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Abstrakt 

 

Název: Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu 

 

Cíle: Cílem diplomové práce je provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální 

náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se mění vybrané časoprostorové, kinetické 

a kinematické parametry v průběhu půl roku po operaci. Zjištěné odchylky ve 

stereotypu chůze jedinců dále porovnat s výsledky zahraničních studií. 

Metody: Práce má povahu teoreticko-empirickou s malým počtem probandů. 3D 

kinematická analýza chůze byla zaznamenávána přístrojem Qualisys a reakční síly 

podložky dvěma silovými deskami Kistler. V práci jsou sledovány tyto parametry: 

délka kroku, doba stojné fáze, kadence, rychlost chůze, laterální posun pánve a trupu na 

stranu stojné končetiny, kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny, 

maximální rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální rovině, maximum vertikální 

a medio-laterální složky reakční síly ve stojné fázi. 

Výsledky: U většiny vybraných parametrů chůze byly zjištěny nejvyšší stranové 

odchylky mezi končetinami ve 3 měsících po operaci, které však přetrvaly do 6,5. 

měsíce po operaci. Ještě v tomto období byla na operované končetině obou probandů 

naměřena nižší hodnota délky kroku, doby stojné fáze, maximálního rozsahu pohybu 

kyčelního kloubu v sagitální rovině, a dále vyšší laterální odchylka pánve oproti zdravé 

končetině. Došlo také k postupnému nárůstu hodnot rychlosti a kadence chůze 

(s výjimkou kadence ženy v 6,5. měsíci) během půlročního období po implantaci TEP. 

Na operované končetině byly ve většině případů zaznamenány snížené hodnoty maxima 

vertikální složky reakční síly a u muže ještě zvýšené hodnoty maxima medio-laterální 

složky reakční síly. Většina naměřených hodnot odpovídá výsledkům uvedených studií, 

nebo je dokonce převyšují. 

 

Klíčová slova: chůze, totální náhrada kyčelního kloubu, pánev, 3D kinematická 

analýza, Qualisys 



 

 

Abstract 

 

Title: Human locomotion after total hip replacement 

 

Objectives: The aim of this thesis is to perform a gait analysis of patients after total hip 

replacement and to find out, how chosen temporo-spatial, kinetic and kinematic 

parameters change during the first half a year after the surgery. The deviations found in 

gait stereotypes of individual patients are further compared with results of international 

studies. 

Methods: The thesis is theoretical-empirical, with small number of patients. 

3D kinematic gait analysis was performed by Qualisys system and ground reaction 

forces by two Kistler force plates. The following parameters are being monitored: 

length of step, stance phase duration, cadence, walking speed, lateral shift of the pelvis 

and trunk in standing phase, contralateral pelvic drop in standing phase of the leg, 

maximum range of motion of the hip joint in sagital plain, maximum of vertical and 

medio-lateral component of the ground reaction forces in the standing phase. 

Results: The highest side deviations between legs were found in 3 months after the 

surgery and remained until 6,5 months after the surgery. In this time period a lower 

value of the length of step, stance phase duration, maximum range of motion of the hip 

joint in sagital plain and also a higher lateral shift of the pelvis was measured on the 

operated leg of both patients in comparison with the healthy leg. There was also 

a gradual increase in the values of walking speed and cadence (with an exception of the 

cadence of a woman in 6,5 month) during a half year period after total hip replacement. 

On the operated leg were, in most cases, observed lower values of the maximum of the 

vertical reaction forces and there were also higher values of the maximum of the medio-

lateral reaction forces by men.The measured values are corresponding to the results of 

mentioned studies, or are even higher. 

 

Key words: gait, total hip replacement, pelvis, 3D kinematic analysis, Qualisys 
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1  Úvod 

 Implantace totální náhrady kyčelního kloubu se stala v posledních dvou 

desetiletích jednou z nejčastěji prováděných ortopedických operací. Díky tomuto 

zákroku zcela jistě roste kvalita života pacientů trpících primární osteoartrózou kyčle 

i jiným degenerativním onemocněním, které omezuje jejich aktivitu. I když na trhu 

existuje obrovské množství endoprotéz a jednotlivé firmy se předhánějí v nabídce těch 

nejlepších náhrad, neexistuje žádná ideální varianta. Vždy je nutné zvážit mnoho 

aspektů, jako například věk pacienta, jeho aktivitu či stav kostní tkáně, podle kterých se 

následně vybere ta nejvhodnější. Přestože každý operatér, klinika či země upřednostňuje 

své osvědčené implantáty a operační přístupy, což může hrát určitou roli při návratu 

pacienta do běžného života, na stereotyp chůze z dlouhodobého hlediska nemá tento 

výběr příliš významný vliv. 

 Lidská lokomoce představuje motorickou činnost člověka, která během jeho 

života prochází řadou vývojových stádií. Vzhledem k tomu, že je tento pohyb prováděn 

neustále, každý den, využívá se často k detekci různých patologických stavů. Nejčastěji 

se jedná o poruchy nervového či pohybového systému. Ty můžeme někdy analyzovat 

pouhou aspekcí, jindy je nutný přístrojový záznam kinematických a kinetických 

parametrů či nervosvalové aktivity během chůze jedince. Těmito způsoby je možné 

sledovat odchylky lokomoce i u pacientů s totální náhradou kyčelního kloubu. Na 

podkladě předchozí koxartrózy dochází ke změnám pohybového aparátu nejen v oblasti 

samotného kyčelního kloubu, ale i v dalších segmentech těla, které mohou být značně 

vzdálené od místa vzniku. Po implantaci nového kloubu bude sice zcela jistě docházet 

k úpravě patologií, retrospektivní studie však ukázaly, že ačkoli náhrada kyčelního 

kloubu většinou výrazně uleví pacientovi od bolesti a zlepší jeho funkční zdatnost, 

velmi často přetrvávají patologické odchylky chůze i několik let po operaci. 

 Ve své diplomové práci budu zjišťovat jaký vliv má implantace totální náhrady 

kyčelního kloubu na vybrané kinetické a kinematické parametry lokomoce. Zajímá mě 

především srovnání chůze jednotlivých probandů a jejich stranové asymetrie v časovém 

horizontu 3 až 6,5 měsíců po operaci. V teoretické části uvedu popis dané problematiky, 

vysvětlím základní pojmy a shromáždím zahraniční práce, které se týkají zkoumaného 

tématu. V praktické části následně potvrdím či vyvrátím předem určené hypotézy 

prostřednictvím vlastního měření a výpočtů. 
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2  Teoretická východiska práce 

2.1  Totální náhrada kyčelního kloubu 

 Za posledních 30 let se implantace totální náhrady kyčelního kloubu stala jednou 

z nejčastějších ortopedických operací prováděných nejen u nás, ale i ve světě. V roce 

1989 bylo v České republice implantováno 2500 kyčelních endoprotéz ročně, v dnešní 

době je počet těchto náhrad přibližně čtyřikrát větší. Přitom lze očekávat, že se toto 

číslo bude nadále zvyšovat vlivem stárnutí populace (Dungl, 2014). Holzwarth et al. 

(2012) uvádí, že v současné době vzrostl počet implantací kyčelního kloubu až na jeden 

milion pacientů ročně na celém světě. Dle amerických autorů potřebuje totální náhradu 

kyčelního kloubu 306 mužů ve věku 65 - 74 let a 421 žen ve věku 75 - 84 let vypočítáno 

na 100 000 obyvatel (Dungl, 2014). Centrum pro kontrolu onemocnění a prevenci 

uvádí, že v roce 2010 bylo v USA implantováno více než 330 000 umělých kyčelních 

náhrad. Kurtz (2007) ve své studii uvádí, že v roce 2030 vzroste tento počet ve 

Spojených státech dokonce na 572 000 operovaných ročně. 

 Se vzrůstajícím počtem těchto výkonů se také zvyšují náklady na operaci 

a následnou rehabilitaci. V České republice v roce 2013 činila cena implantátu přibližně 

80 % celkové ceny výkonu, která v sobě zahrnovala i náklady na průměrnou dobu 

hospitalizace včetně léků. Očekává se, že v průběhu dalších let bude cena za implantát 

tvořit asi 30 % z celkové ceny výkonu (Dungl, 2014). 

 

2.1.1  Vývoj náhrady kyčelního kloubu 

 Významným mezníkem byl rok 1925, kdy bostonský chirurg M. N. Smith 

Petersen předvedl nový typ kloubní náhrady. Ta byla tvořena dutou hemisférou ze skla, 

která se nasadila na stehenní kost jako hlavice. Materiál byl sice dokonale hladký, ale 

neodolával delší zátěži při pohybu, proto byl později nahrazen korozivzdornou ocelí. Ve 

40. letech byl tento koncept považován za vrchol artroplastiky (Dungl, 2014). Model se 

začal vyrábět také ze syntetického materiálu. Prvními průkopníky byli bratři Judetové 

a později E. J. Haboush, kteří použili pro zhotovení akrylát. Kvůli špatné fixaci ke kosti 

a nedostatečné odolnosti, se ale od tohoto materiálu upustilo. Návrat přišel v 70. letech 

v podobě resurfacingu kyčelního kloubu, kdy se začala provádět povrchová náhrada 

nejen hlavice femuru, ale i acetabula (Fokter, 2012). Přestože nebyly výsledky zcela 
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uspokojivé a na nějaký čas se tento typ přestal vyrábět, koncem 20. století se začal opět 

dostávat na trh. Tentokrát byl celý implantát zhotoven z kovu. Dosud nejúspěšnější 

systém s názvem Birmingham hip resurfacing byl do klinické praxe zaveden v roce 

2006. Jednou z hlavních nevýhod je ale vzájemný otěr kloubních ploch a následné 

alergické reakce organismu (Dungl, 2014; Koudela, 2003). 

 Základ cervikokapitální náhrady kyčelního kloubu byl představen F. R. 

Thompsonem a A. T. Moorem. Náhrada celé hlavice femuru již byla zakončena dříkem. 

Tím se rozšířila indikace operace i pro fraktury krčku stehenní kosti (Fokter, 2012). 

V současné době se tento typ endoprotézy používá právě v těchto případech u starších 

pacientů (Koudela, 2003). 

 Klasické cementované endoprotézy, tvořené jamkou ukotvenou do acetabula 

a femorálním dříkem zacementovaným do stehenní kosti, se začaly používat v praxi 

koncem 60. let 20. století. Významný podíl na vývoji tohoto typu měl John Charley. 

I když došlo ke značným inovacím při použití materiálu (od teflonu k polyetylenu), 

design původní endoprotézy je velmi podobný moderním typům (Dungl, 2014; Fokter, 

2012). V Československu se na základě tohoto modelu začala od roku 1972 vyrábět 

endoprotéza podle návrhu Čecha a Beznosky, která se využívá dodnes (Koudela, 2003). 

 Od 80. let 20. století nastal vývoj také necementovaných implantátů, které 

využívaly fixaci bez použití kostního cementu. Výrobní materiál byl především titan, 

korundová a zirkonová keramika. Ve Spojených státech amerických je tento typ 

náhrady v současné době výrazně převažující (Dungl, 2014). 

 

2.1.2  Rozdělení endoprotéz kyčelního kloubu 

 Jednotlivé typy náhrad můžeme dělit podle několika kritérií. Jednak podle 

rozsahu náhrady na totální, kdy je nahrazena proximální část stehenní kosti 

i acetabulum, nebo cervikokapitální, s výměnou pouze femorální části (Dungl, 2014). 

Dále můžeme rozdělit modely podle fixace na cementované, s implantátem zakotveným 

kostním cementem, necementované, kdy kostní tkáň přímo vrůstá do implantátu 

a hybridní s oběma druhy fixací (Obrázek č. 1) (Sosna, 2001). 



15 

 

2.1.2.1  Cementované náhrady 

 Implantáty jsou do kosti fixovány pomocí polymetylmetakrylátového cementu. 

Ten slouží jako vrstva mezi vnitřní kostí a dříkem. Spojení s dřeňovou dutinou by mělo 

být pevné, naopak vazba s dříkem musí být pružná, aby umožňovala mikropohyby mezi 

oběma materiály. V opačném případě by docházelo ke snížení životnosti fixace 

endoprotézy (Abdulkarim, 2013). 

 Kostní cement je dodáván ve sterilním balení a připravuje se dle potřeby přímo 

na operačním sále. Je tvořen práškovým polymerem a tekutým monomerem 

s přídavkem barviva a kontrastní látky pro lepší viditelnost na RTG (Fokter, 2012). 

Technika cementování má za sebou dlouhý vývoj, který můžeme rozdělit do tří 

generací. V prvním období se kostní cement aplikoval do hrubě opracované dřeňové 

dutiny prsty. Od 80. let se začala odstraňovat z dřeňové dutiny spongiózní kost 

rašplováním, následně se kost distálně uzavřela zátkou, a poté se do dutiny aplikoval 

katétrem kostní cement. Třetí generace navíc využívá vakuové míchání cementu a jeho 

aplikaci pod tlakem, kdy se dosahuje optimálního umístění náhrady v kosti (Dungl, 

2014). 

2.1.2.2  Necementované náhrady 

 Do kosti jsou upevněny přímo bez použití cementové vrstvy. Materiály a způsob 

povrchové úpravy jednotlivých komponent se značně liší, cílem je ale vždy zajistit 

stabilní spojení s kostí - osteointegraci. Existují tři typy stability implantátu (Koudela, 

2003). 

 Primární stabilita představuje pevnost mechanického ukotvení náhrady, která by 

měla přetrvávat alespoň 3 - 6 měsíců po operaci. Z klinických zkušeností vyplývá, že 

u některých starších typů endoprotéz dosahuje tato doba dokonce několika let. Tento typ 

stability je dán především designem implantátu. Sekundární stabilita je klíčovým 

stupněm pro zajištění pevné fixace náhrady v kosti. Je ovlivněna zejména povrchovou 

úpravou endoprotézy se strukturovaným povrchem co nejvíce podobným stavbě 

kostních trámců. Díky speciální technologii je umožněný rozvoj procesu osteointegrace. 

