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Abstrakt
Úvod: Problematika femoroacetabulárního impingentu je velmi aktuální. Tento mladý
koncept přináší mechanismus, který vede k časným degenerativním změnám kyčelního
kloubu u mladých a aktivních jedinců (sportovců).
Cíl: Posoudit vliv sportovní zátěže na stav kyčelních kloubů u mladých sportovců (stolních
tenistů), určit u nich výskyt FAI a jeho klinický význam.
Metodika: Se 22 jedinci z dvou tréninkových skupin proběhlo ultrazvukové a klinické
vyšetření a anamnestické dotazování. Skupiny se liší věkem, výškou, váhou, objemem
sportovní zátěže a jak dlouho sportují. Zjistili jsme přítomnost cam impingementu a vyšetřili
bolest anterior impingement testu, rozsahy pohybů kyčelního kloubu a hluboký dřep.
Výsledky: Cam impingement byl nalezen u 27 kyčelních kloubů, 16 ve starší skupině, 11
v mladší. Ve starší skupině bylo 12 z 16 impingementů bolestivých při anterior impingement
testu, v mladší skupině 4 z 11. Ve starší skupině byly 4 jedinci symptomatičtí, v mladší žádný.
Starší skupina má menší rozsahy flexe a vnitřní rotace. Hluboký dřep neprovedli 4 jedinci,
všichni s oboustranným cam impingementem.
Závěr: Femoroacetabulární impingement je častý mezi mladými sportovci. Způsobuje
omezení rozsahu pohybu kyčelního kloubu (flexi a vnitřní rotaci). Už mezi mladými jedinci
v druhé dekádě života začíná být symptomatický. Ultrazvuk může sloužit jako screeningový
nástroj k určení přítomnosti cam impingementu.
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Abstract
Introduction: Question of femoroacetabular impingement is very actual. This young concept
brings mechanism which leads to early degenerative changes of the hip joint of young and
active individuals (athletes).
Objectives: To review influence of sport activity on condition of the hip joint of young
athletes (players of table tennis) and to determine incidence of femoroacetabular impingement
and its clinical significance.
Methods: We performed ultrasound and clinical examination and questionnaire with 22
individuals from 2 training groups. Groups vary in age, height, weight, volume of sport
activity and how long they do sports. We found out incidence of cam-type impingement and
evaluated pain of anterior impingement test, ranges of motions of the hip joint and deep squat.
Results: Cam impingement was found in 27 hip joints, 16 in older group, 11 in younger one.
In older group there were 12 from 16 impingements painful during anterior impingement test,
4 from 11 in younger one. In older group there were 4 symptomatic individuals, none in
younger one. Older group has lower ranges of motion of flexion and internal rotation. 4
individuals did not perform deep squat, all of them with bilateral cam-type impingement.
Conclusion: Femoracetabular impingement is frequent among young athletes. It causes
restriction of range of motion of the hip joint (flexion and internal rotation). It begins to be
symptomatic in young individuals at the second decade of life. Ultrasound can serve as
screening tool for determing of presence of cam-type impingement.
Keywords: Femoroacetabular impingement, table tennis, hip joint, osteoarthrosis
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Seznam použitých zkratek a symbolů
a. - arteria
ACFL - arteria circumflexa femoris lateralis
ACFM - arteria circumflexa femoris medialis
AIT - anterior impingement test
AOD - anterior offset distance
AP - anteroposteriorní
CCD - kolodiafyzární
CLP - Calvé-Legg-Perthes
CNS - centrální nervový systém
CVA - coxa vara adolescentium
DDK - dolní končetiny
DK - dolní končetina
DMO - dětská mozková obrna
FAI - femoroacetabulární impingement
FPPS - funkční poruchy pohybového systému
HK - horní končetina
KI - kontraindikace
m. - musculus
MR - magnetická rezonance
NSAIDs - nonsteroidial anti-inflammatory drugs
FAI - femoroacetabulární impingement
lig. - ligamentum
OA - osteoartróza
PHV - peak high velocity
RTG - rentgen, rentgenový
SD - směrodatná odchylka
SI - sakroiliakální (křížokyčelní)
UZ - ultrazvuk
VAS - vizuální analogová škála
VDK - vrozená dysplazie kyčelní
vs. - versus
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Úvod
Problematika femoroacetabulárního impingementu (FAI) je velmi aktuální. Tento
mladý koncept přináší mechanismus, který vede k časným degenerativním změnám
(osteoartróze, OA) kyčelního kloubu u mladých a aktivních jedinců (sportovců). FAI zahrnuje
drobné změny tvaru kyčelního kloubu, které způsobují dřívější kontakt mezi stehenní kostí a
jamkou, tj. omezují fyziologický rozsah pohybu. Tento opakovaný kontakt vede z delšího
časového hlediska k poškození kloubních struktur. K poškození kloubu tedy nedochází
statickým přetížením, ale pohybem. Etiologie mnoha stavů, které vedou ke změně tvaru
kyčelního kloubu, je nejasná. Výskyt některých stavů je dáván do souvislosti se sportovní
zátěží mladých jedinců v období růstu. Kvalita posturálních a korových (percepčněgnostických a koordinačních) funkcí se v této souvislosti nezmiňuje. Stavy vedoucí k FAI
navíc bývají na běžných rentgenových (RTG) snímcích přehlíženy nebo nejsou na první
pohled vidět. Tento koncept není v České republice mezi fyzioterapeuty a lékaři mnoho
rozšířen. Taktéž literárních zdrojů v českém jazyce není mnoho. Bolesti v tříslech, které
mohou být prvním příznakem poškození kloubních struktur, bývají zařazovány pod mnoho
jiných diagnóz a nedochází tak k adekvátní léčbě. Znalost této problematiky má své klinické
důsledky

-

následkem

anatomického

omezení

rozsahu

pohybu

nejsou

některé

fyzioterapeutické techniky a polohy pro terapii vhodné nebo vyžadují modifikaci.
Osteoartróza kyčelního kloubu je druhou nejčastější lokalizací OA. Etiologie OA se
rozděluje na primární a sekundární. U sekundární OA jsou známé příčiny (anatomické,
traumatické, metabolické a zánětlivé), zatímco u primární se uvažuje o narušení metabolismu
kloubní chrupavky s její postupnou destrukcí. Koncept FAI navrhuje, že mnoho OA
považovaných za primární má příčinu v drobných změnách tvaru kyčelního kloubu, tzn., že
jsou sekundární.
Cílem práce je posoudit vliv sportovní zátěže na stav kyčelních kloubů u mladých
sportovců, určit u nich výskyt FAI a jeho klinický význam. Naší snahou je dále rozšiřovat
povědomí o této problematice.
V teoretické části se budeme věnovat poznatkům o kyčelním kloubu - cévnímu
zásobení, vývoji a lokálním a regionálním anatomickým parametrům. Tyto poznatky jsou
důležité pro pochopení problematiky. Zbytek teoretické části patří samotnému konceptu FAI.
V praktické části bude popsána screeningová studie výskytu a klinických známek FAI
u mladých sportovců, konkrétně stolních tenistů.
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1. Přehled současných poznatků
1.1. Kyčelní kloub
Během evoluce došlo k několika významným změnám. Nejpozoruhodnější změnou,
kromě výrazného zvětšení mozku, je vzpřímený stoj a bipedální lokomoce. Lidský kyčelní
kloub prodělal změny, které vzpřímený stoj umožnily a má tak několik unikátních znaků
mezi savci. Výchozí pozicí lidského kyčelního kloubu je extenze, zatímco u ostatních savců
flexe. Tomu odpovídají adaptační změny kostěných a kontraktilních struktur v oblasti pánve a
kyčelního kloubu. (Hogervorst a Vereecke, 2014 a 2015)

1.1.1. Anatomie
Kyčelní kloub (articulatio coxae) je kloub kulovitý omezený. Kloubní plochy tvoří
jamka kyčelní kosti (acetabulum) a hlavice stehenní kosti (caput femoris). Jamka je
prohloubena lemem vazivové chrupavky (labrum acetabulare). Hlavice představuje přibližně
2/3 povrchu koule, je kulovitá. Styčnou plochu acetabula tvoří poloměsíčitá facies lunata.
Vkleslé dno jamky vyplňuje tukový polštář (pulvinar acetabuli). V dolní části jamky
překlenuje zářez ligamentum transversum acetabuli, které jde v pokračování labrum
acetabulare. Z tohoto vazu odstupuje lig. capitis femoris upínající se do hlavice stehenní kosti.
(Dylevský, 2009)
Kloubní pouzdro začíná na okrajích acetabula těsně při zevním okraji báze labra.
Vpředu se upíná na linea intertrochanterica, vzadu na krček stehenní kosti (collum femoris).
S pouzdrem prakticky srůstají zesilující vazy - lig. iliofemorale, lig ischiofemorale a lig.
pubomeforale. Všechny tyto vazy přispívají (nejsou hlavními zdroji) svými snopci
do prstencového vazu, zona orbicularis, který probíhá subsynoviálně a obkružuje krček
femuru v jeho nejužším místě. Na povrchu krčku v jeho podélné ose vytváří synoviální
membrána tři větší řasy (Weitbrechtova retinakula). Ty jsou vyplněné řídkým vazivem
obsahujícím četné cévy, které zásobují krček a hlavici stehenní kosti. Z tohoto pohledu je
nejvýznamnější retinaculum laterale, částečně i retinaculum mediale. (Bartoníček a Heřt,
2004; Čihák, 2001; Dylevský, 2009)
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1.1.2. Cévní zásobení
Podrobná znalost průběhu nervů a cév je důležitá pro operační postupy v oblasti
kyčelního kloubu. Z hlediska velké významnosti cévního zásobení kyčelního kloubu (hlavně
hlavice femuru) bude tomuto tématu věnováno více prostoru.
Kyčelní kloub je zásobován větvemi a. profunda femoris - a. circumflexa femoris
medialis (ACFM) a a. circumflexa femoris lateralis (ACFL), (mohou odstupovat přímo z a.
femoralis); a větvemi a. iliaca interna - a. glutea superior, a. glutea inferior a a. obturatoria.
(Bartoníček a Heřt, 2004)
Nejvýznamnějším zdrojem cévního zásobení hlavice a krčku je ACFM, respektive její
hluboká větev ramus profundus tvořící bazální perikapsulární okruh (viz obrázek č. 1). Další
dva zdroje - r. ascendens a. nutriciae femoris a a. ligamentum capitis femoris nemají zvláštní
význam. (Bartoníček a Heřt, 2004; Gautier et al., 2000)
Obrázek 1. Základní schéma cévního zásobení kyčelního kloubu

Zdroj: Bartoníček a Heřt, 2004, str. 170.

