 

rozsahu pohybu, ale jednostranná hypermobilita má negativní dopad na posturální 

stabilizaci. 

V neposlední řadě bych se ráda pozastavila nad metodou PSOG a průběhem 

testování. Po instruktáži jednotlivých probandů jsem zaznamenala, že pro řadu z nich 

bylo velmi obtížné dodržet přesně definované postavení nestojné dolní končetiny 

v průběhu celého testu, především dorzální flexe akra. Z toho důvodu považuji za velice 

účelné natažení na šířku zábradlí Theraband pro kontrolu jednak dodržení výšky 

zvednutí dolní končetiny a také právě pro správné postavení akra. Šimíková (2013) 

doporučuje gumu či provázek zakomponovat do příslušenství, ale z mého pohledu  

je spíše důležité zavzít tuto skutečnost do popisu testu tak, aby ji všichni kdo používají 
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PSOG poprvé měli na paměti. Není však možné pomůcku připevnit napevno, jelikož 

vzdálenost od plochy Posturomedu se v rozmezí 10 – 15 cm pohybuje v závislosti  

na výšce probanda. Proto bych považovala za vhodné tyto dvě hraniční hodnoty  

pro připevnění pomůcky označit na obou postranních zábradlích, aby tak bylo 

usnadněno její přesouvání. Jak ve své práci Šimíková (2013) zmiňuje, při manuálním 

označování začátku a průběhu testování mohou být dosažené výsledky ovlivněny 

lidským faktorem. Proto se přikláním ke společnému názoru Raševa (2010) a Šimíkové 

(2013), automatizovat startování kroků namísto dosavadního manuálního označování 

tlačítek. Zůstalo by pak pouze jedno červené tlačítko “Fehler“ zaznamenávající kontakt 

nestojné nohy s plochou či zachycení se konstrukce Posturomedu horními končetinami.  

Při vyhodnocování výsledků se několik probandů sice zařadilo v rámci celkového 

klasifikátoru do stupně “stabilní“ a dva dokonce do stupně “silně nestabilní“, ale většina 

se pohybovala v kategorii mírně nestabilní, přičemž někteří dosahovali hraničních 

hodnot jak mezi 1 a 2 stupněm (stabilní vs. mírně nestabilní), tak mezi 2 a 3 stupněm 

(mírně vs. silně nestabilní). Rozmezí hodnot pro druhý stupeň je velmi široké, proto  

by bylo vhodné pro zajištění vyšší citlivosti výsledků a možnosti zaznamenat  

tak i drobnější odchylky mezi jednotlivými testovanými osobami, rozšířit klasifikační 

škálu do více stupňů.  

Výsledky získané tímto testováním však nelze plně zobecňovat z důvodu 

nízkého počtu probandů. Původním záměrem bylo zařadit do výzkumu probandy,  

jež nikdy neprodělali distorzi hlezenního kloubu, a přesto vykazovali známky 

zvýšeného rozsahu pohybu, ale vzhledem k tomu, že ať už sebemenší distorze patří 

mezi jeden z nejčastějších úrazů dnešní doby, nebylo možné tento původní předpoklad 

dodržet a k testování tak byli pozváni probandi s hypermobilními hlezenními klouby 

bez ohledu na počet úrazů. 

Při testování vlivu hlezenního kloubu na posturální stabilizaci se v literatuře 

nesetkáme se zohledněním dalších možných vlivů, zejména centrálních, které by, vedle 

snížené periferní aference v důsledku úrazu, mohly negativně ovlivňovat posturální 

stabilizaci.  Z našich výsledků je patrné, že by nejen tato skutečnost měla být brána 

v úvahu i při jiných testováních a nezaměřovat se pouze na subjektivní hodnocení stavu 

a pohyblivosti hlezenního kloubu.  
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo posoudit vliv lokální poúrazové hypermobility hlezenních 

kloubů na posturální stabilizaci a dále porovnat posturální stabilizaci při lokální 

hypermobilitě hlezenního kloubu vůči hypermobilitě konstituční s projevy na dolních 

končetinách včetně aker. Ačkoliv vyjma parametru “počet ustálení pod hranici 10%“ 

nebyly výsledky statistiky prokazatelné, zjistili jsme v nejdůležitějších parametrech 

patrnou tendenci horších výsledků u skupiny s hypermobilitou lokální. Při konstituční 

hypermobilitě, která je dlouhodobým stavem, již mohlo dojít k adaptaci organismu, 

případně vytvoření kompenzačních mechanismů, a tím pádem lepší celkové posturální 

stabilizaci než při hypermobilitě lokální, získané. Dobrá krátkodobá stabilizace při 

pouhé hypermobilitě hlezenní, ale špatná stabilizace dlouhodobá, poukazuje  

na vyčerpání posturálních rezerv v průběhu testování. Rovněž pokud přetrvává snížená 

periferní aference v důsledku úrazu, systém není schopen rychle reagovat, nedochází 

k adaptaci posturálního řízení, což opět vede ke zhoršení dlouhodobých posturálních 

reakcí.  

Vliv směru zvýšeného rozsahu pohybu se neprokázal jako faktor ovlivňující 

posturální stabilizaci. Naopak negativním dopadem byla distorze pouze jednoho 

hlezenního kloubu, za předpokladu poranění ligament s následným rozvojem 

hypermobility, při které se projevila zhoršená posturální stabilizace.  