V některých případech se používá povrchový nástřik implantátu hydroxyapatitem. 

K terciární stabilitě dochází až v průběhu několika let po operaci. Vlivem změny 

biomechanických poměrů v oblasti proximálního femuru se zesiluje kostní struktura 
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v místech největšího zatížení, a naopak ubývá kostní hmota na nejméně zatěžovaných 

místech (Dungl, 2014). 

 

 

Obrázek č. 1: Typy totálních endoprotéz kyčle (Orthes, 2016) 

 

2.1.2.3  Cementované versus necementované náhrady 

 Přestože vzniklo mnoho studií týkajících se výhod a nevýhod cementovaných 

a necementovaných kloubních náhrad, nebylo jednoznačně určeno, který typ fixace je 

lepší. V roce 2013 provedli Ali Abdulkarim et al. metaanalýzu z dosavadních studií 

cílenou na rozdíly mezi těmito typy endoprotéz. Z výsledků není možné jasně určit 

výhodnější variantu. Při hodnocení na škále bolesti v krátkém časovém horizontu po 

operaci kyčle dosahovali lepších výsledků ti pacienti, kteří měli náhradu cementovanou. 

Z dlouhodobého hlediska již rozdíly nebyly patrné. Z hlediska životnosti endoprotézy 

nebyl pozorován žádný relevantní rozdíl mezi oběma typy. 

 Obecně můžeme říci, že cementované endoprotézy se indikují v případě starších 

pacientů s horší kvalitou kosti, naopak necementované se využívají v případě mladších, 

sportovně aktivních lidí s dobrou denzitou kostní tkáně (Fokter, 2012). Hlavními 

výhodami cementovaných náhrad je především výborná okamžitá stabilita dříku, navíc 
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je možné provádět tento typ fixace i do osteoporotické kosti s nízkou denzitou. 

K nevýhodám patří riziko vzniku kardiopulmonálních obtíží v průběhu operace, které je 

pravděpodobně způsobeno tukovými mikroemboliemi, a možné toxické působení 

cementu v organismu. U těchto typů náhrady navíc může dojít k uvolnění implantátu na 

rozhraní cement - dřík (Dungl, 2014). Necementované endoprotézy by měly vyloučit 

negativní působení cementu na přilehlou kost a zároveň zajistit sekundární stabilitu 

pomocí osteointegrace (Koudela, 2003). Hlavní nevýhodou tohoto typu je pozdější 

zatěžování operované končetiny, které se doporučuje až po transformaci kosti 

s povrchem endoprotézy. Obvykle tento proces trvá 3 měsíce, poté se dovoluje plná 

zátěž končetiny (Sosna, 2001). Klinické zkušenosti z USA ale dokazují, že proces 

osteointegrace nemusí být narušen ani při bezprostředním zatěžování po operaci, pokud 

je zajištěna dostatečná primární stabilita implantátu (Dungl, 2014). 

 V randomizované studii Angadi et al. (2012) porovnávali klinické a radiologické 

výsledky mezi implantací cementované a necementované acetabulární komponenty. 

Hodnocení se zúčastnilo 287 probandů rozdělených podle typu implantátu do 2 skupin 

v počtu 183 cementovaných a 104 necementovaných náhrad. Femorální komponenta 

byla v obou případech cementovaná. Výsledky dotazníku Harris Hip Score (HHS) byly 

mezi skupinami podobné. Pro první skupinu cementovaných 74,5 bodů (25 až 100) 

a pro druhou 78,0 bodů (37 až 100), p = 0,068. V průběhu deseti let bylo provedeno 

v první skupině 17 revizních operací, ve skupině necementovaných to bylo pouze 11. 

Z toho vyplývá 86,8 % a 89,2 % životnost implantátu v jednotlivých případech. Migraci 

acetabulární komponenty zaznamenalo 20 případů ze skupiny cementovaných a 2 

případy necementovaných náhrad. Přestože se výsledky obou skupin mírně liší, 

z dlouhodobého hlediska nebyly, dle autorů, prokázány významné rozdíly mezi oběma 

typy implantátu. 

 

2.1.3  Jednotlivé komponenty a současné trendy 

 Základní 2 části kyčelní endoprotézy jsou femorální a acetabulární komponenta, 

které můžeme řadit do skupin podle různých kritérií. Femorální dělíme podle designu, 

velikosti, povrchové úpravy či místa ukotvení. Vyrábí se jak rovné dříky klínovitého 

tvaru, tak anatomické, kopírující tvar dřeňové dutiny. Takzvané custom made dříky jsou 

zhotoveny na míru podle RTG pacienta (Dungl, 2014). Základní dělení acetabulární 
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komponenty je podle způsobu fixace na press-fitové jamky s využitím předpětí mezi 

kostí a jamkou, exact-fitové s fixací pomocí šroubů, závitořezné se závitovou spirálou 

a rozpěrné, které se po zavedení do kloubu rozvinou do původní velikosti (Dungl, 2014; 

Fokter, 2012). 

 Nejčastěji používanými materiály pro výrobu dříku jsou antikorozivní ocel, 

slitiny kobaltu, chromu a molybdenu s přídavky dalších kovů, případně slitiny titanu. 

Hlavice jsou nejčastěji zhotoveny z keramiky či kovu. Pro výrobu acetabulární 

komponenty se využívá vysokomolekulární polyethylen, keramika či kov (Dungl, 2014; 

Sosna, 2001). 

 Kromě klasické délky dříku se v současné době začínají uplatňovat také krátké 

typy, tzv. metafyzární dříky, které jsou fixovány pouze v metafýze stehenní kosti. 

Výhodné je to, že při implantaci nedojde k narušení diafyzární části kosti, a proto je 

v případě selhání náhrady usnadněna náhrada endoprotézou standardní velikosti. Krátké 

varózní dříky jsou určeny především mladším pacientům, u kterých je větší 

pravděpodobnost reimplantace endoprotézy (Trč, 2008). Dalším trendem je povrchová 

náhrada poškozených chrupavek a malá část subchondrální kosti tzv. resurfacing 

(Obrázek č. 1). Implantát je tvořen krátkým dříkem podobným kloboučku houby na 

tenké nožce a jamkou ve tvaru skořepiny. Při reimplataci je opět možné využít 

endoprotézu standardní, nebo dokonce s krátkým dříkem (Dungl, 2014). 

 Amstutz et al. (2008) provedli jedenáctiletý výzkum pacientů s resurfacingem 

kyčelního kloubu za použití materiálu kov na kov. Vybrali 838 probandů, kteří 

podstoupili implantaci tohoto typu náhrady. Průměrný věk účastníků byl 50 let, 

s převahou mužského pohlaví 74,7 %. Operace byla provedena na jediné klinice 

s ohledem na postižení kloubu. Etiologie vzniku nebyla významným faktorem pro výběr 

probandů. V době výzkumu byla průměrná doba od implantace 5,6 let v rozmezí 1,1 až 

11 let. Výsledky studie ukázaly, že ani v jednom případě nedošlo k uvolnění 

acetabulární komponenty. 10 probandů bylo v průběhu let reoperováno z důvodu 

fraktury femuru, 20 z uvolnění femorální komponenty, 2 pro infikaci náhrady 

a 1 vzhledem k častým subluxacím kloubu. Následně byla těmto osobám implantována 

standardní endoprotéza kyčelního kloubu. 95,2 % z celkového počtu jedinců měli 

minimálně pětileté přežití náhrady. 
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2.1.4  Operační přístupy 

 Existuje mnoho operačních přístupů, z nichž každý má anatomický podklad 

a technický základ v osvědčených chirurgických zákrocích. Dělit je můžeme z hlediska 

oblasti preparačního postupu, operační techniky či polohy pacienta při výkonu. Mezi 

nejčastěji využívané standardní přístupy řadíme anterolaterální, transgluteální, zadní 

přístup a jejich modifikace. V současné době se začíná prosazovat i přístup přední. Do 

popředí se také dostává miniinvazivní přístup s možností implantace endoprotézy bez 

většího narušení kůže, podkoží a především svalů (Dungl, 2014). Jednotlivé přístupy 

mají své výhody a rizika, které jsou dané zachováním či poškozením různých 

anatomických struktur včetně cév a nervů. Vzhledem k tomu můžeme očekávat i rozdíly 

v dalším pooperačním vývoji pacientů (Trč, 2008). 

 Studie Martina et al. (2013) například dokazuje vliv operačního přístupu na dobu 

hospitalizace pacienta. Ten ve své studii porovnával 41 osob s předním a 47 se zadním 

přístupem. U první skupiny probandů s předním přístupem byla průměrná délka 

hospitalizace 2,9 dnů, zatímco u druhé skupiny to byly 4 dny (p = 0,001). Stejně tak 

i počet dnů nutných pro mobilizaci byl nižší u první skupiny 2,4 oproti druhé 

3,2 (p = 0,006). Přestože byl častější výskyt fraktury femuru a postižení n. cutaneus 

lateralis u pacientů s předním přístupem, došlo k jejich plnému zotavení bez následků. 

Z výsledků tedy vyplývá, že první skupina měla větší pravděpodobnost časného 

propuštění z hospitalizace oproti skupině se zadním přístupem. 

 Anterolaterální přístup, zvaný též Watsonův-Jonesův, je vedený kožním řezem 

laterálně v dlouhé ose femuru v délce 15 cm. Protíná se fascia lata a následně se 

částečně odpojí přední porce m. gluteus medius a minimus. Po implantaci jednotlivých 

komponent se provede opětovné upevnění úponu svalů a sutura fascie (Dungl, 2014). 

Vzhledem k tomu, že při výkonu nejsou porušeny tkáně na zadní straně stehna, snižuje 

se riziko luxace, a proto má dobré využití u pacientů s vyšší možností vzniku luxací. 

Přetětí a následná sutura abduktorů kyčle může způsobit větší oslabení těchto svalů. 

Mezi rizika vznikající během operace patří především poranění nervu, arterie a veny 

femoralis, či zlomenina stehenní kosti při luxaci (Patel, 2013). 

 Transgluteální přístup (Bauerův) vychází z přístupu laterálního a ve svém 

provedení je podobný jako předchozí popsaný. Řez je ale veden skrz přední třetinu 

svalových vláken m. gluteus medius a m. vastus lateralis, které jsou následně uvolněny 
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od velkého trochanteru. Tento přístup je vhodný zejména pro revizní výkony v oblasti 

acetabula. Výskyt luxací u tohoto přístupu je poměrně malý. Často při něm dochází 

k většímu svalovému krvácení a přerušení inervace m. tensor fasciae latae (Dungl, 

2014). 

 Zadní přístup začíná 20 cm dlouhým kožním řezem v podélné ose femuru 

následně stočeným ke SIPS. Po odtlačení všech tří gluteálních svalů následuje protětí 

hlubokých zevních rotátorů kyčle (m. piriformis, mm. gemelli a m. obturatorius). Po 

implantaci náhrady je nutná pečlivá sutura těchto svalů. Někteří operatéři ale preferují 

pouze sešití m. piriformis. Výhodou tohoto přístupu je především dobrý přehled 

operačního pole, nevýhodou je složitější fixace pro nastavení pacienta do operační 

polohy na boku (Dungl, 2014). Mezi hlavní rizika patří poranění mnohých struktur, které 

se v této oblasti nachází: n. ischiadicus, a. glutea inferior a superior, a. femoralis a n. gluteus 

superior (Karadsheh, 2013). 

 Přední přístup, nazývaný též Smithův-Pettersonův, je vedený řezem nad přední 

částí crista iliaca s následným pokračováním v podélné ose femuru. Po oddělení úponu 

m. gluteus medius od lopaty kyčelní se do kloubu proniká mezi svaly m. sartorius 

a tensor fasciae latae bez jejich přerušení. Při uzavírání operačního pole je potřeba 

pouze reinzerce gluteálního svalu ke kosti kyčelní. V současné době se tento přístup 

považuje za velmi výhodný především z důvodu nejmenší invazivity, zatím ale není 

standardně používán k implantaci kloubních náhrad (Dungl, 2014). Častým rizikem je 

poranění kožního nervu - n. cutaneus femoris lateralis či a. circumflexa femoris lateralis 

(Karadsheh, 2013). 

 Miniinvazivní přístup se podle většiny autorů provádí kožním řezem s délkou 

méně než 10 cm. Můžeme ho dále definovat jako přístup, který nabízí bezpečné 

provedení operace při současném minimálním porušení anatomických struktur (Trč, 

2008). Výkon se může provádět jedním řezem, podobně jako u standardní operace. 

Nejčastěji předním přístupem, kdy se ke kloubnímu pouzdru pronikne mezi svaly 

m. tensor fasciae latae a m. sartorius. Dalšími možnostmi jsou variace přístupu 

anterolaterálního, laterálního, posterolaterálního a dorzálního. Druhým typem 

miniinvazivního přístupu je tzv. dual-incision, při kterém se femorální a acetabulární 

komponenta implantuje každá zvlášť samostatným řezem. Provádí se pod kontrolou 

RTG zesilovače. První incize pro zavedení acetabulární komponenty je vedena v délce 

cca 4 cm v ose krčku femuru. Druhý řez pro femorální komponentu dlouhý 3 cm 
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probíhá přes gluteální svaly. Tento přístup je zcela jistě nejkomplikovanější (Dungl, 

2014). 

 

2.1.5  Srovnání standardního a miniinvazivního přístupu 

 Miniinvazivní přístup by měl pacientovi poskytnout nové výhody 

a minimalizovat rizika operace. Kratší délka incize by tedy teoreticky měla zajistit 

menší krevní ztráty a bolestivost, a tím pádem i rychlejší zotavení pacienta (Trč, 2008). 