Bazální perikapsulární okruh na bázi krčku je tvořený převážně hlubokou větví (r.
profundus) ACFM. Svým dílem přispívá r. transversus/ascendens ACFL, ale některé studie
ukazují, že tato anastomóza úplně chybí a okruh není kompletní. Z tohoto okruhu odstupují
na posterosuperiorní a posteroinferiorní straně cévy, které perforují kloubní pouzdro a
probíhají

subsynoviálně ve Weitbrechtových retinakulech - posterosuperiorní cévy

v laterálním, posteroinferiorní v mediálním. Anteriorní cévy z ACFL jsou velmi variabilní.
Posterosuperiorní cévy jsou nejvýznamnější, zásobují zhruba 4/5 hlavice. Retinakulární cévy
vytvářejí při okraji kloubní chrupavky femuru Hunterův subsynoviální okruh, z kterého
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odstupují epifyzární arterie perforující hlavici při okraji kloubní chrupavky (viz obrázek č. 1).
(Bartoníček a Heřt, 2004)
Hluboká větev ACFM jde dorzálně směrem ke crista intertrochanterica mezi m.
pectineus a m. iliopsoas, pokračuje podél spodní hranice m. obturatorius externus,
před společnou šlachovou mm. gemelli a m. obturatorius internus se stáčí kraniálně a na
úrovni m. gemellus superior vstupuje do kloubního pouzdra. V kloubním pouzdru jde
po posterosuperiorní straně krčku, kde se dělí na dvě až čtyři subsynoviální retinakulární
cévy. Do kosti vstupuje 2 až 4mm laterálně od chrupavky hlavice. Vydává ještě dvě
nekonstantní větve na posteroinferiorní straně krčku (viz obrázek č. 2). ACFM má mnoho
anastomóz. Největší a nejkonzistentnější s ramus profundus je a. glutea inferior, která
probíhá podél spodního okraje m. piriformis. Popisovaná anastomóza s ACFL často chybí a
udává se její výskyt pouze do jednoho roku života. (Gautier et al., 2000)
Obrázek 2. Hluboká větev arteria circumflexa femoris medialis

Zdroj: Gautier et al., 2000.

1.1.3. Ontogenetický vývoj
Lidský jedinec má při narození nezralý skelet a centrální nervový systém (CNS).
Se zráním CNS (v závislosti na optické fixaci, emoční potřebě dítěte a z toho vyplývající
potřeby se pohybovat) se spouští motorické programy s jasně definovanými svalovými
14

souhrami. Tyto svalové souhry mají formativní vliv na morfologii skeletu - ovlivňují vývoj
lokálních, regionálních a globálních anatomických parametrů. Fyziologický vývoj CNS vede
k fyziologickému vývoji morfologickému. U pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO)
vidíme, že následkem poškození CNS nedochází k fyziologickému vývoji kyčelního kloubu a
ostatních segmentů. (Kolář, 1998; Kolář et al., 2009)
Vývoj kyčelního kloubu je geneticky determinován, významnou úlohu mají
v postnatálním vývoji mechanické faktory (gravitace a svalový tah), které působí na růstové
ploténky (ty představují hlavní růstový potenciál kostí). Dále se uvádí vzájemný (reciproční)
formativní vliv acetabula a horního konce femuru - tzn., že tvar hlavice ovlivňuje tvar
acetabula a opačně. Dobře je toto zdokumentováno na případech dětí s Morbus Calvé-LeggPerthes (CLP) po přestavbě hlavice, kde dochází k odpovídajícím změnám tvaru acetabula - je
zachovaná kloubní kongruence (u některých). Stejně tak u vývojové dysplazie kyčelní (VDK)
při nedostatečném krytí hlavice dochází ke změnám tvaru hlavice. Do šířky roste kost apozicí
z endostu a periostu. (Bartoníček a Heřt, 2004; Dungl et al., 2014, Steppacher et al., 2008)
Adultní osifikace, tedy ukončení růstu dlouhý kostí do délky nastává u dívek v 15 letech
(12.9-16.4), u chlapců v 16.5 letech (14.6-18.4). (Lesný a Krásničanová, 2005)
1.1.3.1.

Acetabulum

Růst acetabula (tedy i pánve) zajišťuje ypsilonovitá/triradiátní chrupavka. Ypsilonovitá
chrupavka odděluje třemi raménky jednotlivé kosti, které se na tvorbě acetabula podílejí - os
ilium, os pubis a os ischii (viz obrázek č. 3). Horizontální raménko jde dorsálně a odděluje os
ilium a os oschii. Přední raménko směřuje ventrokraniálně mezi os ilium a os pubis.
Vertikální raménko probíhá kaudálně mezi os ischii a os pubis. Každé raménko je z obou
stran lemováno růstovou ploténkou, fýzou. Růstovou aktivitou jednotlivých fýz dochází
k růstu acetabula do šířky, jeho prohloubení a změně jeho orientace. Centrický tlak hlavice
femuru je nezbytný pro prohloubení acetabula. (Bartoníček a Heřt, 2004)
1.1.3.2.

Proximální část femuru

Z proximální růstové ploténky femuru naroste 30% celkové délky kosti. Vývoj této části
lidské kostry je nesmírně složitý. Působením genetických a biomechanických faktorů dojde
ke změnám, které jsou v lidském těle jedinečné - žádná dlouhá kost lidského těla nejeví tak
velkou individuální variabilitu jako horní konec femuru. Diferenciací růstové ploténky na tři
relativně samostatné části se změní tvar proximálního konce femuru (viz obrázek č. 4).
Při narození ještě není vytvořen krček, pouze malý záhyb mezi hlavicí a velkým
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trochanterem. Růstové ploténka jde téměř horizontálně. V průběhu prvního roku života se
začíná diferencovat růstová ploténka pro hlavici a trochanter. Růstová ploténka má
obloukovitý tvar. Tím, že se mediální část růstové chrupavky posouvá proximálně (dostává se
nitrokloubně), dochází k formaci budoucího krčku femuru. V dalších letech se stává průběh
růstové ploténky vlnitý, což zvětšuje její odolnost vůči střižným silám. Kolem šestého roku
vyčerpává proximální fýza femuru značnou část svého růstového potenciálu. Na konci
osmého roku je vytvořen konečný tvar proximálního konce femuru, který se dál jen
proporcionálně zvětšuje. Kolem desátého roku se růstová ploténka hlavice vyklenuje
proximálně. V adolescenci se uzavírají růstové ploténky, nejdříve hlavice a několik měsíců po
ní velkého trochanteru. (Bartoníček a Heřt, 2004)
Obrázek 3. Triradiátní chrupavka, mediální pohled

Zdroj:Bartoníček a Heřt, 2004, str. 161
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Obrázek 4. Růstová chrupavka proximálního konce femuru

Zdroj: Bartoníček a Heřt, 2004, str. 163.

1.1.4. Lokální a regionální anatomické parametry
Lokální parametry popisují tvar a orientaci kosti, regionální vzájemné vztahy
mezi segmenty. V literatuře se popisuje mnoho parametrů a vyskytuje se i velká variační šíře
fyziologických hodnot. Uvedeme jen ty nejběžnější, a které se nyní využívají i u FAI. Další
parametry, které jsou specificky využívané u FAI - alfa úhel, „anterior offset distance“,
"cross-over sign" a další, budou uvedeny v kapitole o FAI.
Kolodiafyzární úhel (CCD) - udává zakřivení v rovině frontální. Je to úhel, který
svírají osy procházející krčkem a diafýzou femuru (viz obrázek č. 5). U novorozence má tento
úhel hodnoty od 150 do 160°. Během ontogeneze dochází k varizaci, tj. k jeho zmenšení
na 125° u dospělých. Na jeho formování se nejvíce podílí aktivita abduktorů a zevních
rotátoru kyčelního kloubu a gravitace. Pokud je CCD úhel větší než 140° mluví se o coxa
valga, pokud je menší než 115° tak o coxa vara. (Bartoníček a Heřt, 2004; Kapandji, 1987;
Kolář et al., 2009)
Obrázek 5. Kolodiafyzární úhel

Zdroj: Kolář et al., 2009, str. 491
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Úhel anteverze femuru (někdy též torzní úhel femuru) - ukazuje zakřivení v rovině
transverzální. Je to úhel, který svírá krček a hlavice femuru s rovinou frontální proloženou
kondyly femuru (viz obrázek č. 6). Novorozenec se narodí s velkou anteverzí 30-40°.
V průběhu vývoje dochází k jeho snížení až na 7-15° u dospělých. Někteří autoři udávají
variační šíři od 25° retroverze do 37° anteverze. Kapandji uvádí hodnoty od 10 do 30°. Pokud
je tento úhel větší než 35° mluvíme o coxa antetorta, pokud menší než 5° tak o coxa
retroverta. Hodnoty anteverze nebo retroverze mají významný vliv na rozsah rotačních
pohybů kyčelního kloubu - coxa antetorta vede k omezení zevní rotace, coxa retroverta
k omezení vnitřní rotace. (Bartoníček a Heřt, 2004; Kapandji, 1987; Kolář et al., 2009)
Obrázek 6. Úhel anteverze femuru

Zdroj:Kolář et al., 2009, str. 160

U dětí s DMO, následkem nedostatečného posturálního vývoje způsobeném
poškozením CNS, je vývoj těchto parametrů postižen. Kolodiafyzární úhel je valgózní a je
zvýšená anteverze krčku femuru - coxa valga antetorta neurogenes. Současně nedochází
k vývoji jamky. Vzniká strmá stříška a tím nedostatečné krytí hlavice. Postupně se hlavice
decentruje, až luxuje. Samotný tvar hlavice je oploštěn superomediálně, později i
superolaterálně. (Dungl et al., 2014; Kolář, 1998)
Orientace acetabula - hledí u dospělých a u dětí jako celek zevně dolů a dopředu, ale
stupně sklonu se mění - s věkem se acetabulum sklápí více kaudálně a točí ventrálně.
Acetabulum není jako celek v anteverzi stejně - spirálovitě kaudálním směrem antevertuje.
Popisují se větší stupně anteverze u žen. (Bartoníček a Heřt, 2004; Reynolds et al., 1999;
Siebenrock et al., 2003)
AC úhel (Hilgenreinerův úhel) - určuje sklon zátěžové zóny acetabula. Je dán spojnicí
centra ypsilonovité chrupavky s horním/laterálním okrajem acetabula (viz obrázek č. 7).
Ve věku 3 měsíců je norma u chlapců stanovena na 30°, u děvčátek na 25°. Do 15 let by mělo
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dojít k jeho zmenšení pod 15°. Dungl uvádí, že 15° by měl mít už ve třech letech. Hodnoty
udávané v dospělosti se rozcházejí od 5 do 15° (zátěžová zóna se určuje podle kostní
„sclerosis“). (Dungl et al., 2014; Kolář et al., 2009)
Obrázek 7. AC úhel