Tato práce je však limitována několika faktory, především nízkým počtem 

probandů a jejich aktuálním psychickým stavem. Jakýkoliv špatný psychický stav  

ve smyslu unavenosti, vyčerpanosti, nevyspalosti ale i nenasycenosti významně 

negativně ovlivní celkovou posturální stabilizaci.  

Při zpracování výsledků jsme odvodili existenci několika faktorů, které mohou 

mít na posturální stabilizaci vliv. Nejen zhoršená periferní aference v důsledku poranění 

ligament, ale také spojení se sníženým vibračním vnímáním či senzorickou funkcí nohy, 

nejčastěji poukázali na rozdíl posturální stabilizace mezi oběma končetinami. 

Nejdůležitějším se však ukázal stav centrálního zpracování periferní aference, neboť po 

prodělaném otřesu mozku či vysokých horeček, ve většině případů v kombinaci 

s distorzemi hlezenních kloubů, byla prokazatelná zhoršená posturální stabilizace.  
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V rámci dalších výzkumů této problematiky by bylo vhodné pozvat v rámci 

skupiny s konstituční hypermobilitou jedince, u kterých bude vyloučeno jakékoliv 

poranění hlezenních kloubů. Důležité je vždy získat veškerá anamnestická data, která by 

měla být při vyhodnocování zohledněna.  

Z pohledu hypermobility, které není věnována speciální pozornost, by bylo 

zajímavé a přínosné provést její testování na větším vzorku populace a zdokumentovat  

a poukázat tak na možný výskyt kloubní hypermobility v jednotlivých částech těla. 
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Seznam použitých zkratek 
 

AC - Area of Contact, plocha kontakt 

ADT - anterior drawer test 

AII - Ankle Instability Instrument  

AJFAT - Ankle Joint Functional Assessment Tool 

ANOVA - Analysis of Variance 

AS - Area of Support, opěrná plocha  

ATFL - ligamentum talofibulare anterius 

BJHS - Begin joint hypermobility syndrome 

BS - opěrná báze  

BMI - Body Mass Index 

CAIS - Chronic Ankle Instability Scale 

CAIT - Cumberland Ankle Instability Tool 

CFL - ligamentum calcaneofibulare 

CI - chronická instabilita 

CNS - centrální nervový systém 

COM - Centre of Mass  

COP - Centre of Pressure  

DF - dorzální flexe 

DK - dolní končetina   

DKK - dolní končetiny 

dx - dexter (pravý) 

EMG - elektromyografie 

EV - everze 

FAAM - Foot and Ankle Ability Measure  

FADI - The Foot and Ankle Disability Index 

FADI Sport - Foot and Ankle Disability Index and Sport module 

FAIQ - Functional Ankle Instability Questionnaire 

FAOS - Foot and Ankle Outcome Score  

FI - funkční instabilita 

HKK - horní končetiny 

Hz - hertz 

IN - inverze 
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JHS - Joint hypermobility syndrome 

KH - konstituční hypermobilita 

LDK - levá dolní končetina 

LH - lokální hypermobilita 

lig. - ligamentum 

MI - mechanická instabilita 

MP - metakarpophalangeální (klouby) 

N - newton 

PF - plantární flexe 

PDK - pravá dolní končetina 

PSOG - Posturální somatooscilografie  

PTFL - ligamentum talofibulare posterius 

ROM - range of movement (rozsah pohybu) 

RTG - rentgen 

SEBT - Star Excursion Balance Test  

sin - sinister (levý) 

TTS - time to stabilization 

TTT - talar tilt test 
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Příloha 2 Informovaný souhlas 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči a zdraví lidu (§23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.)  

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí 

na studii s názvem Hypermobilita hlezenního kloubu ve vztahu k posturální stabilitě 

evaluované posturální somatooscilografií, a rovněž Vás žádám o souhlas s uveřejněním 

výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. S cílem zachovat maximální 

anonymitu, nebudou v této studii uvedena osobní data, tzn. celé jméno a příjmení, rodné 

číslo a identifikující podrobnosti. 

Podstatou diplomové práce je zhodnotit vliv zvýšeného rozsahu pohybu  

v hlezenním kloubu na posturální stabilitu pomocí posturální somatooscilografie. Po 

úvodu, ve kterém od vás budou odebrána anamnestická data a provedena vstupní 

neinvazivní vyšetření, bude následovat posturální provokační test na Posturomedu. Test 

bude zopakován třikrát a mezi jednotlivými měřeními bude pětiminutová pauza  

na odpočinek. Před zahájením vlastního měření bude provedena instruktáž o průběhu 

každého testu spolu s možností si daný přístroj pod odbornou kontrolou vyzkoušet.  

Prohlašuji, a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem 

byl/a seznámen/a s významem a rozsahem tohoto výzkumu i s celým průběhem měření,  

a veškeré mé otázky byly srozumitelně zodpovězeny. Dále souhlasím s případným 

uveřejněním fotografií, které budou rovněž pořízeny se zachováním maximální 

anonymity.  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na tomto výzkumu, se všemi potřebnými 

vyšetřeními a měřeními, a dále také souhlasím s anonymním uveřejněním výsledků 

v rámci studie.  