Výsledky studií ale nejsou tak jednoznačné, protože výhody plynoucí z tohoto typu 

operace, jako je vyšší stabilita TEP díky menšímu porušení svalů či nižší počet luxací, 

se týká především 6 - 12 týdnů po operaci, což je doba poměrně zanedbatelná (Dungl, 

2014). 

 Kubeš et al. (2009) hodnotili výsledky pacientů operovaných standardním 

anterolaterálním a miniinvazivním anterolaterálním přístupem na ortopedii Bulovka. Do 

každé skupiny bylo zařazeno 40 probandů, kteří měli shodná kritéria pro výběr a byly 

u nich použity obvyklé typy implantátů. Pro porovnání výsledků jednotlivých skupin 

byly zvoleny tyto parametry: operační doba, krevní ztráty během operace, hodnoty 

hemoglobinu před, po a první ráno po operaci, množství vydrénované krve, množství 

podaných analgetik a délka hospitalizace. Srovnání mezi oběma typy výkonů nepřineslo 

žádné významné rozdíly ve výsledcích. Ani u jedné skupiny nebyly pozorovány žádné 

větší komplikace během operace a po ní. Předpokládané prodloužení operační doby 

u miniinvazivního výkonu se nepotvrdilo. Vzhledem k těmto výsledkům autoři 

neprokázali jednoznačně výhody miniinvazivního zákroku. 

 Další studii prováděli Rittmeister et al. (2006), kteří porovnávali podobné 

parametry u pacientů s miniinvazivním zadním přístupem a standardním 

anterolaterálním přístupem. Dohromady bylo hodnoceno 152 probandů rozdělených do 

dvou skupin. Mezi operačními výkony nebyly pozorovány žádné výrazné rozdíly 

v krevních ztrátách během operace, operační době, výskytem komplikací ani posunem 

implantátu. Významnější změny byly pouze v hodnotách 24 hodinových krevních ztrát, 

které byly nižší u pacientů s miniinvazivním přístupem. 

 „Dosud nikdo neprokázal žádnou jednoznačnou a časově neomezenou přednost 

miniinvazivní implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu oproti standardní 
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operaci. Z tohoto pohledu jsou tedy miniinvazivní přístupy spíše modifikací než 

inovací.“ (Dungl, 2014) 

 

2.1.6  Komplikace totální náhrady kyčelního kloubu 

 Můžeme je rozdělit na komplikace perioperační, časné, střední a pozdní 

(Koudela, 2003). V klinické praxi se nejvíce setkáváme s bolestí vzniklou z různých 

příčin, dále s luxací endoprotézy, zlomeninami, poraněním nervů a cév, či 

heterotopickou osifikací. Nejzávažnější komplikací je smrt, jejíž nejčastější příčinou je 

kardiopulmonální selhání a tromboembolická nemoc. Autoři uvádí toto riziko v rozmezí 

od 0,15 - 1,4 % případů (Dungl, 2014). 

 Riziko luxace endoprotézy se pohybuje v rozmezí 1 - 10 % u primárních 

operací a až do 20 % při reimplantacích. Z toho až v 70 % případů dojde k luxaci 

v prvním měsíci po operaci a přibližně 1 % vzniká po 5 letech od náhrady (Dungl, 

2014). Fokter (2012) uvádí, že v 70 - 90 % převažují luxace zadní. Pacienti 

s implantovanou větší jamkou, nebo naopak malou hlavičkou, mají větší riziko 

vykloubení než ti s jamkou malou, či hlavicí většího průměru (Dungl, 2014). Campbell 

(2007) uvádí jako rizikové faktory vzniku revizi implantátu a dřívější luxaci 

endoprotézy, špatnou polohu jednotlivých komponent, páčení krčku stehenní kosti 

o okraj jamky, zadní operační přístup, nerovnoměrné napětí měkkých tkání v oblasti 

kyčelního kloubu a nevhodné pohyby. 

 Počet periprotetických zlomenin se v poslední době zvýšil především vlivem 

nárůstu pacientů s implantací v mladším věku. Delší přítomnost femorálního implantátu 

v kosti totiž způsobuje její úbytek a remodelaci. V našich podmínkách dochází 

nejčastěji k tomuto typu fraktury u pacientů nad 70. let s cementovanou endoprotézou. 

Počet zhojených periprotetických zlomenin je většinou uspokojivý - od 70 do 90 %, 

komplikované hojení představuje pouze skupina s uvolněným dříkem (Dungl, 2014). 

 K nejčastěji postiženým strukturám během implantace náhrady patří 

n. ischiadicus, n. femoralis, n. peroneus, a. femoralis a její větve (Farrell, 2005). Sedací 

nerv může být poškozen při velkém prodloužení končetiny nad 4 cm. Další příčinou 

poranění prvních dvou nervů je například tlak elevatoria při operaci (Dungl, 2014). 

Paréza n. peroneus bývá způsobena otlakem nervu v oblasti hlavičky fibuly při zevně 

rotačním postavení končetiny (Koudela, 2003). Autoři uvádí, že klinicky významná 
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paréza se vyskytuje pouze u 1 % případů, přestože na EMG jsou prokazatelné změny až 

u 70 % jedinců. Zhruba u 20 % operovaných je paréza trvalá. Farrell et al. (2005) 

hodnotil 27 004 operovaných v rozmezí 30 let. Z celkové databáze identifikoval 

47 jedinců s postižením motorických nervů v průměrném věku 57 v době operace. U 29 

z nich byla přítomná kompletní léze nervu (16 n. peroneus, 11 n. ischiadicus 

a 2 n. femoralis). 18 operovaných měli inkompletní lézi nervu (14 n. peroneus, 

3 n. ischiadicus, 1 n. femoralis). 

 Další poměrně častou komplikací může být heterotopická osifikace, kdy 

dochází k abnormální přestavbě měkkých tkání na kost (Dungl, 2014). Ve většině 

případů je tento proces nebolestivý, omezení pohybu je přítomné jen asi v 5 - 7 %. 

Revizní operace se indikuje pouze u osifikací, které výrazně omezují pohyb, v ostatních 

případech se nedoporučuje (Campbell, 2007). Tento jev se vyskytuje častěji u mužů, 

kteří trpí některým druhem degenerativního onemocnění skeletu (Dungl, 2014). Biz et 

al. (2015) porovnával rozvoj heterotopické osifikace u 651 pacientů po implantaci 

3 různých typů náhrad kyčelního kloubu. Incidence výskytu osifikace byla 59,91 %. 

Vyšší riziko vzniku měli pacienti v nižším věku v průměru 77,6 let (oproti operovaným 

s nerozvinutou osifikaci s průměrným věkem 80,2), mužského pohlaví (64,4 %), 

s implantací z důvodu osteoartrozy 72,7 % (oproti fraktuře femuru 55,9 %), 

s přítomností předchozí heterotopické osifikace 76,2 %, s laterálním přístupem 65,5 % 

(oproti anterolaterálnímu 55,6 %), s implantátem keramika-keramika a TriboFit (68,1 % 

a 67 %). Studie tedy potvrdila již dříve uváděné rizikové faktory pro vznik tohoto 

onemocnění. 

 Se snižujícím se věkovým průměrem pacientů a vyšší trvanlivostí implantátů se 

ukazuje, že jedním z limitujících faktorů současných náhrad je také otěr vzájemných 

ploch. Následně vzniká interakce otěrových částí s tkáněmi pacienta. Při nadměrném 

množství uvolněných částic dochází k osteolýze okolní kosti a postupnému uvolnění 

implantátu. K tomuto jevu dochází jak u cementovaných, tak i necementovaných 

kloubních náhrad. Nutností je v tomto případě reoperace endoprotézy (Dungl, 2014). 

 Přibližně u 18 - 32 % případů dojde k prodloužení (výjimečně ke zkrácení) 

operované končetiny po implantaci náhrady. Přesné předoperační a peroperační měření 

je někdy velmi obtížné. Navíc, s ohledem na udržení stability endoprotézy, není 

zachování stejné délky končetiny někdy možné (Röder, 2012). Až 50 % pacientů vnímá 

subjektivně tuto diskrepanci jako nepříjemnou. Často ale mohou být tyto rozdíly dané 
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pouze funkčně - šikmým postavením pánve z důvodu dlouhodobě trvajícího zkrácení 

svalů v oblasti bederní páteře (Dungl, 2014). Ve studii Konyves et al. (2005) hodnotili 

vliv rozdílné délky končetin na funkci kyčelního kloubu u 90 pacientů s kyčelní 

náhradou. Měření probíhalo před, 3 a 12 měsíců po operaci. 56 pacientů mělo po 

implantaci v průměru o 9 mm delší končetinu. To vnímalo 24 z nich 3 měsíce po 

operaci, a pouze 18 jedinců po 12 měsících. 27 % těch, kteří pociťovali skutečně 

prodloužení končetiny, měli zhoršenou funkci kyčelního kloubu 3 měsíce po implantaci. 

Po 12 měsících to bylo jen 18 % jedinců. Röder et al. (2012) porovnával 478 pacientů 

po totální náhradě kyčelního kloubu s prodloužením končetiny a 275 se zkrácením. 

Zaměřil se na pozorování chůze, bolesti v kyčli, kulhání a spokojenost pacienta 2 roky 

po operaci. Výsledky studie ukázaly, že pacienti s prodlouženou končetinou sice měli 

sníženou schopnost chůze a vyskytovalo se u nich kulhání, přesto ale byli spokojení. 

Oproti tomu skupina se zkrácenou končetinou vykazovala větší nespokojenost, přestože 

nebyla přítomná výrazně snížená kapacita chůze, vyskytovalo se u nich ale kulhání 

a především bolest kyčelního kloubu. 

 Infikace náhrady vzniká podle Cambella (2007) u 1 - 2 % případů. Dungl 

(2014) uvádí, že mezi rizikové faktory patří obezita, diabetes, alkoholismus, pacienti 

užívající imunosupresivní léčbu či kortikoidy. Dále může mít vliv délka operace nad 

2 hodiny, předchozí operace kyčelního kloubu a infekce močového ústrojí. Nejčastěji se 

tato komplikace projevuje bolestí, která trvá i v pooperačním období, v horších 

případech může vyústit v septický stav organismu. Strategie léčby záleží na závažnosti 

infekce. Od antibiotické terapie, incize s drenáží kloubu, přes revizi kloubu 

s reimplantací, či resekční artroplastiku může končit až exartikulací kyčelního kloubu 

(Dungl, 2014). Jako zlatý standard léčby uvádí Senthi et al. (2011) odstranění náhrady 

s důkladným vyčištěním rány a následnou terapií antibiotiky. 

 

2.1.7  Rehabilitace při TEP 

 Tento proces můžeme rozdělit do tří fází, které na sebe přímo navazují. Každá 

z nich je velmi důležitá a pacient by ji neměl zanedbávat. 

2.1.7.1  Předoperační rehabilitace  

 Je ideální přípravou na samotný zákrok. Vzhledem k působení dlouhodobých 

nociceptivních impulzů dochází v oblasti artrotické kyčle k významným změnám. 
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Vzniká nerovnováha mezi hypertonickými adduktory a flexory, a hypotonickou 

skupinou gluteálních svalů, které jsou tlumeny reciproční inhibicí. Funkci gluteálních 

svalů částečně ještě nahrazuje aktivita m. quadratus lumborum, což vede k jeho 

přetížení a bolesti zad (Dungl, 2014; Cikánková, 2010). Cílem této fáze je tedy 

především optimalizovat svalové napětí v oblasti kyčelního kloubu a zad a reedukace 

správných pohybových stereotypů. Důležité je i nacvičení mobility na lůžku, sedu, stoje 

a chůze o berlích, které bude pacient bezprostředně po operaci potřebovat (Forýtková, 

2006).  

 McDonald et al. (2014) zjišťovali, zda předoperační edukace zlepšuje 

pooperační výsledky u pacientů, kteří podstoupili TEP kyčle a kolene. V medicínských 

databázích vyhledali 13 studií týkajících se kyčelního kloubu, 3 pro kolenní kloub 

a 2 pro obojí. Dohromady porovnávali 1463 probandů. Co se týče kyčelního kloubu, 

výsledky ukázaly, že pacienti s předoperační edukací měli menší obavy o 2,28 bodů 

(na 60 bodové stupnici) než ti, u kterých edukace neproběhla. Dále pociťovali nižší 

bolest o 0,34 bodů na (10 bodové stupnici) a měli lepší funkční zdatnost o 4,84 bodů (na 

68 bodové stupnici). Počet jedinců, kteří měli pooperační komplikace jako je hluboká 

žilní trombóza, či infekce se nelišil. Všechny tyto výsledky ale mají jen nízkou kvalitu 

evidence, autoři tedy jasně neprokázali benefity spojené s předoperační edukací 

pacienta. Studie Ferrara et al. (2008) potvrzuje, že u pacientů podstupujících 

preoperační fyzioterapii je možné dosáhnout zlepšení stavu těsně před operací. Při 

porovnání skupiny s předoperační intervencí a bez ní v období následně po implantaci 

se výsledky příliš nelišily. V pooperačním období již nebyl prokázán větší rozdíl ve 

zlepšení funkčního stavu ani kvality života mezi jednotlivými skupinami probandů. 