Zdroj: Kolář et al., 2009, str. 491

Wibergův úhel (lateral center edge, LCE) - udává míru krytí hlavice femuru jamkou
acetabula. Je to úhel, který svírá kolmice jdoucí středem hlavice s linií protínající střed
hlavice a horní/laterální okraj acetabula (viz obrázek č. 8). U dětí mezi 1. a 4. rokem života by
neměl být menší než 10°. U dospělého by měl dosahovat aspoň 20°. Pokud je v dospělosti
menší než 15°, jedná se o patologický stav nazývaný kloubní decentrace. Tento úhel bývá
snížený u vrozené dysplazie kyčelní (VDK). (Kolář et al., 2009)
Obrázek 8. Wibergův úhel

Zdroj: Kolář et al., 2009, str. 161
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1.2. Femoroacetabulární impingement
Z praktického hlediska týkajícího se FAI se kyčelní kloub rozděluje na 12 částí podle
hodinového ciferníku - u hlavice 12° superiorně (nahoře), 3° anteriorně (vpředu), 6°
inferiorně (dole) a 9° posteriorně (vzadu), (viz obrázek č. 9); u acetabula směřuje 6°
doprostřed incisura acetabuli. (Beck et al., 2005; Siebenrock et al., 2011)
Obrázek 9. Radiální snímky a hodinový systém

Zdroj: Siebenrock et al., 2013

Femoroacetabulární impingement není vyloženě diagnózou, ale spíše patomechanický
proces (koncept), který vede k poškození kyčelního kloubu dospívajících nebo mladých lidí.
Prevalence se odhaduje na 10-15%, ne vždy je symptomatický. Zahrnuje mnoho
anatomických stavů a patologií, které omezují volný pohyb kyčelního kloubu a mohou vést
k opakovaným kontaktům struktur acetabula a femuru při běžných pohybech, nejvíce při flexi
a vnitřní rotaci. K nárazům/dotykům kostěných struktur může také docházet u fyziologicky
tvarovaných kyčelních kloubů při nadměrném rozsahu pohybu. Rozlišují se dva typy (viz
obrázek č. 10): 1. cam charakterizovaný nesférickou hlavicí nebo nedostatečným „head-neck
offsetem“, častější u mužů; 2. pincer typický nadměrným krytím hlavice jamkou, vyšší
výskyt u žen. Velmi zřídka se vyskytují samostatně, ale pokud ano, liší se charakterem
poškození labra a chrupavky acetabula, ke kterému dochází nejčastěji na anterosuperiorní
straně kloubu, tzn., mezi 12° a 3°. (Leunig et al., 2009)
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Obrázek 10. Pincer a Cam typ

Zdroj: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00571

Autoři navazují na studie z minulého století od Murrayho, Harrise a Solomona, které
ukazují, že vývojové deformity vzniklé na podkladě coxa vara adolescentium (CVA), CLP a
VDK vedou v dospělosti k OA. Koncept ukazuje mechanismus, kterým dochází k poškození
labra a chrupavky acetabula u kyčelních kloubů, které vykazují drobné deformity, a rozšiřuje
o další stavy, které vedou k OA. Zdůrazňuje také, že k poškození kloubu dochází pohybem a
statické přetížení působí až sekundárně. U vážných deformit zůstává statické přetížení
následkem zmenšeného kloubního kontaktu mechanismem vzniku OA. Zmenšuje se tak počet
případů primárních OA, protože FAI navrhuje, že mnoho OA kyčelního kloubu je
sekundárních. Etiologie stavů, které mohou vést k FAI, není v mnoha případech jasná.
Uvažují se jak vrozené, tak i získané odchylky. (Ganz et al., 2008; Leunig et al., 2009)

1.2.1. Cam impingement
Tento typ FAI je typický morfologickou abnormalitou proximálního femuru, konkrétně
sníženým/nedostatečným přechodem hlavice a krčku („head-neck offset“) a nesférickou
hlavicí. Nejčastěji se abnormalita vyskytuje anterosuperiorně. Cam v překladu znamená
vačka, která má obvykle vejčitý tvar a v mechanice zajišťuje převod otáčivého pohybu
na posuvný. (Leunig et al., 2009; Wikipedia)
Fyziologicky je hlavice femuru sférická (kulovitá) a přechod mezi hlavicí a krčkem
(„head-neck offset“) konkávní. Toto je nezbytné pro volný pohyb kyčelního kloubu. Posuzují
se dva parametry, které lze měřit po celém obvodu: 1. alfa úhel a 2. „anterior offset distance“
(viz obrázek č. 11).
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Alfa úhel kvantifikuje konkavitu přechodu krčku a hlavice. Je to úhel mezi liniemi
vedenými ze středu hlavice femuru v ose krčku femuru a k místu, kde hlavice ztrácí svoji
sféricitu. Nesférickou hlavici označujeme, když je úhel větší než 50,5°. „Anterior offset
distance“ (AOD) označuje vzdálenost mezi dvěma liniemi: 1. přední hrana krčku; 2. paralelní
linie vedená z přední hrany hlavice. Nedostatečná vzdálenost AOD a nesférická hlavice
vytvářejí nedostatečný „head-neck offset“. Původně byl tento parametr měřen na „cross-table“
projekci (viz diagnostika), ale může se měřit po celém obvodu. Vzdálenost menší než 9 mm
ukazuje na nedostatečný „head-neck offset“. Někdy se určuje ještě „anterior offset ratio“
(AOR), které vyjadřuje poměr mezi AOD a průměrem hlavice. Hodnoty pod 0.15 jsou
považovány za cam FAI. (Nötzli et al., 2002; Tannast et al., 2007)
Obrázek 11. Alfa úhel a „anterior offset distance“

Zdroj: Tannast et al., 2008

Etiologie mnoha abnormalit, které vedou k FAI, se neví. Existují nemoci u dětí, které
vedou ke změně tvaru hlavice a „head-neck offsetu“ - CLP, CVA, VDK. Ukázalo se také, že
fyzická zátěž v období růstu vede ke změně tvaru růstové ploténky, která má za následek cam
FAI. Změny mohou také nastat posttraumaticky po frakturách proximálního konce femuru.
Připojuje se i evoluční teorie, která vysvětluje nedostatečný „head-neck offset“ (coxa recta)
jako adaptaci na běh v otevřeném prostředí. (Hogervorst et al., 2011; Leunig et al., 2009;
Siebenrock et al., 2013; Steppacher et al., 2008)
Modelovou diagnózou, která vede k FAI je CVA, která je častější u chlapců. V období
dětství dochází následkem hormonálních a mechanických vlivů ke skluzu hlavice proti krčku.
Hlavice zůstává v acetabulu a krček se posouvá dopředu a rotuje zevně. Přední a kraniální
část krčku prominuje. Termíny „Head-tilt“, „Post-slip“ a „Pistol grip“ (viz obrázek č. 12)
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popisují deformity vznikající na podkladě mírné CVA a vyznačující se nedostatečným „headneck offsetem“. (Ganz et al., 2008; Chládek a Trč, 2007; Leunig et al., 2000b)
Studie potvrzují lokalizaci cam typu anterosuperiorně. (Ito et al., 2001; Meyer et al.,
2006; Reichenbach, 2014; Siebenrock et al., 2011).
Obrázek 12. „Pistol grip“ deformita

Zdroj: Ganz et al., 2008

1.2.2. Pincer impingement
Tento typ FAI se týká abnormality acetabula a zahrnuje stavy, kdy dochází
k nadměrnému překrytí hlavice femuru globálně (hluboké acetabulum) nebo lokálně
(retroverze acetabula). (Leunig et al., 2009)
Hloubka acetabula se určuje podle vztahu ilioischiální linie k jamce a hlavici femuru.
Jamka běžně leží laterálně od ilioischiální linie, u coxa profunda se linie dotýká nebo
překračuje mediálně, u protrusio acetabuli linii přesahuje mediální hrana hlavice femuru.
Nadměrné krytí a hloubku ukazuje Wibergův úhel větší než 40°. Může se využít i
acetabulární index (AC úhel), který je běžně pozitivní, ale u hlubokého acetabula je negativní
nebo rovný nule. (Tannast a Siebenrock, 2007).
Orientaci acetabula posuzujeme podle vzájemného vztahu 1. hran acetabula, 2. zadní
hrany acetabula a středu hlavice, 3. spina ischiadiaca a iliopectineální linie. Přední hrana
acetabula běží mediálně od zadní hrany. U retroverze dochází k tomu, že přední hrana zčásti
překrývá zadní hranu - „cross-over sign“ (viz obrázek č. 13). Někdy se určuje i rozsah
překrytí. Zadní hrana acetabula jde přes střed hlavice femuru nebo laterálně. U retroverze se
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nachází mediálně – „posterior wall sign“. Spina ischiadica leží laterálně od iliopectineální
linie, není vidět v malé pánvi. Acetabulum je retrovertované pokud přesahuje mediálně
přes iliopectineální linii - „ischial spine sign“. Tento parametr lze dobře využít u dětí, které
ještě nemají osifikované hrany acetabula a nemůžeme tak přesně určit předchozí parametry.
„Ischial spine sign“ dobře koreluje s „cross-over sign“. (Kalberer et al., 2008; Reynolds et al.,
1999)
Obrázek 13. „Cross-over sign“