2.1.7.2  Pooperační rehabilitace během hospitalizace 

 Začíná již několik hodin po operaci na JIP ortopedického oddělení, a dále 

pokračuje po přeložení na standardní oddělení. Délka hospitalizace se v našich 

podmínkách pohybuje v rozmezí od 7 do 14 dnů. Každé pracoviště má podrobně 

vypracované rehabilitační schéma, které se může mezi sebou mírně lišit. Základní cíle 

této fáze jsou především snížení bolesti, zvýšení svalové síly oslabených skupin, 

vertikalizace a edukace samostatné chůze o berlích (Dungl, 2014). V prvních dnech 

hospitalizace využíváme cvičení pro prevenci TEN, respirační fyzioterapii, polohování 

končetin, izometrické cvičení operované končetiny, kondiční cvičení neoperované, 

nácvik mobility na lůžku, vertikalizaci pacienta do sedu a stoje. K tlumení bolesti je 
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možné využít kryoterapii. Od 2. dne je vhodné provádět cviky pro vyrovnání svalových 

dysbalancí a posílení svalového korzetu. Je možné zařadit i jednoduché prvky ze 

senzomotorických cvičení. Pacient se učí trojdobou chůzi o berlích s odlehčením 

operované končetiny. Přibližně od 5. dne (dle stavu pacienta) se pokračuje chůzí po 

schodech (Forýtková, 2006). Dungl (2014) doporučuje chůzi po schodech od 8. dne 

a Kolář (2009) dokonce až od 3. týdne po operaci. Vhodné je i včasné poučení 

o zakázaných pohybech pro prevenci luxace kloubu. Pacient by měl z nemocnice 

odcházet v době, kdy je schopen samostatné chůze o berlích s odlehčením a zvládá 

naučená cvičení (Dungl, 2014). 

 Studie Tsukagoshi et al. (2012) hodnotila efekt terapie za pomoci stepperu 

u pacientů v časné fázi po implantaci náhrady kyčelního kloubu. Autoři porovnávali 15 

člennou skupinu se standardní fyzioterapií a stejně početnou skupinu, která měla navíc 

cvičení na stepperu. Druhá skupina prokázala významně vyšší obnovu funkce kyčelních 

abduktorů a extenzorů kolenního kloubu. Naopak nebyly pozorovány signifikantní 

rozdíly mezi skupinami v parametrech: rychlost chůze, síla kyčelních flexorů, extenzorů 

a flexorů kolenního kloubu. Z výsledků však vyplývá pozitivní vliv stepperu na funkci 

svalů dolní končetiny v časné pooperační fázi. 

2.1.7.3  Rehabilitace po propuštění 

 Zahrnuje jednak péči v domácím prostředí, nebo častěji v ambulantním či 

ústavním zařízení. V tomto období je vhodná i komplexní lázeňská léčba. Terapie je 

cílena zejména na upevnění správných pohybových stereotypů a posílení oslabeného 

svalového korzetu v oblasti kyčelního kloubu (Dungl, 2014). Využívá se například 

koordinačních a stabilizačních cvičení, posilování oslabeného svalstva za pomoci 

pomůcek, cvičení v uzavřených a otevřených kinematických řetězcích, zvyšování 

rozsahu pohybu, nácvik chůze po rovině a po schodech. Vhodné je do cvičení zařadit 

techniky na neurofyziologickém podkladě (SMS, PNF). Z fyzikální terapie se nejčastěji 

provádí vodoléčba, laseroterapie jizvy a pro ovlivnění pooperační parézy selektivní 

elektrostimulace (Forýtková, 2006). Po celou dobu rehabilitace se pacient musí 

vyvarovat pohybům, které v sobě zahrnují addukci, zevní rotaci a flexi kyčelního 

kloubu nad 90°. Přibližně po půl roce se pacient může navrátit k běžným činnostem 

s plným zatížením operované končetiny a k provozování lehkých sportů (Dungl, 2014; 

Cikánková, 2010). 
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 Autoři Monaghan et al. (2016) zjišťovali efektivitu fyzioterapie v průběhu 12 až 

18 týdnů po operaci TEP kyčelního kloubu. Studie se zúčastnilo 63 pacientů, kteří byli 

dále náhodně rozděleni. V první skupině bylo 31 jedinců s běžnou péčí po operaci, 

v druhé 32 osob, které prováděli cvičení pod vedením fyzioterapeuta 2 krát týdně. Pro 

vyhodnocení funkčního stavu byl použit dotazník WOMAC, dále se měřila rychlost 

chůze, dynamometrie kyčelních abduktorů, vizuální analogová škála bolesti a stupnice 

fyzického a mentálního zdraví. Skupina s fyzioterapeutickou intervencí měla 

signifikantně vyšší rychlost chůze a lepší funkční stav podle dotazníku WOMAC než 

druhá skupina. Rozdíly mezi ostatními sledovanými parametry mezi skupinami byly 

zanedbatelné. Studie tedy potvrzuje větší šanci na zlepšení funkční zdatnosti u pacientů 

s intenzivní fyzioterapeutickou supervizí v pozdní fázi rehabilitace. 

 

2.2  Lidská lokomoce 

 Dle Véleho (2006) znamená lokomoce přesun těla z jednoho místa na druhé, což 

může probíhat různým způsobem. Nejběžnější typ lokomoce je však chůze. Gross 

(2005) popisuje chůzi jako dopředný pohyb se vzpřímeným tělem, při kterém se 

vykonává rytmické střídání dolních končetin. Pro udržení polohy a současně provádění 

pohybu jsou potřeba antigravitační svaly. Trup se pohybuje šikmo vzhůru a vpřed díky 

propulzní síle odrazové končetiny, zatímco švihová končetina brání pádu trupu (Véle, 

2006). Chůze je realizována především svaly dolních končetin, horní končetiny a trup 

pohybu pouze napomáhají. Lokomoční jednotka je tedy tvořena dolními končetinami, 

pánví a LS přechodem (Tošnerová, 2002). Perry (2010) segmenty těla ve vztahu k chůzi 

rozděluje na dvě samostatné jednotky, každá z nich má jinou funkci. „Cestující“ 

jednotka zahrnuje hlavu, krk, trup a horní končetiny a je zodpovědná pouze za svou 

vlastní posturální integritu. Je nesena druhou, lokomoční jednotkou, do které patří dolní 

končetiny s pánví. Dle Koláře (2009) je chůze komplexní pohybová funkce, při které je 

možné pozorovat poruchy pohybové či nervové soustavy. 

 

2.2.1  Fyziologický stereotyp chůze 

 Tento stereotyp chůze je charakterizován dle Grosse (2005) jako pohyb těla 

prostorem směrem dopředu, kdy těžiště těla opisuje sinusoidu s minimální amplitudou 
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v horizontální i vertikální rovině. Těžiště těla je umístěno ve střední čáře, 1 cm od těla 

1. sakrálního obratle. Pokud vznikají větší výchylky těžiště při chůzi, dochází k vyššímu 

energetickému výdeji organismu.  

 Chůzi, jakožto cyklický pohyb, můžeme rozdělit do fáze opěrné (stojné), která 

zaujímá 60 % a švihové (kročné), která tvoří 40 % krokového cyklu (Gross, 2005). 

Ayyappa (1997) uvádí hodnoty těchto poměrů 62 % a 38 %. Fáze dvojí opory je doba, 

kdy jsou v kontaktu s podložkou obě končetiny. Objevuje se na začátku a na konci 

stojné fáze a představuje 12 % cyklu (Gross, 2005). Dle Ayyappy (1997) tvoří tento 

podíl 10 % cyklu. 

Opěrnou fázi kroku můžeme dále rozdělit do pěti částí: 

1. heel strike - úder paty, představující počáteční dotyk paty 

2. foot flat - zatížení nohy s plným kontaktem s podložkou 

3. mid stance - střed stojné fáze 

4. heel off - odvinutí paty od podložky 

5. toe off - odraz palce a odtržení prstů od podložky 

Švihová fáze pokračuje třemi fázemi: 

6. initial swing (acceleration) - počátek švihové fáze (zrychlení) 

7. mid swing - střed švihové fáze 

8. terminal swing (deceleration) - konec švihové fáze (brždění) 

Takto rozděluje fáze krokového cyklu Vaughan (1992). 

 

Názvosloví podle Perryho (2010) se od předchozího sice liší, počet fází v cyklu je ale 

shodný (Obrázek č. 2): 

1. initial contact (0-2 %) - počáteční kontakt 

2. loading response (2-10 %) - reakce na zatížení 

3. midstance (12-30 %) - střed stojné fáze 

4. terminal stance (30-50 %) - konečný stoj 

5. preswing phase (50-60 %) - předšvihová fáze 
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6. initial swing (60-73 %) - počáteční švih 

7. midswing (73-87 %) - střed švihové fáze 

8. terminal swing (87-100 %) - konečný švih 

 

 Aby nedocházelo ke vzniku vysokých amplitud těžiště při chůzi, a energetické 

ztráty organismu byly co nejnižší spolu s co nejvyšší výkonností, existuje několik 

mechanismů redukujících výchylku těžiště. Pro snížení vertikální výchylky jsou to: 

5° anteverze pánve na švihové straně, 8° rotace pánve na švihové straně, flexe kolene na 

začátku stojné fáze do 20°, plantární flexe na začátku stojné fáze do 15°, plantární flexe 

na konci stojné fáze do 20°. Pro redukci laterální výchylky těžiště se zužuje základna 

chůze (Gross, 2005). 

 

 

Obrázek č. 2: Fáze krokového cyklu (Perry, 2010) 

 

2.2.2  Analýza krokového cyklu v jednotlivých segmentech těla 

 Při švihové fázi probíhá v kyčelním kloubu flexe s mírnou zevní rotací 

a počáteční addukce přechází v abdukci. V koleni dochází nejdříve k flexi, v druhé 

polovině pohybu k extenzi. Hlezenní kloub je nastaven v dorzální flexi s mírnou everzí. 
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Pánev se otáčí jedním směrem na stranu stojné končetiny a současně ramenní pletenec 

se rotuje na stranu opačnou (Véle, 2006; Perry, 2010). 

 Během celé opěrné fáze dochází v kyčelním kloubu k pohybu do extenze 

a rotace přechází dovnitř. V kolenním kloubu je nejdříve mírná flexe, která probíhá od 

dotyku paty do středu stojné fáze, poté nastupuje extenze do okamžiku odvíjení paty, 

a ta se opět mění ve flexi. V hlezenním kloubu dochází k plantární flexi s přechodem do 

mírné dorzální flexe v konečné fázi. Přítomná je hyperextenze metatarzofalangeálních 

kloubů. V oblasti páteře opět probíhá torzní pohyb (Véle, 2006; Perry, 2010). 

 Horní končetiny se v průběhu celého chůzového cyklu pohybují v opačném 

směru, než končetiny dolní (Véle, 2006). 

 

2.2.3  Rozsah pohybu v jednotlivých segmentech těla během chůze 

 Perry (2010) uvádí hodnoty rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech dolní 

končetiny během chůzového cyklu (Obrázek č. 3). V kyčelním kloubu je nejvýznamnější 

pohyb vykonáván v sagitální rovině. Celkový rozsah pohybu je do 40°, z toho 30° 

náleží flexi a 10° extenzi. Maximální hodnoty ve frontální rovině pro abdukci jsou 

5° a addukci 10°. Celkový rozsah pohybu ze zevní do vnitřní rotace v tranzverzální 

rovině představuje 8°. V kolenním kloubu je situace obdobná, nejvyšší hodnoty jsou 

zaznamenány při pohybu v sagitální rovině, a to v rozsahu 0° - 60° flexe. Ve frontální 

rovině je kolenní kloub abdukován a addukován v maximálním rozsahu 4° a 2°. 

Oboustranné rotace v tranzverzální rovině zaujímají jen minimální rozsah a jsou 

způsobené především pohybem mezi tibií a femurem. V hlezenním kloubu je taktéž 

vykonáván pohyb především v sagitální rovině. Při plantární flexi dosahují nejvyšší 

hodnoty 15°. Dorzální flexe probíhá v opačném směru do maxima 10°. 

 Během fyziologické chůze dochází také k pohybům pánve a trupu nesoucího 

hlavu. Pánev se asynchronně pohybuje ve třech rovinách. V sagitální rovině se klopí 

anteriorně v rozsahu 4°. Ve frontální rovině dochází ke kontralaterálnímu poklesu pánve 

do 4° (Perry, 2010). Kolář (2009) uvádí jako fyziologický úhel poklesu pánve až 5°. 

V transverzální rovině se pánev rotuje s celkovým rozsahem 10°. Janda (1982) ještě 

uvádí laterální posun pánve, který činí maximálně 4 cm pohybu od střední osy těla. 

Významný pohyb trupu je ve směru vertikálním, kde dochází k průměrným výchylkám 
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do 4,2 cm (Perry, 2010). Jako fyziologický pohyb popisuje Véle (2006) lehký laterální 

posun trupu nad stojnou končetinu bez udání přesných hodnot. Perry (2010) uvádí tuto 

výchylku do 2,5 cm na každou stranu. 

 

 

Obrázek č. 3: Rozsah pohybu v sagitální rovině v kyčelním, kolenním a hlezenním 

kloubu během krokového cyklu (Gordon et al., 2013) 

 

2.2.4  Patologický stereotyp chůze v souvislosti s kyčelním kloubem 

 Dle Grosse (2005) můžeme v souvislosti s degenerativním postižením kyčelního 

kloubu pozorovat několik druhů abnormální chůze. 

 Antalgická tzv. kompenzační Trendelenburgova chůze je charakteristická 

například při pokročilé koxartróze. Stojná fáze na bolestivé dolní končetině je výrazně 

zkrácena. Pomocí kompenzačního pohybu trupu, laterálně přes kyčelní kloub stojné 

končetiny, dojde ke snížení zátěže na příslušné abduktory. Při fázi švihové je bolestivý 

kyčelní kloub co nejvíce uvolněn v zevní rotaci. Vlivem oslabení abduktorů kyčelního 

kloubu může vznikat tzv. nekompenzovaná Trendelenburgova chůze. Dochází při ní 

k addukci kyčelního kloubu ve stojné fázi oslabené dolní končetiny a náklonu trupu na 

stranu švihovou (Gross, 2005). Bhargava et al. (2007) zjišťovali, jaký vliv na jednotlivé 

fáze chůzového cyklu má jednostranná TEP kyčelního kloubu a jak se bude chůze měnit 

vlivem bolesti. Autoři prokázali, že ani 6 měsíců po operaci nedošlo k normalizaci 

stereotypu chůze. Pacienti měli odlišné hodnoty mezi jednotlivými končetinami, které 

svědčí pro jejich nestejné zatěžování a přítomnost reziduální antalgické chůze. Ve studii 

porovnávali 20 jedinců s implantací provedenou minimálně před 6 měsíci a kontrolní 

skupinu zdravých osob podobného věku. Oproti kontrolní skupině měli pacienti 

s náhradou pomalejší frekvenci chůze a delší dobu chůzového cyklu. Ve skupině s TEP 
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byly na straně operované končetiny významně kratší délka kroku, stojné fáze a fáze 

jednoduché opory (p < 0,05), zatímco délka fáze dvojí opory a fáze švihová byly 

prodlouženy (p < 0,05). Vertikální složka reakční síly se v jednotlivých skupinách také 

lišila. 

 Další patologie může být způsobena abnormálním rozsahem pohybu v kloubu, 

jako je například zkrácení flexorů kyčelního kloubu. To se může poměrně často 

vyskytovat při artróze a následně i po implantaci kyčelní endoprotézy. Dochází 

k omezení pohybu do extenze, kompenzačnímu zkrácení končetiny a vzniku bederní 

hyperlordózy. Můžeme pozorovat i plantární flexi hlezenního kloubu na postižené 

straně z důvodu snahy o prodloužení končetiny (Gross, 2005). Cílem práce Colgan et al. 

(2016) bylo hodnotit pohyby kyčelního kloubu v sagitální rovině při chůzi u pacientů 

v časné fázi po implantaci TEP. Měření proběhlo 2 týdny před a 8 týdnů po operaci u 10 

jedinců. Výsledky ukázaly, že ačkoli se snížila bolest a zvýšily se funkční schopnosti 

pacienta i pasivní rozsah pohybu po operaci, nedošlo k výraznému zlepšení 

dynamických parametrů chůze. Hodnocení chůze s náhradou prokázalo perzistující 

omezení pohybu operované končetiny do extenze s anteverzí pánve a hyperlordózou 

bederní páteře. To bylo způsobeno jednak oslabením extenzorové skupiny a zároveň 

zkrácením flexorů kyčelního kloubu. 

 Rozdílná délka končetin po implantované náhradě TEP může způsobit různé 

druhy posturálních deformit. Pokud je rozdíl mezi jednotlivými končetinami větší než 

4 cm, projevuje se tato diskrepance během švihové fáze cirkumdukcí, nebo elevací 

pánve na straně delší končetiny. Při kontaktu kratší končetiny s podložkou se ji pacient 

snaží prodloužit nášlapem přes bříška prstců. Pokud je rozdíl délek menší než 4 cm, 

pacient využívá poklesu pánve pro prodloužení kratší končetiny (Whittle, 2007). Vliv 

nestejné délky končetin po jednostranné operaci TEP na parametry chůze hodnotili ve 

své práci Junyan et al. (2015). Vybrali 15 probandů se symptomatickým rozdílem 

v délce končetin během chůze. Druhou skupinu tvořilo 15 zdravých osob a třetí skupina 

čítala 15 asymptomatických pacientů s jednostrannou implantací kyčle. Výsledky 

ukázaly, že jedinci s prokázanou nestejnou délkou končetin měli oproti oběma dalším 

skupinám nižší hodnoty rychlosti chůze, délku kroku, reakční síly od podložky, nižší 

rozsah pohybu a momenty sil v kyčelním kloubu. U této skupiny byl dále pozorován 

o 24 % nižší vrchol počátečního kontaktu, o 66 % delší střed stojné fáze a o 37 % nižší 
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odraz palce. Všechny tyto změněné parametry u osob s nestejnou délkou končetin 

mohly následně ovlivnit jak funkci operované končetiny, tak i ostatní klouby těla. 

 Chůze o abnormální bázi znamená dle Whittleho (2007) snížení báze pod 

50 mm nebo zvýšení nad 100 mm. V případě zvětšení báze se jedná nejčastěji 

o nedostatečnou aktivitu extero a proprioceptorů dolních končetin, která je spojena 

s nestabilitou a zvýšeným rizikem pádů. Na snížení báze kroku může mít vliv addukční 

kontraktura v kyčelním kloubu či varozita kloubu kolenního. Majewski et al. (2005) 

zjišťovali jak se změní stabilita pacientů před a po operaci náhrady kyčelního kloubu. 

Porovnávali 25 probandů (před, 4 a 12 měsíců po implantaci) s 50 člennou kontrolní 

skupinou. Před operací byla stabilita při chůzi oproti kontrolní skupině zhoršená, 

naopak stabilita stoje byla u obou skupin podobná. Ve 4 měsících po operaci došlo ke 

zlepšení stability chůze, a hodnoty rok po implantaci byly dokonce srovnatelné 

s kontrolní skupinou. Náhrada kyčelního kloubu tedy může snížit riziko pádů v případě 

symptomatických pacientů s koxartrózou. 

 

2.2.5  Možnosti laboratorního měření chůze 

 Zájem o zkoumání lidského pohybu a chůze je znám již z doby pravěku či 

později z antického období. Díky rozvoji techniky a nových metod měření zaznamenalo 

rychlejší vývoj až 19. a 20. století. Významným mezníkem byla 70. léta 19. století, kdy 

fotografové Marey a Muybridge objevili novou metodu k zachycení pohybu. Využily až 

30 fotoaparátů najednou k zachycení co nejvíce snímků, které následně mohli složit 

v pohyb. S rozvojem filmu, koncem 19. a na počátku 20. století, se rozšířily další 

možnosti pro záznam pohybu. Od roku 1969 se pro analýzu pohybu začal používat 

kamerový systém APAS. V současné době je nejčastěji pro analýzu chůze využíván 

systém videokamer, které snímají infračervené záření odražené z markerů umístěných 

na kůži (Andriacchi, 2000). 

Dle Koláře (2009) můžeme základní metody laboratorního vyšetření pohybu rozdělit do 

3 okruhů: 

 kinematická analýza, která zaznamenává polohu těla a jednotlivých segmentů 

v časoprostoru 
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 kinetická analýza, popisující reakční síly působící na tenzometrickou plošinu 

a jejich rozklad do tří na sebe kolmých vektorů 

 elektromyografická analýza, která snímá elektrické projevy svalů pomocí 

elektrod umístěných na povrchu těla, nebo přímo ve svalu 

2.2.5.1  Kinematická analýza chůze 

 Tato metoda zaznamenává v posledních letech velký posun především díky 

rozvoji výpočetní techniky. Díky novým technologiím se zvyšuje kvalita záznamu 

i rychlost jejího vyhodnocení. Má široké uplatnění v mnoha oborech jako je 

zdravotnictví (fyzioterapie, ortotika), vrcholový sport, průmysl a doprava (kontrola 

bezpečnosti automobilů), či zábavní průmysl (například vytvoření animací ve filmu) 

(Soumar, 2013). 

 Kinematická analýza umožňuje sledování změny polohy těla i jednotlivých 

segmentů pomocí záznamu bodů umístěných na těle. Markery jsou nalepené na kůži 

především v místech dobře definovatelných kostních výběžků (Janura a Zahálka 2004). 

Podle funkce mohou být pasivní, to znamená, že odrážejí infračervené světlo do 

snímacích kamer. Existují i markery aktivní, které samy vysílají světlo s předem 

definovanou frekvencí. Výhodou aktivních markerů je snadná identifikace jednotlivých 

bodů. V současné době fungují i optické systémy, které dovedou snímat jednotlivé části 

těla bez nalepených markerů. To umožňuje volnější pohyb osoby v prostoru (Perry, 

2010). U nás jsou nejvíce používané systémy s reflexními (pasivními) markery 

s názvem SMART, Vicon, nebo Qualisys (Janura a Zahálka 2004). 

 Pohyb, který je zaznamenáván pomocí videokamer, je možné zobrazit jako 

dvourozměrný (2D) nebo trojrozměrný (3D). Podle toho můžeme kinematickou analýzu 

rozdělit na rovinnou a prostorovou. Dále můžeme metody kinematické analýzy členit na 

kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní metody využívají pro hodnocení pohybu různé 

fyzikální veličiny, jako je například dráha, rychlost, zrychlení, velikost úhlů či úhlová 

rychlost. Oproti kvalitativním metodám vyžadují dokonalé přístrojové vybavení pro 

eliminaci chyb měření. U druhého typu analýzy je pohyb hodnocen osobou s vysokou 

úrovní odbornosti bez použití fyzikálních parametrů (Janura a Zahálka, 2004). 

Fyzikální parametry chůze 

 Délku kroku můžeme charakterizovat jako vzdálenost mezi dopadem paty jedné 

a druhé dolní končetiny s povrchem podložky. 
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 Délka dvojkroku je vzdálenost mezi prvním a druhým kontaktem paty na stejné 

končetině. Hodnoty jsou velmi individuální, ale za předpokladu, že je chůze 

fyziologická, by měl být krok na obou končetinách symetrický. 

 Šířka kroku neboli báze krokového cyklu je rozměr mezi středy pat obou 

končetin. 

 Kadence kroku je definována jako počet kroků za minutu. Někdy se tyto 

hodnoty přepočítávají na dobu krokového cyklu což je dáno vztahem 

120/kadence, vyjádřeno v sekundách. 

 Rychlost chůze je vypočítána poměrem délka kroku/čas. Průměrnou rychlost 

dále můžeme získat vztahem délka dvojkroku x kadence/120, v jednotkách m/s 

(Perry, 2010). 

2.2.5.2  Kinetická analýza chůze 

 Tato metoda umožňuje měřit reakční síly, které působí na silovou plošinu 

a jejich rozklad na 3 na sebe kolmé vektory. Má velké využití v rehabilitaci (například 

pro zhodnocení rekonvalescence po ortopedickém či jiném operačním výkonu), ve 

vrcholovém sportu, či pro výzkumné účely. Je možné měřit stabilitu a biomechaniku 

chůze či běhu (Kolář, 2009). Jednou z firem, která se zabývá výrobou silových desek je 

Kistler. Součástí platformy jsou senzory umístěné v každém rohu, které pracují na 

piezoelektrickém silovém systému. Využívá se jedna nebo více desek, které se zařazují 

doprostřed měřené dráhy. Pro získání kvalitních dat je důležité, aby byl kontakt 

chodidla uprostřed desky, zatímco je druhá končetina ve švihové fázi. Systém je 

dodáván spolu elektronikou a softwarem. Díky menším rozměrům desky, je možné 

používat ji i mimo laboratorní podmínky (Kistler, 2014). 

Reakční síla 

 Vektor této síly má opačný směr než je tíhová síla a představuje působení 

podložky na tělo daného jedince. Pokud je nastavena rovnováha mezi těmito silami, je 

udržován vzpřímený stoj. Působiště reakční síly neboli center of pressure (COP) je 

vypočteno jako průměr všech tlakových sil, které působí v daný okamžik do podložky. 

Poloha COP je vázána na přenos tělesné váhy. Reakční síla se rozkládá do 3 složek: 

vertikální, antero-posteriorní a medio-laterální (Obrázek č. 4) (Perry, 2010). 
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 Vertikální složka reakční síly po rychlém vychýlení při iniciálním kontaktu 

postupně roste a dosahuje prvního vrcholu ve středu stojné fáze, kdy přesahuje tělesnou 

hmotnost o 10 - 15 %. Křivka postupně klesá přibližně na 80 % tělesné váhy při 

rozhraní středu stojné fáze a konečného stoje. Druhý vrchol nastává na konci konečného 

stoje, kdy hodnota přesahuje tělesnou hmotnost o 15 - 20 %. Poté již síla klesá až do 

odlepení palce. Tvar křivky vertikální složky je ovlivněn rychlostí chůze (Dungl, 2014; 

Perry, 2010). 

 Antero-posteriorní složka reakční síly představuje velikost a směr zrychlení těla. 

Vrchol anteriorní části je na konci fáze zatížení, kdy působí nejvyšší brzdící účinek 

zpomalující pohyb těla. Ve středu stojné fáze jsou hodnoty antero-posteriorní složky 

nulové. Na konci stojné fáze, kdy se končetina připravuje k odrazu, dosahuje vrcholu 

posteriorní složka. Velikost celé složky představuje hodnoty nižší než 25 % hmotnosti 

těla (Tošnerová, 2002). 

 Medio-laterální složka zaujímá pouze 10 % tělesné hmotnosti a mění se podle 

rotace končetiny v chůzovém cyklu. Nejvyšší hodnoty dosahuje mediální část 

v polovině fáze zatížení při mírné addukci dolní končetiny. Laterální část je nejvyšší 

v konečné stojné fázi, kdy se končetina staví do mírné abdukce (Dungl, 2014, Perry, 

2010). 

 

 

Obrázek č. 4: Jednotlivé složky reakční síly podložky při normální chůzi (Perry, 2010) 
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2.3  Přehled studií 

 Analýzou chůze po totální náhradě kyčelního kloubu se zabývá mnoho studií. 

Každá má ale svá kritéria pro výběr probandů, jiný způsob měření i porovnávání 

výsledků. Pro tuto práci jsem vybrala studie, které sledují kinetické a kinematické 

parametry chůze. Data pro vyhodnocení 3D kinematické analýzy byla nejčastěji měřena 

pomocí kamerového systému a synchronizována s jednou nebo dvěma silovými 

deskami pro snímání reakční síly podložky. Hodnoty byly následně porovnávány mezi 

skupinou operovaných probandů a kontrolní skupinou. V některých studiích skupina 

zdravých osob chyběla a výsledky byly porovnávány mezi operovanou a neoperovanou 

končetinou pacienta. Pro lepší přehlednost jsem studie zařadila do jednotlivých 

kategorií podle období, ve kterém bylo měření probandů provedeno. 