Zdroj: Kassarjian et al., 2007

Všechny uvedené parametry se odečítají z AP snímku pánve, který je jasně definovaný
(viz diagnostika). Zvýšený sklon nebo rotace pánve zvýrazňují známky retroverze.
(Siebenrock et al., 2003; Tönnis a Heinecke, 1999)
Hluboké acetabulum může být následkem metabolických nebo zánětlivých onemocnění.
Uvažuje se i evoluční hledisko, které vysvětluje hluboké acetabulum (coxa rotunda) u žen
jako adaptaci na bipedální lokomici a porod – bipedální lokomoce → velký mozek → širší
pánev → prohloubení acetabula, které je biomechanicky výhodnější pro udržení pánve
v horizontále při chůzi. (Hogervorst et al., 2011; Leunig et al., 2008)
Acetabulární retroverze se může vyskytovat u VDK a neuromuskulárních onemocnění.
Poškození triradiátní chrupavky traumaticky (posttraumatická dysplazie acetabula),
iatrogenně (osteotomie pánve u VDK) nebo septickou artritidou může způsobit retroverzi
acetabula. (Dora et al., 2000; Kalberer et al., 2008; Reynolds et al., 1999; Sebastian a
Trousdale, 2013)
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U obou typů FAI je významná genetická závislost. Sourozenci pacientů, kteří se léčí
s FAI, mají větší pravděpodobnost, že mají FAI také. (Pollard et al., 2010)
Snížený úhel anteverze až retroverze krčku femuru a varózní kolodiafyzární úhel se
uvádějí u cam typu, ale v samotném důsledku zvýrazňují oba typy FAI a samotný pincer FAI
mohou vyvolat. (Ito et al., 2001)

1.2.3. Prevalence
Není jednoduché stanovit prevalenci FAI, protože autoři používají ve studiích různé
parametry nebo kritéria k posouzení jednotlivých parametrů FAI. Liší se také věkové složení
sledovaných skupin. Pečlivé přečtení metodik studií je v tomto ohledu nezbytné. Obecně lze
shrnout, že cam typ je častější u mužů a pincer typ u žen. Uvedeme jen pár podrobností.
V poslední

době byla

provedena

rozsáhlejší

studie

ve švýcarské populaci.

U asymptomatických mladých jedinců zjistili cam deformitu u 24% mužů a 0% u žen,
hluboké acetabulum u 6% mužů a 10% žen. (Leunig et al., 2013; Reichenbach et al., 2010)
Siebenrock zjistil, že mladí sportovci mají změněný tvar růstové ploténky a hlavice femuru
oproti stejné věkové skupině nesportujících → vyšší výskyt cam impingementu (Siebenrock
et al., 2011) Další studie ukazuje, že vysoké procento (nad 90%) pacientů s bolestmi třísel má
prokazatelné známky FAI na rentgenových snímcích. (Ochoa et al., 2010) Většina studií
udává, že se oba typy často kombinují. (Allen et al., 2009; Beck et al., 2005; Pollard et al.,
2010; Tannast et al., 2008) Některými autory toto bývá zpochybňováno. (Cobb et al., 2010)
Zajímavý fakt zjistila jiná studie - u velkého procenta pacientů je cam typ oboustranný
(kolem 80%, ale pouze čtvrtina symptomatická oboustranně). (Allen et al., 2009)

1.2.4. Lokalizace a mechanismus poškození
Jestliže se oba typy vyskytují samostatně, vzor poškození se značně liší a vyžaduje
různé patomechanické vysvětlení. U obou typů dochází k dřívějšímu poškození acetabulární
části a poškození se děje nejčastěji flexí kyčelního kloubu spojenou s vnitřní rotací. Pincer typ
vytváří pomalejší proces degenerace. Cam typ je destruktivnější, ale příznaky jsou méně
vyjádřené, protože pincer typ poškozuje více labrum, které obsahuje nociceptivní nervová
zakončení. (Beck et al., 2005; Ganz et al., 2008)
Cam impingement - poškození se vyskytuje hlavně anterosuperiorně (nejvíce na 1°) a
jde více do hloubky směrem k fossa acetabuli (až 2 cm). Nesférická hlavice nebo
nedostatečný přechod krčku a hlavice se při pohybu tlačí do jamky a střižnými silami
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odděluje chrupavku acetabula od labra a subchondrální kosti. V lehčím případě vidíme jen
zdrsnění povrchu chrupavky. Labrum si obvykle zachovává pevné připojení ke kosti. Když je
oblast poškození chrupavky velká, hlavice se dostane do defektu, které se na RTG nebo
magnetické rezonanci (MR) ukáže jako zúžení kloubní štěrbiny. V tomto případě dochází k
poškození chrupavky sférické části hlavice, chrupavka nesférické části hlavice se poškodí
dříve. Na anterosuperiorní straně krčku v oblasti impingementu se často tvoří juxtaartikulární
cysty. (Beck et al., 2005; Ganz et al., 2008)
Pincer impingement - poškození se vyskytuje více po obvodu (platí pro hluboké
acetabulum), nejvíce ale také anterosuperiorně (u retroverze acetabula rovněž). Krček femuru
naráží přímo do labra a stlačuje jej proti pod ním ležící kostí, síla se přenáší i na chrupavku
acetabula, kde je poškození (zdrsnění chrupavky, občas i oddělení od labra) lokalizované
do úzkého pruhu podél hrany acetabula. Nejdříve dochází k poškození labra, které prozrazují
trhliny a tvorba ganglií. Opakované mikrotrauma způsobuje osifikaci báze labra, které dále
zvýrazňuje impingement. Labrum se postupně stává tenčí, až nakonec není rozpoznatelné.
Pákovým mechanismem dochází časem posteroinferiorně k poškození (zdrsnění) chrupavky
acetabula i hlavice femuru ("counter-coup" léze). V dopadové oblasti krčku femuru se nachází
lineární zářez a ztluštění periostu. (Beck et al., 2005; Ganz et al., 2008)
Lokalizace poškození cam impingementu je na podobném místě (anterosuperiorně,
nejvíce na 1°) jako u VDK, nicméně mechanismus poškození je opačný a charakter poškození
labra se liší. Nestabilní kloub působí u VDK chronické střižné síly na labrum, které
hypertrofuje. V labru se tvoří trhliny a může se odtrhnout od acetabula, někdy i s kostěným
fragmentem. Na MR je vidět degenerace a tvorba ganglií. Pohybem v kyčelním kloubu u cam
impingementu se hlavice páčí do jamky a odděluje acetabulární chrupavku od labra (dříve se
chybně uvažovalo o lézi labra). Ganglia se tvoří zřídka. Studie však uvádějí, že VDK a FAI se
nevylučují. (Beck et al., 2005; Leunig et al., 2004)
Počítačové modely ukazují, že softwarově vypočtená impingement zóna (místa
kontaktů/narážení) se shoduje s lokalizací poškození. Poškození kloubu bývá rozsáhlejší než
vypočtená impingement zóna. Vysvětluje se to tím, že software určuje pouze místa kontaktu
v průběhu pohybu a nezohledňuje distribuci zátěže do přilehlých struktur. Potvrzuje se, že se
poškození děje nejvíce v anterosuperiorním kvadrantu s tím, že u pincer impingementu
(hluboké acetabulum) je více rozšířeno po obvodu. (Tannast et al., 2008)
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1.2.5. Diagnostika
K určení abnormality v oblasti kyčelního kloubu nám slouží klinické vyšetření doplněné
rentgenovými projekcemi. Vyšetření magnetickou rezonancí doplní rozsah poškození
chrupavky a labra. Z dalších zobrazovacích metod se dá využít levná a dostupná
sonografie/ultrazvuk. Ve většině případů stačí k diagnóze anamnéza, klinické vyšetření a
standardizované RTG. Mezi subjektivními příznaky a stanovením diagnózy bývá dlouhá
prodleva, někdy trvající i několik let a často je těmto pacientům přisuzováno mnoho jiných
diagnóz. Z toho vyplývá neadekvátní léčba těchto pacientů. (Clohisy et al., 2009; Chládek a
Trč, 2007; Leunig et al., 2005 a 2007)
Stejně jako u výhřezů meziobratlových plotének nebo degenerativních změn kloubů
neexistuje korelace mezi zobrazovacími metodami a subjektivními příznaky. (Kolář et al.,
2009)
1.2.5.1.

Klinika

Typickým pacientem je mladý aktivní nebo sportující člověk. Klinicky se FAI
manifestuje bolestí v tříslech, snížením rozsahu pohybu v kyčelním kloubu do flexe a vnitřní
rotace, omezením aktivit spojených s velkou flexí v kyčelních kloubech (např. dřep, sezení) a
pozitivními impingement testy. Používají se i dotazníky (např. WOMAC, nonarthritic hip
score a Merle d´Aubigné-Postel score), které ale nemohou zachytit omezení mladé a aktivní
skupiny pacientů, často s vrcholovou sportovní aktivitou. Dotazníky slouží spíše k posouzení
výsledků operační léčby FAI (Tannast et al., 2007; Leunig et al., 2009)
Příznaky jsou variabilní, ale bolest v tříslech a omezený rozsah pohybu v kyčelním
kloubu jsou klíčové. Bolesti v tříslech nemusejí být jediné a primární. Pacienti popisují bolesti
v dalších lokalitách, nejčastěji v bedrech, hýždích, koleni a okolí velkého trochanteru. Bolesti
se mohou objevit už ve druhém desetiletí života. Nástup může být nenápadný nebo vázaný na
jednorázové přetížení nebo drobný úraz. Charakteristické je, že jsou intermitentní a bývají
vyvolány při aktivitách s vyššími požadavky na rozsah pohybu nebo zatížení (např. sezení,
sezení s překříženými dolními končetinami a sportovní aktivity). Popisuje se, že postižená
končetina je kratší a při chůzi se vytáčí do zevní rotace. (Clohisy et al. 2009; Chládek a Trč,
2007; Leunig et al., 2005; Sierra et al., 2008)
Provádějí se dva klinické testy v poloze na zádech (viz obrázek č. 14): 1. anterior
impingement test (AIT, vlevo) - addukce flektovaného (90°) a vnitřně rotovaného kyčelního
kloubu; 2. posterior impingement test (vpravo) - zevní rotace extendovaného kyčelního
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kloubu. Oba testy jsou pozitivní při vyvolání bolesti, v tříslech v prvním případě (nebo v okolí
velkého trochanteru), ve druhém v hýždích. Doktor Chládek ale zdůrazňuje, že pozitivitu určí
už omezení rozsahu a bolest je pouze senzitivní pro poškození kyčelního kloubu, ale
nespecifická pro FAI (osobní sdělení). Dalším klinickým testem je Drehmannův příznak
(uprostřed) - při flexi kyčelního kloubu dochází k nežádoucí zevní rotaci a abdukci před
vyčerpáním rozsahu pohybu, tj. k vybočení končetiny ze sagitální roviny. (Leunig et al., 2007;
Tannast et al., 2007)
Bolest při anterior impingement testu ukazuje na poškození labra (trhlinu, degenerativní
změny) nebo chrupavky (Ganz et al., 2003; Leunig et al., 2004)
Obrázek 14. Anterior impingement test, Drehmanův příznak, Posterior impingement test

Zdroj: Tannast, Siebenrock a Anderson, 2007

1.2.5.2.