2.3.1  Analýza chůze v období do 6 týdnů po implantaci TEP 

 Ve studii Lenaerts et al. (2009) pozorovali kinetické a kinematické parametry 

chůze a jejich stranové asymetrie u pacientů před a krátce po implantaci TEP kyčelního 

kloubu. Měřenou skupinu tvořilo 20 probandů s jednostrannou náhradou. Data byla 

snímána pomocí 3D kinematické analýzy chůze a silové desky umístěné ve středu 

dráhy. Porovnávaly se hodnoty naměřené těsně před a následně 6 týdnů po implantaci. 

 Výsledky prokázaly přítomnost odchylek pánve a kyčelního kloubu 

v kinematických i kinetických parametrech chůze. Na straně implantátu byl významný 

pokles maximálních hodnot reakčních sil podložky při chůzi, a to zejména vertikální 

složky. Dále byl patrný pokles rozsahu pohybu v kyčelním kloubu v sagitální 

a transverzální rovině v porovnání s neoperovanou stranou. Na této straně bylo 

pozorováno také sešikmení pánve a výraznější pohyb do addukce v kyčelním kloubu 

během švihové fáze kroku. Autoři tedy uzavírají studii s myšlenkou nutné fyzioterapie 

v období časné pooperační fáze, která by byla zaměřena především na snížení napětí 

struktur na přední a vnitřní straně stehna a posílení flexorů a abduktorů kyčle. Tím by se 

podle autorů dosáhlo fyziologického stereotypu chůze. 

 Bennett et al. (2006) zjišťovali, zda má miniinvazivní technika při implantaci 

TEP pozitivní vliv na návrat k fyziologické chůzi v krátké pooperační době. Kinetické 

parametry chůze porovnávali dohromady u 17 osob, z nichž 9 jedinců podstoupilo 

implantaci miniinvazivní technikou a 8 standardní. Navíc byla vybrána kontrolní 

skupina v počtu 10 zdravých osob. Průměrný věk probandů byl 61,55 let (±6,53). 
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V obou případech byl proveden zadní operační přístup a použita hybridní endoprotéza 

(necementovaná acetabulární a cementovaná femorální komponenta). Probandé byli 

měřeni den před operací, 2 dny a 6 týdnů po operaci. 3D kinematická analýza chůze 

byla zanamenávána šesti kamerovým systémem Vicon 612 s frekvencí 120 Hz. 

Provedeny byly vždy minimálně 3 úspěšné pokusy. 

 Mezi oběma typy přístupů nebyly pozorovány žádné významné změny 

v rychlosti chůze, délce kroku, doby kroku a stojné fáze. Pouze kadence byla v případě 

miniinvazivního přístupu značně snížená v době 2 dny po operaci oproti skupině se 

standardním přístupem. Obě operované skupiny měly v porovnání s kontrolní skupinou 

ve všech třech měřeních nižší průměrnou rychlost chůze, délku kroku operované 

i neoperované končetiny a kadenci kroku. Nejnižší hodnoty byly v obou skupinách 

operovaných 2 dny po a nejvyšší 6 týdnů po operaci. Doba stojné fáze na operované 

končetině byla ve srovnání se zdravými jedinci nižší, nejvíce se přiblížila normálu 

6 týdnů po implantaci. Rozdíly v kinematických parametrech chůze byly mezi 

operovanými jedinci patrné v období mezi 2 dny a 6 týdny po operaci, kdy byl ve 

skupině se standardním přístupem signifikantně zvýšený rozsah pohybu v kyčelním 

kloubu v sagitální rovině a snížená zevní rotace. Dále byla v období mezi operací a 6 

týdny po prokázána větší redukce klopení pánve ve skupině se standardním přístupem. 

Při porovnání mezi skupinami operovaných a zdravých jedinců byly nižší všechny 

hodnoty rozsahu pohybu v sagitální rovině v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu a 

pohyb v kyčelním kloubu do abdukce/addukce u operovaných osob. Největší omezení 

bylo přítomné 2 dny po operaci, nejvyšší rozsahy byly naměřeny 6 týdnů po implantaci. 

 Analýzu chůze v časném stádiu po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu 

provedli také Nankaku et al. (2007). Autoři ve své studii porovnávali 15 žen 

s jednostrannou TEP kyčelního kloubu 4 týdny po operaci se skupinou 14 zdravých žen. 

K měření kinetických a kinematických parametrů chůze byla použita silová deska 

a kamerový systém pro 3D kinematickou analýzu chůze. Zaznamenávala se rychlost 

chůze, délka kroku, kadence, laterální posun trupu a pánve, laterální výchylka těžiště 

těla a negativní index efektivity chůze. 

 V porovnání s kontrolní skupinou prokázali operovaní jedinci signifikantně vyšší 

amplitudu laterální odchylky trupu. Dále byla prokázána nižší efektivita chůze o 21,4 % 

oproti zdravým probandům p < 0,01. Výsledky tedy dokazují, že operované osoby 

potřebují vyšší energii nutnou k dopřednému pohybu těla během chůzového cyklu. 
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2.3.2  Analýza chůze v období od 6 týdnů do 6 měsíců po implantaci 

TEP 

 M. K. Petersen et al. (2010) ve své randomizované studii porovnávali chůzi 

pacientů s implantovanou klasickou hybridní totální endoprotézou kyčle 

a resurfacingem kyčelního kloubu. 30 člennou skupinu tvořili pacienti mezi 50 až 65 

lety, kteří byli indikováni k operaci jednostranné TEP kyčelního kloubu. Oproti klasické 

endoprotéze je resurfacing více invazivní zákrok, při kterém dochází k uvolnění 

svalových vláken m. gluteus maximus. Ve všech případech byly použity 

necementované acetabulární komponenty a cementované femorální komponenty. 

Probandé poté podstoupili standardizovaný rehabilitační program. 6 a 12 týdnů po 

operaci byla pacientům měřena 3D kinematická analýza chůze. Pro kontrolní skupinu 

bylo vybráno 22 zdravých jedinců z databáze chůzové laboratoře. Laboratorní 

hodnocení chůze zahrnovalo záznam kinematických a kinetických parametrů pomocí 8 

kamerového systému Vicon 612 a snímání svalové aktivity v průběhu přirozené chůze. 

Reakční síly od podložky byly zaznamenávány pomocí jedné AMTI desky umístěné 

uprostřed 10 metrového chodníku. 

Mezi 6. a 12. pooperačním týdnem se rychlost chůze zvýšila cca o 12 % bez 

výrazného rozdílu mezi jednotlivými skupinami. U osob s hybridní endoprotézou bylo 

pozorováno zvýšení vrcholu momentu abduktorů (p = 0,01). Při porovnání operovaného 

a neoperovaného kyčelního kloubu v chůzovém cyklu byla zaznamenána asymetrická 

chůze u všech pacientů. Hlavní rozdíly mezi končetinami v délce kroku a době stojné 

fáze byly 0,03 m (p = < 0,001) a 0,7 % (p = 0,003). Navíc byla shledána prokazatelně 

nižší síla produkovaná svaly v oblasti operovaného kyčelního kloubu v porovnání se 

zdravou DK (p = < 0,001). Snížení svalové síly bylo pozorováno zejména v rozdílech 

vrcholu momentu flexorů a abduktorů. Průměrné křivky kinetických a kinematických 

proměnných v průběhu chůzového cyklu ukázaly snížení dynamického ROM 

a příslušných momentů všech operovaných osob v porovnání se zdravou kontrolní 

skupinou. 

 McCrory et al. (2001) se zabývali analýzou chůze 27 osob se standardní totální 

endoprotézou kyčelního kloubu. Porovnávali vertikální složku reakční síly při chůzi 

skupiny pacientů po TEP minimálně 2 měsíce po operaci se skupinou 35 zdravých osob. 

Fyziologická chůze kontrolní skupiny byla zajištěna nižším věkem probandů v průměru 
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o 32 let oproti skupině s TEP. K měření byly použity 2 silové plošiny. Ve studii se 

hodnotila maximální vertikální složka reakční síly v brzdící a akcelerační fázi 

krokového cyklu, doba jejich dosažení v procentech, rychlost zatížení a odrazu, impuls 

vertikální síly a délka stojné fáze. 

 Hodnoty maximálních vertikálních složek sil v brzdící i akcelerační fázi 

krokového cyklu byly podstatně menší na operované DK (p < 0,05). Mezi zdravou 

končetinou pacientů s TEP a kontrolní skupinou nebyly pozorovány významné rozdíly 

v těchto proměnných. Na operované končetině byly zjištěny nižší hodnoty jak 

v maximálních silových proměnných, tak v rychlosti zatížení, impulsu vertikální síly 

a doby stojné fáze. Dále byla naměřena delší doba dosažení maximální vertikální složky 

reakční síly v brzdící fázi u končetiny s TEP oproti zdravé DK a kontrolní skupině. 

Vyšší rychlost zatížení DKK při chůzi byla u pacientů s TEP na zdravé DK. U jedinců 

s TEP byla prokázána větší asymetrie vertikální složky reakční síly mezi končetinami 

než u kontrolní skupiny. Podle autorů byl tento jev dán pravděpodobně nepřítomností 

kloubních proprioreceptorů na operované DK a zároveň větší stabilitou neoperované 

DK. 

 Reininga et al. (2012) porovnávali rozdíly ve vývoji kinematických a 

kinetických parametrů chůze pacientů po operaci TEP pomocí dvou odlišných 

operačních přístupů. 35 probandů tvořilo první skupinu s miniinvazivním předním 

přístupem. Druhá skupina se skládala ze 40 jedinců operovaných standardním 

posterolaterálním přístupem. Analýza chůze byla měřena před operací, 6 týdnů, 3 a 6 

měsíců po implantaci. Dále byla ještě zaznamenána chůze 30 zdravých osob. Autoři 

sledovali rychlost chůze, délku kroku, kadenci a pohyb pánve a trupu ve frontální 

rovině. Chůze byla měřena pomocí senzorů typu MTx Motion Tracker umístěných na 

kůži probanda, které obsahovaly gyroskop, akcelerometr a magnetometr. 

Zaznamenávány byly 3 rychlosti chůze po 25 metrové dráze. 

 Výsledky neprokázaly signifikantní rozdíly mezi oběma přístupy ani v jednom 

z měřených parametrů chůze. Naopak při porovnání obou operovaných skupin se 

skupinou kontrolní byly nalezeny významné změny. Hodnoty rychlosti chůze a délky 

kroku byly téměř shodné u obou skupin před a 6 týdnů po operaci. Kadence kroku byla 

vyšší v období před operací než 6 týdnů po. Ve 3. měsíci po operaci již byla rychlost 

chůze i délka kroku vyšší než v předchozích měřeních. Hodnoty kadence kroku 

operovaných byly v období před a 3 měsíce po operaci téměř shodné. Po 6 měsících od 
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implantace náhrady došlo k dalšímu zvýšení všech sledovaných kinetických parametrů 

chůze, ovšem v porovnání s kontrolní skupinou stále nedosahovaly plných hodnot. 

Rozsah pohybu pánve byl u obou operovaných skupin signifikantně nižší než 

u zdravých jedinců. Pohyby trupu byly významně vyšší ve skupině s miniinvazivním 

přístupem, naopak mezi standardním přístupem a kontrolními jedinci nebyly shledány 

v tomto pohybu žádné významné rozdíly. 

2.3.3  Analýza chůze 6 měsíců po implantaci TEP 

 Ve studii Perron el al. (2000) prováděli analýzu chůze u žen s implantací totální 

náhrady kyčelního kloubu, která byla uskutečněna minimálně 6 měsíců předem. Tuto 

skupinu porovnávali se zdravými ženami. Kinematická analýza chůze byla měřena 

systémem Optotrak s frekvencí 100 Hz a reakční síly podložky byly snímány silovou 

plošinou AMTI umístěnou uprostřed 10 metrové dráhy. Dále byla registrována 

elektrická aktivita vybraných svalů dolní končetiny pomocí EMG. Rychlost chůze 

probandů měla být přirozená. 

 Oproti zdravé skupině měly operované ženy s náhradou signifikantní pokles 

silových momentů extenzorů kyčle o 20 % v průběhu počátku stojné fáze a pokles 

rychlosti chůze o 14 %. Dále byl přítomný zřejmý pokles rozsahu pohybu kyčelního 

kloubu do extenze o 59 % na konci stojné fáze. Současně trpěla skupina operovaných 

i sekundárním porušením pohybového stereotypu jako například zvýšení anteverze 

pánve, flexe kolenních kloubů a dorzální flexe hlezenních kloubů. Významné bylo 

i zvýraznění jednostranné lateroflexe trupu během fáze jedné opory na straně operované 

končetiny spolu s poklesem abduktorových momentů v kyčelním kloubu. 

 Vliv chirurgického přístupu na vývoj chůze pacientů 6 měsíců po implantaci 

TEP kyčelního kloubu zjišťovali Madsen et al. (2004). Studie se zúčastnilo 29 jedinců, 

z toho 10 s anterolaterálním přístupem, 10 s posterolaterálním a 9 kontrolních osob. 

V hodnocení se autoři zaměřili na rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální 

a frontální rovině, index symetrie, inklinaci trupu, pokles pánve a rozsah pohybu 

v hlezenním kloubu. Pro současné měření analýzy chůze v časoprostorových 

podmínkách byl využit šesti kamerový systém Vicon 370 s frekvencí 60 Hz a silová 

deska o frekvenci přenosu 1200 Hz. 