Zobrazovací metody

Klinické testy a příznaky nám poskytnou podstatné informace, ale pro podrobný popis
se bez zobrazovacích metod neobejdeme. Pro prostý screening je vhodná sonografie. Přesně
definované RTG projekce ukážou abnormální morfologii a MR poškození kloubních struktur.
Zdůrazňujeme, že při zobrazení kyčelního kloubu vidíme pouze jeho určitou část (měli
bychom vědět kterou), protože na některých místech nemusí abnormalita vůbec být.
Ultrazvuk je vhodný pro posouzení sféricity hlavice a nedostatečného „head-neck
offsetu“. Mezi autory panuje neshoda, zdali lze posoudit i poškození labra. Nesporně užitečný
je pro včasnou diagnostiku v běžné praxi, ale vyžaduje zkušenost vyšetřujícího.
V zahraničních studiích se určuje jeho spolehlivost. (Chládek a Trč, 2007; Lerch et al., 2013)
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RTG ozřejmí anatomické abnormality spojené s FAI nebo vyloučí degenerativní
změny, avaskulární nekrózu a další změny. Na některých projekcích nemusí být změněná
morfologie („head-neck offset“ a postavení acetabula) vidět. Doporučuje se přesná AP
projekce pánve v neutrální pozici a „cross-table“ projekce s 15° vnitřní rotací (viz obrázek č.
15). Přesná AP projekce zobrazuje „offset“ superiorně na 12° a hloubku a orientaci acetabula.
„Cross-table“ projekce ukazuje „offset“ anteriorně na 3°. Ještě se může využít Dunnova
projekce se 45° flexí (neutrální rotace a abdukce 20°), která zobrazuje „offset“
anterosuperioně na 1°30´. Vždy je třeba vyhodnocovat, jak femorální, tak i acetabulární část,
protože obě části určují rozsah FAI. (Meyer et al., 2006; Tannast et al., 2007)
V počáteční fázi nejsou vidět klasické RTG známky degenerativních změn, jako je
zúžení kloubní štěrbiny, tvorba osteofytů a cyst a subchondrální skleróza. U obou typů jsou
významné preartrotické změny chrupavky, protože zpočátku je poškozena pouze kvalita
chrupavky, nikoli tloušťka. Tyto změny jsou vidět až při artroskopii nebo chirurgické
dislokaci navzdory normálnímu RTG nálezu. (Leunig et al., 2007; Tannast et al., 2007)
Při AP projekci míří paprsek do střední vzdálenosti mezi horním okrajem symfýzy a
spojnicí obou spina iliaca anterior superior (SIAS). Neutrální pozice pánve je definována
takto - vzdálenost od středu articulatio sacrococcygea k hornímu okraji symfýzy u mužů
32mm a u žen 47mm, symetrická foramina obturatoria a střed art. sacrococcygea orientovaný
přímo nad symfýzu. Bez těchto známek nemůžeme správně snímky interpretovat. Sklon nebo
rotace pánve může poskytovat falešně pozitivní nebo negativní výsledky postavení acetabula
a zkreslit posuzované parametry („cros-over sign“, „posterior wall sign“, Wibergův úhel a
další). (Siebenrock et al., 2003; Tönnis a Heinecke, 1999)
Obrázek 15. AP projekce pánve a "cross-table" projekce

Zdroj: Tannast, Siebenrock a Anderson, 2007
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MR artrografie není nezbytná pro zobrazení morfologických abnormalit kyčelního
kloubu, ale nitrokloubní podání kontrastní látky (gadolinium) pomůže zobrazit poškození
chrupavky nebo labra. Výhodou je také, že radiální sekvence paralelní s krčkem femuru a
kolmé na acetabulum (viz obr. č. 9) mohou zobrazit jakoukoli část obvodu kyčelního kloubu.
MR artrografie s podáním kontrastní látky vykazuje vysokou senzitivitu zobrazení léze labra
(degenerace nebo trhliny), ale mírně nadhodnocuje rozsah léze. (Kassarjian et al., 2007;
Leunig et al., 1997)

1.2.6. Terapie
Většina studií ohledně terapie je věnována operačnímu řešení, které by mělo zpomalit
nástup konečného stádia OA. Podle zahraničních autorů nemá konzervativní terapie velký
význam. Důležité je v tomto ohledu načasování záchovné operace, protože její zpoždění
u symptomatických jedinců může vést k takové progresi degenerativních změn, že už není
dále indikována. Studie ukazují, že výsledky jsou neuspokojivé u pacientů s rozsáhlým
poškozením kloubní chrupavky. (Leunig et al., 2005 a 2007)
Operační řešení přináší úlevu od bolesti a zlepšení funkce a indikuje se
u symptomatických

jedinců.

Zatím

není

evidence,

aby

se

operace

indikovala

u asymptomatických pacientů. Zaměřuje se na morfologické abnormality způsobující FAI
s ošetřením poškozené chrupavky a labra, aby nedocházelo k dalším nežádoucím kontaktům
mezi femurem a acetabulem. (Clohisy et al., 2010; Leunig et al., 2005; Sebastian a Trousdale,
2013)
1.2.6.1.

Konzervativní terapie

Popisuje se triáda možností konzervativní terapie: 1. modifikace aktivit - omezení
sportovních aktivit, které vyžadují nadměrný rozsah pohybu v kyčelním kloubu a kladou
vysoké zátěžové požadavky na kyčelní kloub, hluboké a dlouhé sezení na nízkých židlích
nebo stoličkách; 2. nesteroidní antirevmatika (NSA, NSAIDs v anglické literatuře)
ke zmírnění bolesti, mohou maskovat destruktivní/degeneratitivní proces, který tam probíhá,
popisuje se i význam chondroprotektiv; 3. fyzioterapie - cvičení zaměřená na zvýšení rozsahu
pohybu jsou spíše kontraproduktivní. Tato opatření mohou být u některých pacientů dočasně
úspěšná, ale u mladých pacientů, kteří vykazují vysokou pohybovou aktivitu a sportovní
ambice, se subjektivní potíže zhoršují. (Chládek a Trč, 2007; Leunig et al., 2007)
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1.2.6.2.

Operační terapie

K operačnímu řešení se přistupuje, pokud OA nepřesahuje stupeň I podle Tönnise.
Faktory, které vedou k selhání léčby (alloplastika, progrese OA a bolesti), zahrnují pokročilou
předoperační OA, vyšší věk, větší poškození kloubní chrupavky a ošetření samotného labra.
Podle rozsahu a místa patologie se volí otevřená operace (řízená luxace kyčelního kloubu a
přední artrotomie) nebo artroskopie. Otevřená operace a artroskopie lze kombinovat.
Operační řešení by mělo vést k zachování kyčelního kloubu a zabránit progresi
degenerativních změn, které by vedly k pozdější alloplastice/totální endoprotéze.
Na dlouhodobé výsledky chirurgické léčby se stále čeká. (Clohisy et al., 2010; Ganz et al.
2008; Chládek a Trč, 2007)
Velmi významné je rozpoznat a ošetřit všechny strukturální patologie, které způsobují
FAI. Samotné ošetření labra, které působí bolest, nestačí. Potvrzuje se, že poškození labra se
samostatně bez morfologické abnormality vyskytuje výjimečně. Podle „posterior wall sign“ a
stavu chrupavky acetabula se na acetabulární straně provádí resekční osteoplastika přebytečné
hrany acetabula s následnou refixací labra nebo reorientace retrovertovaného acetabula
periacetabulární osteotomií. Na femorální straně se resekuje nadbytečná kost prominujícího
krčku nebo nesférické hlavice k obnovení dostatečného „head-neck offsetu“ (viz obrázek č.
16). Cévní zásobení hlavice posterosuperiorními cévami, které jdou po krčku přibližně na 11°,
je zachované, protože se resekce provádí nejčastěji anterosuperiorně mezi 12° a 3°. (Leunig et
al., 2007; Wenger et al., 2004)
Obrázek 16. Obnovení "head-neck offsetu"

Zdroj: Sebastian a Trousdale, 2013

Artroskopie je sice méně invazivní, ale je technicky náročná (kyčelní kloub je hluboko,
horší manipulace s nástroji) a vyžaduje dostatečné zkušenosti operatéra. Existují i komplikace
- poranění n. ischiadicus a n. cutaneus femoris lateralis a iatrogenní poškození chrupavky.
Provádí se v celkové anestezii a trakci. Artroskopicky nelze provést rozsáhlé výkony a ošetřit
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posteriorní patologie. Přesnost ošetření je diskutabilní a refixace labra složitá. Absolutní
kontraindikací (KI) artroskopie je pokročilé stádium OA, ankylóza a čerstvé zlomeniny
acetabula, obezita je relativní KI. (Chládek a Trč, 2007; Leunig et al., 2009; Podškubka a
Cinegr, 2011)
Řízená luxace kyčelního kloubu (chirurgická dislokace) je specifický operační
přístup vytvořený týmem švýcarských ortopedů, který kombinuje různé přístupy popsané
dříve a poskytuje plný 360° přístup ke kyčelnímu kloubu (viz obrázek č. 17). Tento postup
výraznou měrou pomohl k vytvoření konceptu FAI. Pacient leží na boku neoperované
končetiny. Volí se přímý laterální přístup podle Gibsona (mezi m. glutaeus maximus a m.
tensor fasiae latae). Provádí se osteotomie velkého trochanteru a se zachováním úponů zevní
rotátorů, které chrání hlubokou větev ACFM. Tím je chráněno cévní zásobení hlavice. K
úplné luxaci je nutné přeříznutí ligamentum capitis femoris, které má velký počet volných
nervových zakončení (vyšší než v ligamentum cruciatum anterius). Není tím významně
ovlivněno cévní zásobení hlavice. Manipulací operované končetiny můžeme nahlížet hlavici
nebo jamku a také zjistit v jakém místě dochází k FAI. Mohou se tak ošetřit strukturální
patologie. Cévní zásobení hlavice není tímto přístupem poškozeno, jak dokazují dlouholeté
zkušenosti bez případu avaskulární nekrózy a experimentální zjištění pomocí laserové
dopplerovské flowmetrie. Největším problémem tak není zachování cévního zásobení, jako
spíše selhání refixace velkého trochanteru. (Ganz et al., 2001, Leunig et al., 2000a a 2007;
Nötzli et al., 2002)
Obrázek 17. Plný přístup ke kyčelnímu kloubu při řízené luxaci

Zdroj: Ganz et al., 2001
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2. Cíle a hypotézy
2.1. Cíle práce
Cílem práce je posoudit vliv sportovní zátěže na stav kyčelních kloubů u mladých
sportovců, určit u nich výskyt FAI a jeho klinický význam.
Cílů práce je několik:
1. Porovnání stavu kyčelních kloubů mezi dvěma tréninkovými skupinami, které se
vzájemně liší.
2. Klinický význam femoroacetabulárního impingementu.

2.2. Hypotézy
Stanovili jsme následující hypotézy:
Hypotéza 1

H0: skupiny se neliší ve výskytu cam impingementu.
HA: starší skupina má vyšší výskyt cam impingementu.

Hypotéza 2

H0: Skupiny se neliší v počtu bolestivých cam impingementů při AIT.
HA: Starší skupina má vyšší počet bolestivých cam impingementů
při AIT.

Hypotéza 3

H0: Skupiny se neliší v intenzitě bolesti při anterior impingement testu.
HA: Starší skupina má bolestivější anterior impingement test.

Hypotéza 4

H0: Skupiny se neliší v počtu symptomatických jedinců.
HA: Starší skupina má vyšší počet symptomatických jedinců.

Hypotéza 5

H0: Skupiny se neliší v rozsahu pohybu.
HA: Starší skupina má menší rozsah pohybu:
a) flexe
b) vnitřní rotace

Hypotéza 6

H0: Kyčelní klouby s cam impingementem a bez nálezu se ve starší
skupině neliší v rozsahu pohybu.
HA: Kyčelní klouby s cam impingementem mají menší rozsah pohybu
než kyčelní klouby bez nálezu (ve starší skupině)
a) flexe
b) vnitřní rotace
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Hypotéza 7

H0: Kyčelní klouby s cam impingementem a bez nálezu se v mladší
skupině neliší v rozsahu pohybu.
HA: Kyčelní klouby s cam impingementem mají menší rozsah pohybu
než kyčelní klouby bez nálezu (v mladší skupině)
a) flexe
b) vnitřní rotace

Hypotéza 8

H0: Kyčelní klouby dominantní HK a druhostranné se ve starší skupině
neliší v rozsahu pohybu do vnitřní rotace
HA: Kyčelní klouby dominantní HK mají ve starší skupině menší vnitřní
rotaci než druhostranné.

Hypotéza 9

H0: Skupiny se neliší v provedení testu hluboký dřep.
HA: Mladší skupina má více fyziologické provedení hlubokého dřepu.

34

3. Metodika
3.1. Charakteristika probandů
Do studie jsme vybrali hráče (chlapce) stolního tenisu ze dvou tréninkových skupin.
První skupina je složena z adolescentů SF SKK El Niňo Praha a Reprezentačního centra
mládeže Praha. Druhou skupinu tvoří děti z SK DDM Kotlářka Praha. Obě skupiny čítají
po 11°jedincích, tedy celkem 22 osob. Skupiny se liší věkem, výškou, váhou, objemem
sportovní zátěže a jak dlouho sportují (viz tabulka č. 1, průměrná hodnota ± směrodatná
odchylka (SD)). Celkové věkové rozpětí je 8-19 let (mladší 8-13, starší 14-19). Počty
„praváků“ a „leváků“ jsou shrnuty v další tabulce (viz tabulka č. 2). Místa nejčastějších
bolestí uvádíme v příloze (viz příloha č. 1).
Se všemi jedinci proběhlo ultrazvukové a klinické vyšetření a anamnestické dotazování.
Tabulka 1. Základní charakteristiky skupin

Tabulka 2. Hrající HK a odrazová DK

3.2. Ultrazvukové vyšetření
Ultrazvukové vyšetření provedl zkušený MUDr. Petr Chládek, který je odborníkem
v problematice femoroacetabulárního impingementu. Posouzením „head-neck offsetu“
podle ciferníkového systému na 1°30´ a 3° a s přihlédnutím na anterior impingement test
(nikoli bolest, ale rozsah) se určila přítomnost nedostatečného „head-neck offsetu“, tedy cam
deformity.
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3.3. Anamnestické dotazování
Před samotným klinickým vyšetřením jsme vyplnili anamnestický dotazník s mapou
bolesti (viz obrázek č. 18). Probandi měli označit (zakroužkovat) místa na těle, která je
za poslední rok bolela.
Obrázek 18. Anamnestický dotazník

3.4. Klinické vyšetření
Vizuální analogová škála (VAS) anterior impingement testu
Provedli jsme anterior impingement test na obou DKK → 90° flexe + vyčerpání vnitřní
rotace a addukce v kyčelním kloubu do souhybu pánve. Následně probandi zaznamenali
na VAS (viz obrázek č. 19) intenzitu bolesti zvlášť pro levý a pravý kyčelní kloub.
Kvantifikace intenzity bolesti se měřila milimetrovým pravítkem.
Obrázek 19. Vizuální analogová škála
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Goniometrie kyčelního kloubu
Měřili jsme pasivní rozsah pohybu v kyčelním kloubu planimetrickou metodou
s využitím dvouramenného goniometru podle Jandy a Pavlů. (Janda a Pavlů, 1993)
Udělali jsme jednu modifikaci - při vyšetření zevní a vnitřní rotace jsme tyto pohyby
vyšetřovali při 90° flexi v kyčelním kloubu. Flexi v kyčelním kloubu jsme prováděli
s flektovaným kolenem.
Test hlubokého dřepu
Standardní pomalé (plynulé) provedení podle Koláře, 3x po sobě. (Kolář et al., 2009,
str. 56)
Instrukce: „Postav se s nohama na šíři ramen. Pomalu proveď dřep do maximálního
pokrčení kolenou tak, aby paty zůstaly na zemi, a zase se vrať do stoje. S rukama můžeš
vyvažovat polohu.“.
Hodnocené položky - 1. lordotizace nebo kyfotizace páteře, 2. anteverze nebo retroverze
pánve, 3. elevace ramenních pletenců, 4. kolena přesahují špičku, 5. ramena přesahují špičku,
6. varózní nebo valgózní kolena, 7. nerovnoměrné rozložení opory. Ve všech parametrech
hodnocení +/-.

3.5. Statistické zpracování
Statistické zpracování, tabulky a grafy byly vypracované v programech Microsoft
Excell 2007 a STATISTICA 10. Všechny grafy jsou krabicové a ukazují maximální a
minimální hodnotu, 1. a 3. kvartil a střední hodnotu (medián). V tabulkách jsou průměrné
hodnoty se směrodatnou odchylkou.
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Výsledky
3.6. Ultrazvukové vyšetření
3.6.1. Hypotéza 1
Ve starší skupině bylo popsáno 16 kyčelních kloubů s cam impingementem (16/22,
73%), 9 jedinců s nálezem (9/11, 82%), z toho 7 jedinců s oboustranným.
V mladší skupině bylo nalezeno 11 kyčelních kloubů s cam impingementem (11/22,
50%), 6 jedinců s nálezem (6/11, 55%), z toho 5 jedinců s oboustranným. → nezamítáme
nulovou hypotézu (P = 0,12).
Celkem má v obou skupinách nález 15 jedinců (15/22, 68%), 12 jedinců má
oboustranný nález (12/15, 80%).

3.7. Klinické vyšetření
3.7.1. Hypotéza 2
Při provedení AIT bylo ve starší skupině 12 kyčelních kloubů s cam impingementem
bolestivých (12/16, 75%), v mladší skupině 4 kyčelní klouby s cam impingementem (4/11,
36%). → přijímáme alternativní hypotézu (P = 0,045)
Dodáváme, že ve starší skupině byly ještě 2 kyčelní klouby bez nálezu při AIT
bolestivé, v mladší skupině 4 → celkem bolestivých 22 (50%).
Intenzita bolesti 12 bolestivých kyčelních kloubů při AIT ve starší skupině nekoreluje
s rozsahem vnitřní rotace a flexe, s věkem a s trváním sportovní činnosti.

3.7.2. Hypotéza 3
Skupiny se liší v intenzitě bolesti AIT (viz obrázek č. 20). → přijímáme alternativní
hypotézu (P < 0,05)
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Obrázek 20. Intenzita bolesti při AIT

P < 0,05

3.7.3. Hypotéza 4
Na základě anamnestického dotazování jsme ve starší skupině zjistili, že 4 jedinci jsou
symptomatičtí (4/9, 44%), všichni pravostranně. V mladší skupině nebyl žádný jedinec
symptomatický (0/6, 0%). → - nezamítáme nulovou hypotézu (P = 0,057)

3.7.4. Hypotéza 5
Porovnání rozsahů mezi skupinami uvádíme v příloze (viz příloha č. 2).
Průměrný rozsah flexe ve starší skupině je 112° (SD 11°), v mladší skupině 124°
(SD 7°), (viz obrázek č. 21). → a) přijímáme alternativní hypotézu (P < 0,01)
Průměrný rozsah vnitřní rotace ve starší skupině je 21° (SD 11°), v mladší skupině 37°
(SD 7), (viz obrázek č. 22). → b) přijímáme alternativní hypotézu (P < 0,01)
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Obrázek 21. Flexe v kyčelním kloubu

P < 0,01
Obrázek 22. Vnitřní rotace v kyčelním kloubu

P < 0,01

3.7.5. Hypotéza 6
Porovnání rozsahů kyčelních kloubů s impingementem a bez impingementu ve
skupinách je v příloze (viz příloha č. 3).
Ve starší skupině je průměrný rozsah flexe kyčelních kloubů s impingementem 108°
(SD 11°), bez nálezu 120° (SD 7°), (viz obrázek č. 23). → a) přijímáme alternativní
hypotézu (P < 0,05)
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Ve starší skupině je průměrný rozsah vnitřní rotace kyčelních kloubů s impingementem
17° (SD 11°), bez nálezu 31° (SD 5°), (viz obrázek č. 24). → b) přijímáme alternativní
hypotézu (P < 0,01)
Obrázek 23. Flexe kyčelních kloubů s a bez nálezu ve starší skupině