 Mezi operovanými skupinami nebyly shledány významné rozdíly v rychlosti 

chůze, délce kroku či kadenci. Jedinci s anterolaterálním přístupem však měli vyšší 
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inklinaci trupu o 3° (±2,4°) a nižší rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální rovině 

o 34° (±7,4°) v porovnání s posterolaterálním přístupem. Obě operované skupiny 

vykazovaly vyšší stranovou asymetrii s indexem symetrie 0,97 (±0,04) a 0,98 (±0,05) 

pro anterolaterální a posterolaterální přístup v porovnání s kontrolní skupinou 

0,99 (±0,01). V ostatních kinematických parametrech chůze nebyly přítomny žádné 

významné rozdíly. Autoři studie uvádí, že ani půl roku po implantaci TEP se chůze 

85 % pacientů nevrátí do normálního stavu. 

2.3.4  Analýza chůze v období 6 měsíců až 1 rok po implantaci TEP 

 Hodnocením asymetrie zatěžování dolní končetiny před a po operaci totální 

endoprotézy kyčelního kloubu pomocí speciální přístrojové obuvi se ve své studii 

zabýval A. Martínez-Ramírez et al. (2014). Pacienti, kteří podstoupili implantaci TEP 

kyčelního kloubu byli měřeni před, 6 a 8 měsíců po operaci. Studie se zúčastnilo 11 žen 

a 8 mužů v průměrném věku 62 let (±9). Měření zahrnovalo 2 úkoly pro funkční 

mobilitu, chůzi a test vstávání ze židle. U každého jedince byly zaznamenány 3 pokusy 

chůze v preferované rychlosti, z nichž byla vypočítána průměrná rychlost. Dále 

zúčastnění ještě vyplnili 2 dotazníky týkající se jejich funkční zdatnosti. Měřicí systém 

byl tvořen párem speciální přístrojové obuvi pro 3D záznam reakčních sil a momentů 

chodidla (Xsens Technologies B. V.) a systémem kamer pro 3D kinematickou analýzu. 

 Výsledky ukázaly, že pacienti před operací měli významně delší dobu stojné 

fáze na neoperované DK (p = 0,008) v porovnání s hodnotami po operaci. Průměrná 

velikost vertikální složky reakční síly při chůzi byla významně vyšší na obou 

končetinách po operaci TEP (p < 0,001 a p = 0,02). Hodnoty indexu symetrie chůze 

vykazovaly výraznou asymetrii před náhradou (p = 0,02 a p < 0,001), zatímco asymetrie 

po operaci byla nepatrná. Průměrné hodnoty vertikální složky reakční síly při chůzi 

zůstaly asymetrické i v pooperačním období (p < 0,001). V testu vstávání nebyly 

pozorovány výrazné rozdíly před a po náhradě. Z výsledků studie je zřejmé, že délka 

stojné fáze a průměrná hodnota vertikální složky reakční síly měřená přístrojovou obuví 

během chůze a jejich index symetrie vykazuje významné rozdíly před a po artroplastice 

kyčelního kloubu (p = 0,01 a p = 0,03). 

 3D kinematickou analýzu chůze pacientů po TEP kyčelního kloubu měřili 

Tsung-Yuan Tsai et al. (2015). Asymetrie mezi končetinami s náhradou a bez byla 

hodnocena u 8 probandů v průměrném věku 59 let (±8,4). Implantace necementované 
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náhrady byla provedena u všech jedinců zadním přístupem. Průměrná doba od 

provedené operace byla 8,3 měsíců (±6,6). Poměry v obou kyčelních kloubech 

probandů a chůze po chodníku byly snímány pomocí zobrazovacího systému dual 

fluoroscopic. Hodnoceny byly kinematické parametry chůze jako je pohyb pánve 

a rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální a frontální rovině. Pro zjištění asymetrií 

při chůzi se naměřené hodnoty porovnávaly mezi operovanou a neoperovanou 

končetinou. 

 Byl pozorován snížený rozsah pohybu v operovaném kyčelním kloubu 

v sagitální rovině, nižší vrchol extenze v kyčli a asymetrická rotace pánve. Dále se 

objevil asymetrický anteroposteriorní pohyb pánve, vyšší vnitřní rotace během stojné 

fáze v průměru o 8,6° a zvýšená addukce během švihové fáze v průměru o 4,5°. 

Výsledky tedy prokázaly významné asymetrie kinematických parametrů chůze mezi 

jednotlivými končetinami měřených osob. 

 K podobným závěrům dospěla i studie Beaulieu et al. (2010), která zjišťovala 

míru obnovy fyziologického stereotypu chůze u pacientů s TEP 10 měsíců po operaci. 

Zaměřili se na to, jakým způsobem ovlivňuje implantace funkci jednotlivých segmentů 

dolní končetiny během chůze. Výsledné hodnoty ukázaly, že k normalizaci chůze 

u pacientů s TEP nedojde plně ani 10 měsíců po operaci. Skupinu s jednostrannou 

totální endoprotézou tvořilo 20 jedinců (10 mužů a 10 žen) v průměrném věku 

66,2 (±6,7), stejně jako skupinu kontrolní s průměrným věkem 63,5 (±4,4). Operace 

TEP byla provedena laterálním přístupem s implantací necementované protézy. Všichni 

probandi poté absolvovali standardní rehabilitační program pod dohledem 

fyzioterapeuta. Pro záznam 3D kinematické analýzy byl použit devíti kamerový systém 

Vicon MX o frekvenci 200 Hz a reakční síly byly měřeny silovou deskou AMTI 

s frekvencí 1000 Hz. Pro další zpracování dat bylo použito vždy 6 chůzových cyklů. 

 Analýza získaných dat neprokázala významné rozdíly v kinematických 

parametrech pánve a kolenního kloubu p > 0,0167, ani v kinetických parametrech 

kolenního kloubu p > 0,025 mezi oběma skupinami bez ohledu na operovanou 

a zdravou končetinu. Naopak byl u kyčelního kloubu operované končetiny pozorován 

nižší abdukční moment, rozsah pohybu v sagitální rovině, maximální úhel addukce 

a zevní rotace a nižší generovaná i absorbovaná síla než u zdravých končetin. Zároveň 

byly ve skupině s náhradou zřejmé adaptace pohybu v hlezenním kloubu operované 

končetiny a v kyčelním kloubu neoperované končetiny. 
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 Ve studii Nantel et al. (2009) hodnotili vybrané kinetické a kinematické 

parametry chůze u pacientů s necementovanou totální endoprotézou kyčle, 

s resufacingem a zdravých jedinců. Probandi museli splňovat taková kritéria, která by 

neměla ovlivnit další výsledky. Měření proběhlo několikrát v průběhu 6 až 8 měsíců po 

operaci, po předchozím 12 týdenním rehabilitačním programu. Kinematická a kinetická 

analýza chůze byla realizována pomocí osmi kamerového systému Vicon s frekcencí 60 

Hz a dvou silových desek s frekvencí 120 Hz. 

 Mezi skupinami nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v rychlosti chůze, 

délce kroku či trvání fáze jednoduché a dvojí opory. U skupiny s TEP byla v sagitální 

rovině pozorována větší mechanická práce v kyčelním a kolenním kloubu, a vyšší 

momenty flexorů v porovnání s ostatními. Ve frontální rovině měli jedinci z obou 

operovaných skupin oproti zdravým nižší hodnoty energie generované abduktory 

kyčelního kloubu. 

2.3.5  Analýza chůze 1 rok po implantaci TEP 

 Měření 3D kinematické analýzy chůze u pacientů s jednostrannou cementovanou 

TEP kyčelního kloubu před a 12 měsíců po operaci provedli Illyés et al. (2006). Kromě 

časoprostorových parametrů chůze se zaměřili také na úhlové parametry kolene, kyčle 

a pánve. Dále byly měřeny silové parametry chůze. Skupina s jednostrannou TEP se 

skládala z 10 žen a 10 mužů ve věku v průměru 71,8 let (±7,51). Kontrolní skupinu 

tvořilo 9 žen a 12 mužů v průměrném věku 61,15 let (±9,14). Pacienti byli dále 

hodnoceni pomocí 3 testů, včetně HHS, týkajících se fyzických funkcí, tělesné bolesti, 

celkového zdraví, vitality, sociálních funkcí, emocionálních rolí a mentálního zdraví. 

V chůzové laboratoři byly zaznamenávány kinematické, kinetické a elektromyografické 

vzory DKK za pomoci 3D kinematické analýzy (ZEBRIS). Systém tvořil 14 metrový 

chodník se zabudovanou silovou deskou (Bonte Zwolle B. V). Měření proběhlo v 6 

chůzových cyklech při konstantní rychlosti chůze 2 km/h. 

 Výsledky studie ukázaly, že průměrné hodnoty HHS kontrolní skupiny 

(98,9 bodů ±1,1) byly podstatně vyšší než hodnoty členů skupiny s TEP před operací 

(51,3 bodů ±15,2). Operovaní byli výrazně limitováni bolestí ve svých denních 

aktivitách. Došlo ale k částečnému zlepšení výsledků pacientů s TEP 12 měsíců po 

operaci (83,2 bodů ±16,5). 12 měsíců po implantaci nebyly mezi končetinami 

operovaných patrné významné rozdíly v časoprostorových parametrech chůze jako je 
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délka kroku, kadence, šířka baze, doba fáze dvojí opory a švihové fáze (p < 0,03). 

V úhlových parametrech, zejména při maximální flexi a extenzi kyčelního a kolenního 

kloubu, byly pozorované rozdíly jak mezi zdravou a operovanou končetinou, tak i mezi 

kontrolní skupinou a probandy měřenými před operací. Asymetrie rozsahů kloubů na 

končetinách se 12 měsíců po operaci podstatně snížila. Významnější rozdíly byly ještě 

patrné mezi kontrolní skupinou a skupinou po operaci TEP v sešikmení (p < 0,01) a 

anteflexi pánve (p < 0,009). 

 Rezistenci patologických vzorů chůze u pacientů s endoprotézou kyčelního 

kloubu sledovali Foucher et al. (2007). Zjišťovali, zda u vybraných jedinců dojde 

k úpravě kinetických a kinematických parametrů rok po operaci. Zvolili 28 pacientů, 

kteří byli indikováni k operaci TEP pouze z důvodu primární koxartrózy. Fixace náhrad 

byla jak cementovaná, tak necementovaná a operační přístup laterální, nebo posteriorní. 

Kontrolní skupina se skládala z 25 osob s radiologicky prokázanými zdravými 

kyčelními klouby. První měření proběhlo 2 týdny před plánovanou operací, kontrolní 

1 rok po implantaci. Při každé návštěvě navíc, kromě hodnocení chůze, pacienti vyplnili 

dotazník HHS. Pro získání vstupních dat byly využity čtyřkamerový systém Qualisys 

a silová deska Bertec. Dohromady bylo naměřeno 6 pokusů pro každého probanda. 

 Z kinetických parametrů byla porovnávána pouze rychlost chůze. Hodnoty byly 

nejnižší u osob v předoperačním období, naopak rychlost chůze 1 rok po operaci již 

byla shodná s hodnotami kontrolní skupiny. U všech operovaných došlo ke zlepšení 

v dotazníku HHS z průměru 53 bodů před na 95 po implantaci. Předoperační dynamické 

rozsahy pohybu v kyčelním kloubu a všechny vrcholy momentů sil byly v porovnání 

s kontrolní skupinou snížené. Rok po implantaci bylo pozorováno signifikantní zvýšení 

dynamických rozsahů v kloubu a téměř všech vrcholů momentů v porovnání s měřením 

před operací. Výjimkou byly momenty abduktorů, adduktorů a zevních rotátorů. Mezi 

chůzí kontrolní skupiny a jedinců rok po implantaci byly nalezeny významné rozdíly 

především u dynamických rozsahů a momentů sil adduktorů a vnitřních rotátorů. Autoři 

tedy prokázali, že ani rok po operaci TEP nedojde k plné normalizaci stereotypu chůze. 

2.3.6  Analýza chůze v období 1 roku po implantaci TEP 

 C. H. Billington et al. (2011) se zaměřili na změny v symetrii a rychlosti chůze 

pacientů s totální náhradou kyčelního kloubu v průběhu jednoho roku po operaci. 

Vzájemně porovnávali 34 zástupců obou pohlaví z širokých věkových kategorií (průměr 
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63 let), s rozdílnými implantáty a dvěma režimy pooperačního zatěžování. Po operaci 

měli všichni zúčastnění provádět pravidelnou fyzioterapii a dodržovat režimová 

opatření. Z fyzikálních parametrů chůze byla měřena fáze jednoduché opory, délka 

kroku a rychlost chůze. K záznamu byl použit elektronický chodník GAITRite Gold. 

Trupové zrychlení v anteroposteriorním, vertikálním a mediolaterálním směru bylo 

zaznamenáváno pomocí piezorezistentního akcelerometru, který byl umístěn na zádech 

probanda v úrovni L3. U každého pacienta byla měřena rychlost chůze po 2 pokusech 

pro pomalou, preferovanou a maximální rychlost. Pro zhodnocení subjektivních 

symptomů a funkčního omezení byl využit dotazník HOOS (The Hip disability and 

Osteoarthritis Outcome Score questionnaire) určený pro pacienty s koxartrozou před 

a po implantaci TEP. 