P > 0,05
Obrázek 24. Vnitřní rotace kyčelních kloubů s a bez nálezu ve starší skupině

P < 0,01
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3.7.6. Hypotéza 7
V mladší skupině je průměrný rozsah flexe kyčelních kloubů s impingementem 121°
(SD 9°), bez nálezu 127° (SD 3°), (viz obrázek č. 25). → a) nezamítáme nulovou hypotézu
(P > 0,05)
V mladší skupině je průměrný rozsah vnitřní rotace kyčelních kloubů s impingementem
31° (SD 5°), bez nálezu 43° (SD 6°), (viz obrázek č. 26). → b) přijímáme alternativní
hypotézu (P < 0,01)
Obrázek 25. Flexe kyčelních kloubů s a bez nálezu v mladší skupině

P > 0,05
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Obrázek 26. Vnitřní rotace kyčelních kloubů s a bez nálezu v mladší skupině

P < 0,01

3.7.7. Hypotéza 8
Průměrné rozsahy vnitřní rotace DK hrající HK a druhostranné DK jsou ve starší
skupině 18° vs. 24° (viz obrázek č. 27). → nezamítáme nulovou hypotézu (P>0,05)
Obrázek 27. Vnitřní rotace v kyčelním kloubu - porovnání ve starší skupině

P > 0,05

3.7.8. Hypotéza 9
Celkově nejsou schopni 4 jedinci provést dřep - 3 jsou ze starší skupiny, 1 z mladší.
Všichni mají oboustranný nález cam impingementu.
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Skupiny se neliší v provedení hlubokého dřepu v žádném ze sedmi z uvedených
parametrů (P > 0,05, viz příloha č. 4). Největší rozdíl nalézáme v parametru „kolena
přesahují špičky“: ve starší skupině jen 1 jedinec, v mladší 5 jedinců. (P=0,09). →
nezamítáme nulovou hypotézu (P > 0,05)
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4. Diskuze
4.1. Hypotéza 1 (Výskyt)
Nepodařilo se nám prokázat, že je ve starší skupině častější výskyt cam impingementu.
Vyšší výskyt by naznačoval roli sportovní zátěže v etiologii deformity. Kdybychom měli
kvantifikovaný rozsah deformity, viděli bychom asi, že je u starších více vyjádřena.
Siebenrock potvrdil, že sportovní zátěž v období růstu způsobuje změnu tvaru růstové
ploténky proximálního femuru (její rozšíření směrem k metafýze) a to vede ke snížení „headneck offsetu“ a nesférické hlavici → cam impingement. Autor tak usuzuje na vývojový
charakter deformity. (Siebenrock et al., 2011)
Souhlasíme s tvrzením Siebenrocka, že v etiologii cam impingementu má svoji roli
sportovní zátěž, ale 50% výskyt deformity v mladší skupině naznačuje vrozený charakter
deformity (anatomické predispozice, nebo vývojový charakter vázaný na první rok života viz dále), protože působení sportovní zátěže není zatím tak dlouhodobé a intenzivní, aby
změnilo tvar proximálního femuru. Připouštíme ale, že 4 nejstarší jedinci z mladší skupiny
s oboustranným výskytem se od útlého věku věnují jiným sportovním aktivitám (3 fotbal, 1
bojová umění). Dochází tak ke zmenšení rozdílu výskytu mezi skupinami.
Oboustranný výskyt deformity v 80% se shoduje s výsledkem jiné studie. Ze 113
pacientů se symptomatickým cam impingementem mělo 88 oboustranný nález (78%). (Allen
et al., 2009)
Chtěli bychom na tomto místě „nadhodit“ roli stabilizačních funkcí v etiologii
deformity. Jak jsme už poznamenali, sportovní zátěž v období růstu vede ke změně tvaru
růstové ploténky proximálního femuru. Od profesora Vojty a Koláře také víme, že svalová
funkce má formativní vliv na morfologický vývoj skeletu. Nejlépe je to vidět v patologickém
případě u dětí s DMO. Ptáme se tedy: „Mohou tedy neideální pohybové vzory spojené
s nepřiměřenou sportovní zátěží vést ke změně tvaru růstové ploténky a tedy ke vzniku cam
impingementu?“
U dětí s DMO se nevyvinou správně lokální a regionální anatomické parametry, ale
není docela prozkoumáno, co se děje s „head-neck offsetem“ a sféricitou hlavice. Dungl
popisuje, že samotný tvar hlavice je oploštěn superomediálně, později i superolaterálně.
Takže bereme v úvahu, že vývojový charakter deformity může být vázán na posturální
ontogenezi v prvním roce života (např. děti s centrální koordinační poruchou) a nejenom
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na sportovní zátěž v pubescentních a adolescentních letech. Anatomické predispozice také
musíme mít na zřeteli. (Dungl et al., 2014)
Myslíme si, že ultrazvukové vyšetření je pro prostý screening dostačující a navíc
neinvazivní. Můžeme velice rychle zhodnotit konturu „head-neck offsetu“, ale nezjistíme nic
o acetabulu, kolodiafyzárním úhlu a torzi krčku femuru. Nemůžeme si tak udělat kompletní
obraz o femoroacetabulárním impingementu. RTG snímky popř. MR jsou nezbytné
pro podrobnější analýzu, ale RTG je spojen s radiační zátěží.

4.2. Hypotéza 2 (Bolest při AIT)
Prokázali jsme, že kyčelní klouby s cam deformitou jsou ve starší skupině častěji
bolestivé při provádění AIT. Popisuje se, že bolest při tomto testu ukazuje na poškození labra
nebo chrupavky acetabula. (Ganz et al., 2003; Leunig et al., 2004)
Máme zde i několik bolestivých kyčelních kloubů při AIT bez nálezu. Mohlo by se
jednat o pincer impingement, o ligamentovou bolest v oblasti pánve nebo o pouhý tah
interpretovaný jako bolest.
V souvislosti se zmíněnou ligamentovou bolestí upozorňujeme na blízkou podobnost
AIT s testem, kterým profesor Lewit tzv. ligamentovou bolest vyšetřoval (lig. sacroiliacum
posterius, lig. iliolumbale a lig. sacrotuberale). Při různé flexi v kyčelním kloubu prováděl
další addukci a při dostavení odporu přidal tlak ve směru podélné osy femuru. Ligamentum
iliolumbale se provádí v 90°flexi a pokud je bolestivé, nemocný pociťuje bolest v třísle.
Ligamentová bolest je dávána do souvislostí se statickým zatížením, s bolestivou kostrčí nebo
blokádou křížokyčelního kloubu (SI). Otázka je na místě: „Byla to vždy u profesora Lewita
ligamentová bolest? Nemohlo se jednat o femoroacetabulární impingement?“ Na druhou
strany i my musíme připustit, že bolestivost kyčelních kloubů s nálezem při AIT nemusí mít
s femoroacetabulárním impingementem žádnou souvislost. Může zde být pouze funkční
porucha. (Lewit, 2003, str. 107-108)
Siebenrock ve studii se 36 basketbalisty (věk 9-25) popisuje 40 kyčelních kloubů
bolestivých při AIT (40/72, 56%, u nás 22/44, 50%). (Siebenrock et al., 2011)

4.3. Hypotéza 3 (Intenzita bolesti při AIT)
Potvrdili jsme, že má starší skupina bolestivější AIT. Vysvětlení zřejmě spočívá v tom,
že ve starší skupině častěji AIT bolí (8 vs. 14). I když se popisuje, že bolest ukazuje
poškození labra nebo chrupavky acetabula, netroufáme si tvrdit, že 8 kyčelních kloubů
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v mladší skupině má strukturální poškození - může zde být pouze funkční porucha. U starších
jedinců to nicméně možné je - 4 symptomatičtí jedinci (viz dále).

4.4. Hypotéza 4 (Symptomatičtí jedinci)
Nepodařilo se nám potvrdit, že jsou starší jedinci častěji symptomatičtí, ale je tu velmi
hraniční statistický výsledek (P = 0,057). Srovnávali jsme jedince s nálezem (4/9 vs. 0/6).
Pokud bychom srovnávali v rámci celé skupiny (4/11 vs. 0/11), měli bychom zde už
statisticky významný rozdíl (P = 0,027). Symptomatické jedince jsme brali pouze na základě
anamnestického zjištění bolesti v třísle nebo v boku. Víme, že symptomy nejsou spojeny jen
s mechanickým poškozením labra a chrupavky, ale také s funkčními poruchami pohybového
systému (FPPS). Omezení rozsahu pohybu klade zvýšené nároky na okolní pohybové
segmenty a dochází k jejich přetěžování. Za symptomatické FAI bychom tedy mohli brát ty,
které mají za následek vznik FPPS. Určit, které symptomy jsou výsledkem FAI, vyžaduje
značné zkušenosti.
Co vede k tomu, že se FAI stane symptomatický? Přítomnost samotné deformity není
zřejmě zásadní, záleží spíše na jejím rozsahu. Dále hrají roli historie pohybové zátěže (objem,
intenzita a roky sportovní zátěže), nároky pohybové aktivity na rozsah pohybu a individuální
práh bolesti. Uvažuje se také o kvalitě chrupavčité a vazivové tkáně.
Pokud má jedinec FAI, ještě to nic neznamená. Záleží spíše na tom, jestli je už přítomné
strukturální poškození chrupavky nebo labra. Připomínáme, že FAI může nastat i
u fyziologických kyčelních kloubů při nadměrném rozsahu pohybu.
Siebenrock ve zmiňované studii s basketbalisty udává 7 symptomatických jedinců
(7/36, 19%, u nás 4/22, 18%). Tato studie ukazuje velmi podobné výsledky jako naše
pozorování. (Siebenrock et al., 2011) Ochoa v retrospektivní studii pacientů s bolestmi
v tříslech nalezl, že většina (nad 90%) má prokazatelné známky FAI na RTG snímcích.
(Ochoa et al., 2008) Studie a klinické zkušenosti ukazují, že symptomatičtí jedinci, kteří si
stěžují na bolest v tříslech nebo v bocích mají vždy pozitivní AIT.

4.5. Hypotézy 5 až 8 (Rozsahy)
4.5.1. Hypotéza 5
Vyšetřili jsme všechny rozsahy pohybů, ale nejvíce nás zajímala flexe a vnitřní rotace.
Zjistili jsme, že ve starší skupině je rozsah v obou případech zmenšený. Nemůžeme, ale
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okamžitě tvrdit, že je to kvůli častějšímu impingementu (to se navíc nepodařilo prokázat).
Můžeme usuzovat na to, že u starších jedinců je deformita jen více vyjádřena.
Obecně se ví, že rozsah pohybu se věkem snižuje a ovlivňuje jej mnoho faktorů laxicita vaziva, elasticita měkkých tkání, svalové napětí, distribuce měkkých tkání v okolí
kloubu pohlaví, kostěné výběžky a lokální a regionální anatomické parametry. Víme, že se
tyto anatomické parametry v průběhu života vyvíjejí. Dungl uvádí, že CCD úhel má v 9 letech
133°, v 15 letech 133° a v dospělosti 120°. Sklon acetabula ve frontální rovině od vertikály
činí v 10 letech 43° a v dospělosti 49°. I přes tyto všechny faktory, věříme, že se
na pozorovaném omezení podílí i cam deformita. Siebenrock zjistil, že sportovci
(basketbalisté) mají oproti kontrolní skupině větší omezení vnitřní rotace. (viz obrázek č. 28).
FAI vytváří na konci rozsahu pohybu dřívější anatomickou bariéru a při vyšetření to lze pod
rukama „cítit“, nejvíce při vnitřní rotaci. Charakter omezení zevní rotace ve starší je
způsobený tuhostí vaziva a měkkých tkání v okolí kloubu. (Dungl et al., 2014, str. 654; Janda
a Pavlů, 1993, str. 5-6)
Obrázek 28. Rozsahy vnitřní rotace mezi sportovci a kontrolní skupinou

Zdroj: Siebenrock et al., 2011

Tannast ve své studii naměřil u starších jedinců s FAI (průměrný věk jedné skupiny
33,4 ± 8,8, druhé skupiny 35,7 ± 9,6) průměrné hodnoty flexe 101° (SD ± 13°), resp. 99° (±
9°) a vnitřní rotace 11° (SD ± 10°), resp. 6° (SD ± 8°). Takovéto omezení flexe může vést až
k nemožnosti se „normálně“ posadit. (Tannast et al., 2008)
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V České republice se stále hodně mluví o oslabených a zkrácených svalech. Chceme jen
upozornit, že rozsah pohybu může být omezen i kostěnými strukturami, proto je důležité
při vyšetřování rozsahu pohybu vnímat charakter bariéry.

4.5.2. Hypotéza 6
Pokusili jsme se ozřejmit, že cam impingement omezuje flexi a vnitřní rotaci, abychom
vyloučili vliv věku. Předpoklad se nám sice potvrdil, ale máme zde k porovnání jen 6
kyčelních kloubů bez nálezu.

4.5.3. Hypotéza 7
U mladších jedinců cam impingement omezuje pouze vnitřní rotaci. Toto omezení může
být spojeno s faktem, že nález mají ve skupině hlavně starší jedinci.

4.5.4. Hypotéza 8
Měli jsme předpoklad, že na DK hrající HK jsou kladeny větší „pohybově-zátěžové“
nároky kvůli forehandovému úderu (ipsilaterální vzor) a mohla by zde být deformita více
vyjádřena. Je tu náznak lehce omezené vnitřní rotace bez statistické významnosti. Větší
„pohybově-zátěžové“ nároky na DK hrající HK nám naznačují dva případy s jednostranným
pravostranným nálezem a čtyři pravostranně symptomatičtí jedinci ve starší skupině.

4.6. Hypotéza 9 (Hluboký dřep)
V jednotlivých parametrech se skupiny v provedení dřepu neliší. Uznáváme, že použitá
technika objektivizace je nedostačující, protože sledovaný parametr může být vyjádřen
v různé míře. Pouze na základě hodnocení jestli je parametr přítomen nebo není, nemůžeme
hodnotit kvalitu provedení, toto testování je velice hrubé. Jedinci, kteří neprovedli dřep,
neměli nejmenší rozsahy flexe a vnitřní rotace, takže pro provedení dřepu nestačí mít pouze
volné kyčle, ale nejspíše i dobré stabilizační schopnosti. Upozorňujeme, že FAI může být
strukturální příčina nedostatečnosti testu posturální stabilizace (viz obrázek č. 29).
Samozřejmě narážíme na problém kauzality - nedostatečná posturální stabilizace ↔ deformita
kyčelního kloubu.
Uvádíme 2 klinické postřehy: 1. u mladších častější valgizace kolen (3/8 vs. 6/10), 2.
vybočení pánve od kyčelního kloubu s nálezem, s menším rozsahem nebo který je bolestivější
při AIT (viz obrázek č. 29)
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Obrázek 29 Elevace a vybočení pánve od kyčelního kloubu s nálezem

Už jsme zmínili myšlenku, že posturální stabilizace může mít určitý podíl na vzniku
deformity. Můj osobní pocit je, že i přes fyziologickou posturální stabilizaci a správnou
techniku sportovní činnosti může extrémní fyzická zátěž v období růstu vést ke změně
morfologie kyčelního kloubu.
Narážíme zde také na limity testů posturální stabilizace, které se velice špatně
objektivizují - v testech může být posturální stabilizace fyziologická, ale při provedení
samotného výkonu nikoli. Máme zde na mysli paradigma „Koordinačně-silové funkční
rezervy“ od Zdeňka Čecha. (Čech a Tlapák, 2010)

4.7. Další úvahy a limity studie
Siebenrock zmiňuje pro nás podstatný poznatek, že ve věkové skupině 13-15 let dochází
k výraznému snížení vnitřní rotace (viz obrázek č. 28). V tomto období je také u mladých
sportovců velmi intenzivní zátěž. Navíc nejvyšší růstové rychlosti (PHV - peak height
velocity) dosahuje průměrný chlapec v kalendářním věku 14 let (norma ± 2 roky). Nabízí se
nám srovnání se skoliózou a Scheuermannovou chorobou, kde se popisuje největší progrese
choroby v období nejrychlejšího růstu ve spojení s intenzivní zátěží. Napadá nás spojitost, že
v období PHV, kdy je skelet zranitelný, může s přispěním intenzivní zátěže, vzniknout cam
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deformita (pamatujme ale, že v mladší skupině máme jedince s deformitou, kteří ještě nemají
PHV za sebou). Doporučovali bychom zmírnění intenzity fyzické zátěže v tomto období.
Určení biologického věku by nám pomohlo zjistit, v jakém růstovém období se jedinec
nachází a podle toho preventivně působit. (Lesný a Krásničanová, 2005)
Mnoho jedinců nebylo schopno při pasivním vyšetřování rozsahu pohybu dolní
končetinu uvolnit. Sportovní příprava je zaměřena velmi úzce jen na konkrétní sportovní
činnost a nebere s v úvahu všestrannost mladého jedince. Převažuje objem a intenzita
tréninkové zátěže. Vidíme zaměření na silové, vytrvalostí a rychlostí prvky, ale koordinační
nebo relaxační schopnosti jsou obsaženy jen velmi okrajově. V tomto ohledu shledáváme
velikou mezeru ve sportovní přípravě mladých reprezentantů.
Z hlediska diferenciální diagnostiky musíme rozlišovat entezopatii adduktorů kyčelního
kloubu, poranění měkkého třísla a iliopectineální burzitidu. Entezopatie adduktorů a
strukturální poškození chrupavky a labra se mohou překrývat, ale charakter bolesti se zřejmě
liší.
Částečně jsme se zmínili o návrhu fyzioterapeutické intervence. Z hlediska prevence
navrhujeme v období PHV zmírnit intenzitu fyzického zatížení a pracovat spíše s relaxací a
vnímáním vlastního těla. Samotnou deformitu nespravíme, ovlivňovat můžeme jen symptomy
(nejčastěji bolest). Ovlivněním postavení pánve můžeme trochu zmírnit FAI, protože její
anteverze nebo rotace zvyšuje rozsah retroverze acetabula a zvýrazňuje tak FAI. Dále tu je
kapitola režimových opatření - vyhýbání se aktivitám a cvičením, které vyžadují vyšší nároky
na rozsah pohybu, a hlubokému sezení (u někoho běžnému sezení). A na závěr je v naší
kompetenci ještě pooperační péče jedinců, u kterých byla indikovaná operace.
Naše úvahy o etiologii cam impingementu - souvislost s kvalitou pohybových vzorů a
korových funkcí (percepčně-gnostické a koordinační) a se sportovní zátěží v období PHW jsou pobídkou pro další zkoumání.
Mezi největší limity naší studie řadíme neúplnou zaslepenost studie, neurčení rozsahu
deformity pomocí AOD, nedostatečné porovnání s jinými studiemi a neexistenci věkových
norem k porovnání.
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Závěr
Femoroacetabulární impingement je častý mezi mladými sportovci. Způsobuje omezení
rozsahu pohybu v kyčelním kloubu (flexi a vnitřní rotaci). Už mezi mladými jedinci v druhé
dekádě života začíná být symptomatický, tzn., že způsobuje strukturální poškození kyčelního
kloubu. Toto poškození zatím není na rentgenových snímcích vidět. Kvůli anatomickému
omezení rozsahu pohybu nemůžeme uplatnit běžné techniky na zvýšení rozsahu pohybu.
Ultrazvuk nám může dobře posloužit jako screeningový nástroj k určení přítomnosti cam
impingementu.
Potvrdili jsme (přijímáme alternativní hypotézu):
1. Starší skupina má vyšší počet bolestivých cam impingementů při AIT.
2. Starší skupina má bolestivější anterior impingement test.
3. Starší skupina má menší rozsah flexe a vnitřní rotace.
4. Kyčelní klouby s cam impingementem mají menší rozsah flexe a vnitřní rotace než
kyčelní klouby bez nálezu (ve starší skupině).
5. Kyčelní klouby s cam impingementem mají menší rozsah vnitřní rotace než kyčelní
klouby bez nálezu (v mladší skupině)
Nepotvrdili jsme (nezamítáme nulovou hypotézu):
1. Starší skupina má vyšší výskyt cam impingementu.
2. Starší skupina má vyšší počet symptomatických jedinců.
3. Kyčelní klouby s cam impingementem mají menší rozsah flexe než kyčelní klouby
bez nálezu (v mladší skupině).
4. Kyčelní klouby dominantní HK mají ve starší skupině menší rozsah vnitřní rotace
než druhostranné
5. Mladší skupina má více fyziologické provedení hlubokého dřepu.
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Ve starší skupině 8 jedinců, v mladší skupině 10.
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