 Hodnoty symetrie a rychlosti chůze se nejvíce zvýšily v době 6 a 12 měsíců po 

implantaci, zatímco zlepšení v subjektivním hodnocení funkce bylo zaznamenáno 

nejvíce v období 3 měsíců po operaci. Tělesná váha probandů během 12 měsíců po 

operaci se prokazatelně zvýšila. Rychlost chůze mužů byla oproti ženám vyšší jak 

u rychlé, tak preferované rychlosti (p = 0,001; p = 0,042). Dále byly zaznamenány 

rozdíly v anteroposteriorní symetrii 3 a 12 měsíců po operaci (p = 0,04; p = 0,03) 

a mediolaterální symetrii 6 měsíců po operaci (p = 0,02). V dotazníku HOOS byly 

nalezeny významnější rozdíly před implantací náhrady pouze ve 3 kategoriích: 

symptomy (p = 0,035), ADL (p < 0,001) a kvalita života (p = 0,046). Většina výsledků 

nebyla ovlivněna rozdílným zatěžováním končetiny probandů po operaci. Ze studie je 

zřejmé, že všechny výsledky s výjimkou mediolaterální symetrie prokázaly významné 

zlepšení hodnot v průběhu 12 měsíců po operaci oproti stavu před operací (p < 0,05). 

2.3.7  Analýza chůze v období 1 rok až 3 roky po implantaci TEP 

 R. V. Guedes et al. (2011) porovnávali chůzi a její funkční změny osob po 

totální náhradě kyčelního kloubu se zdravými jedinci bez artroplastiky. Skupinu 

s cementovanou TEP (posterolaterální přístup) tvořilo 23 jedinců v průměrném věku 

72 let, kterým byla operace provedena před 2,6 (±1,3) lety. Kontrolní skupina čítala také 

23 osob bez implantace v průměrném věku 70,1 let. Funkční výkonnost byla hodnocena 

použitím dynamického indexu chůze (DGI) s maximem 24 bodů, který tvořilo 8 úkolů. 

Dále byl použit test TUG hodnotící řadu úkonů prováděných během dne a dotazník 

PAT pro posouzení úrovně fyzické aktivity jedinců. Pro analýzu chůze byl použit 

systém GAITRite s 9 metrovým kobercem a tlakovými senzory pro registraci 
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plantárních tlaků. Byla zaznamenávána chůze v preferované, maximální a minimální 

rychlosti, a dále chůze s plněním matematického úkolu (dvojí úkol). U skupiny s TEP 

byl pro kinetické parametry chůze vypočítán index symetrie porovnávající údaje mezi 

operovanou a neoperovanou končetinou, pro kontrolní skupinu byla pro zjištění indexu 

symetrie zvolena dominantní a nedominantní DK. 

 Ve skupině s artroplastikou byla pozorována větší délka kroku, kratší doba 

trvání kroku, kratší doba stojné fáze a fáze jednoduché opory na operované DK. 

U skupiny s TEP byla snížená rychlost chůze (1,18 ±0,13 m/s ) oproti kontrolní skupině 

(1,39 ±0,09; p = 0,012). Signifikantní rozdíly indexu symetrie mezi oběma skupinami 

byly shledány v parametrech délka kroku, doba trvání kroku, doba trvání stojné fáze 

a fáze jednoduché opory. Skupina s artroplastikou vykazovala vyšší průměrný čas TUG 

testu a nižší skóre dynamického indexu chůze. Výsledky studie poukazují na 

nedostatečný návrat k normálnímu funkčnímu stavu jedinců s TEP i 2,6 let po 

implantaci. 

 Retrospektivní analýzou chůze pacientů s cementovanou TEP kyčelního kloubu 

se zabývali Hodge et al. (1991). Ve své studii porovnávali skupiny 20 jedinců 

s femorálním dříkem umístěným s varózní nebo valgózní orientací. Kontrolní skupinu 

tvořilo 10 osob. Všichni operovaní, kteří byli pro studii vybráni, měli vynikající 

výsledky v hodnocení HHS. Doba uplynulá od implantace TEP byla v průměru 30 

měsíců. 

 Mezi skupinou varózní a valgózní orientace dříků byly pozorovány významné 

rozdíly. V porovnání s kontrolní skupinou měli pacienti s varózními dříky abnormální 

rozsahy pohybu v kyčelním kloubu, flekčně-extenční momenty v kyčli a délku kroku. 

Chůze jedinců z druhé skupiny byla statisticky v normě. 

2.3.8  Analýza chůze v období více než 3 roky po implantaci 

 3D kinematickou analýzu chůze v jednotlivých věkových skupinách pacientů až 

10 let po náhradě kyčelního kloubu prováděli Bennett et al. (2007). Celkem vybrali 

134 jedinců rozdělených do skupin podle věku 54 - 64, 68 - 69, 70 - 74, 75 - 79 a nad 80 

let, které porovnávali se skupinou 10 starších zdravých osob. Kinematická analýza 

chůze byla měřena šesti kamerovým systémem Vicon 612 se 120 Hz frekvencí a pro 

získání reakčních sil byla využita silová deska AMTI. 
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 Mezi všemi operovanými (bez ohledu na věkovou skupinu) a kontrolní skupinou 

byly shledány významné rozdíly. U pacientů s TEP byla snížena rychlost chůze, 

kadence, délka kroku a zkrácena stojná fáze operované končetiny oproti zdravým 

jedincům. Dále měli signifikantně snížené rozsahy flexe/extenze a abdukce/addukce 

v kloubu kyčelním, flexe/extenze v kolenním kloubu a maximální extenze kyčle 

v porovnání s kontrolní skupinou. Operovaní ve věku nad 80 let navíc vykazovali 

významné snížení rozsahu pohybu hlezenního kloubu v sagitální rovině. Je ale 

nepravděpodobné, aby tento fakt byl následkem omezené funkce kyčelního kloubu. 

V ostatních kinematických parametrech chůze nebyly pozorovány signifikantní rozdíly 

mezi skupinami operovaných a zdravých probandů. Studie prokázala, že ani 10 let po 

implantaci TEP pacienti bez ohledu na věk nedosáhli stejných hodnot v parametrech 

chůze jako zdraví jedinci. 

 Ve studii Gotze et al. (2009) prováděli analýzu chůze ve skupině 20 jedinců 

s implantací femorální komponenty vyrobené na míru, kterou porovnávali s chůzí 20 

pacientů s běžnou náhradou. Oba typy komponent byly kombinovány s press fitovými 

acetabulárními jamkami. Průměrný věk probandů s custom made dříky byl 54,5 let, ve 

skupině s běžnými dříky 59,4 let. Obě skupiny navíc byly porovnávány s kontrolní 

skupinou se stejným počtem jedinců. Měření se uskutečnilo v průměrné době 3,9 let po 

operaci u první skupiny a 4,8 let u druhé. Pro objektivní hodnocení funkce byla 

provedena 3D kinematická analýza chůze pomocí šesti kamerového systému Motion 

Analysis s přenosem o frekvenci 60 Hz. Současně byly zaznamenávány reakční síly 

dvěma silovými deskami AMTI s frekvencí 600 Hz umístěnými uprostřed 12 metrů 

dlouhé dráhy. Dále byla snímána povrchová elektromyografie na sedmi vybraných 

svalech dolní končetiny. 

 Při porovnání kinetických parametrů chůze na neoperované končetině nebyly 

zřejmé rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Na operované končetině u obou skupin 

byly snížené hodnoty maxima vertikální složky reakční síly v porovnání se zdravou 

končetinou a kontrolní skupinou. Dále byly nalezeny významné rozdíly kinematických 

parametrů chůze v sagitální rovině. V porovnání s kontrolní skupinou měli pacienti 

s dříkem vyrobeným na míru v průměru pouze o 11,4 % nižší rozsah pohybu v kloubu, 

oproti druhé skupině, která měla omezení o 17,4 %. V obou operovaných skupinách 

byla navíc změřena vyšší aktivita svalů stabilizujících kyčelní kloub ve stojné fázi na 

straně implantátu. 
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 Loizeau et al. (1995) ve své studii hodnotili jednotlivé parametry chůze a její 

bilaterální symetrii u pacientů s implantací totální náhrady kyčelního kloubu v průměrné 

době 3,8 let po operaci. Vybráno bylo 8 mužů se stejným typem unilaterální 

endoprotézy v průměrném věku 67,3 s odchylkou 8 let. Nikdo netrpěl žádným 

závažným onemocněním, které by mohlo ovlivnit stereotyp chůze. Porovnáváni byli se 

skupinou zdravých mužů. Pro 3D kinematickou analýzu chůze byl zvolen přístroj 

Expert Vision 3D s frekvencí 90 Hz. Data byla synchronizována se silovou deskou 

AMTI s frekvencí 540 Hz. Chůze byla několikrát opakována, dokud nebyla získána 

alespoň 3 úspěšná měření. 

 Výsledky prokázaly rozdíly mezi skupinou s TEP a zdravými jedinci i mezi 

zdravou a operovanou končetinou pacientů s implantátem. Průměrná doba stojné fáze 

u pacientů s TEP byla 67,5 % krokového cyklu (±2,5 %) oproti kontrolní skupině 

64,6 % (±2 %). Hodnoty pro operované končetiny byly odlišné od všech zdravých 

končetin. Délka kroku operovaných byla o 11 % nižší a rychlost chůze o 18 % nižší než 

u zdravých jedinců. Rozdíly byly pozorovány mezi skupinami, ne však mezi zdravou 

a operovanou končetinou ve skupině s TEP. Dále byly hodnoceny vrcholy sil zdravé 

a operované končetiny ve skupině s náhradou. Průměrné hodnoty sil pro obě končetiny 

se téměř shodovaly. V sagitální rovině byly síly v  hlezenním kloubu při odrazu 

1,613 W/kg, v kolenním kloubu -0,83 W/kg a v kyčelním kloubu 0,397 W/kg. 

Významnější změny byly nalezeny pouze ve frontální rovině kyčelního kloubu, kde 

měly síly zdravé končetiny hodnoty -0,472 W/kg a operované končetiny pouze -0,257 

W/kg což svědčí pro nedostatečnou funkci kyčelních abduktorů operované strany. 
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3  Cíle, úkoly práce a hypotézy 

3.1  Cíle práce 

 Cílem diplomové práce je provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální 

náhrady kyčelního kloubu z důvodu primární koxartrózy a zjistit, jak se mění vybrané 

časoprostorové, kinetické a kinematické parametry v závislosti na čase. Vzhledem 

k tomu, že k největším změnám stereotypu chůze dochází přibližně půl roku po operaci, 

zvolila jsem pro měření časový úsek 6,5 měsíců. Zjištěné odchylky ve stereotypu chůze 

jedinců budu dále porovnávat s výsledky zahraničních studií, které jsem uvedla 

v teoretické části mé práce. Sledované parametry chůze jsou: 

- délka kroku 

- doba stojné fáze krokového cyklu 

- kadence 

- rychlost chůze 

- laterální posun pánve na stranu stojné končetiny 

- laterální posun trupu na stranu stojné končetiny 

- kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny 

- maximální rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální rovině 

- maximum a minimum vertikální složky reakční síly ve stojné fázi 

- maximum medio-laterální složky reakční síly ve stojné fázi 

3.2  Úkoly práce 

1. vyhledání a prostudování odborné literatury týkající se dané problematiky 

2. zpracování teoretických podkladů pro diplomovou práci 

3. výběr probandů, příprava podmínek pro měření v laboratoři 

4. realizace měření 

5. vyhodnocení naměřených údajů 

6. porovnání výsledků v jednotlivých časových úsecích a srovnání s literárními 

normami 
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3.3  Výzkumné otázky 

1. Jak se mění průměrné hodnoty vybraných časoprostorových parametrů chůze 

mezi operovanou a zdravou končetinou jedince po implantaci TEP kyčle 3; 4,5 a 

6,5 měsíců po operaci? 

2. Jak se mění průměrné hodnoty vybraných kinematických parametrů chůze mezi 

operovanou a zdravou končetinou jedince po implantaci TEP kyčle 3; 4,5 a 6,5 

měsíců po operaci? 

3. Jak se mění průměrné hodnoty vybraných kinetických parametrů chůze mezi 

operovanou a zdravou končetinou jedince po implantaci TEP kyčle 3; 4,5 a 6,5 

měsíců po operaci? 

 

3.4  Hypotézy 

H1: Předpokládám, že průměrné hodnoty délky kroku a trvání stojné fáze operované 

končetiny budou 3 měsíce po operaci nižší oproti zdravé končetině, a zároveň 

předpokládám, že budou tyto rozdíly přetrvávat i 6,5 měsíce po operaci. 

H2: Předpokládám, že průměrné hodnoty rychlosti chůze a kadence kroku probandů 

budou 3 měsíce po operaci nižší než po 4,5 a 6,5 měsících a průměrné hodnoty rychlosti 

se budou postupem času zvyšovat. 

H3: Předpokládám přítomnost vyššího laterálního posunu pánve a trupu na straně 

operované končetiny ve stojné fázi krokového cyklu, který se bude v průběhu půl roku 

po operaci minimalizovat. 

H4: Předpokládám přítomnost vyššího kontralaterálního poklesu pánve ve stojné fázi 

operované končetiny oproti zdravé končetině, který se bude v průběhu půl roku po 

operaci minimalizovat. 

H5: Předpokládám, že maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální rovině na 

operované končetině bude 3 měsíce po implantaci nižší než na zdravé končetině 

a zároveň předpokládám, že bude tento rozdíl přítomný i 6,5 měsíce po operaci. 

H6: Předpokládám, že během půlročního časového intervalu dojde ke zvýšení maxima 

vertikální složky reakční síly a zároveň prohloubení rozdílu maxima-minima vertikální 

složky reakční síly na operované končetině. 
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H7: Předpokládám zvýšené hodnoty medio-laterální složky reakční síly v průběhu 

stojné fáze na operované končetině oproti zdravé a zároveň očekávám postupné snížení 

těchto hodnot v průběhu půl roku po operaci. 
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4  Metodika práce 

Práce má povahu teoreticko-empirickou s malým počtem probandů. V teoretické 

části se zabývám klasickým úvodem do problematiky, který se týká popisu totální 

náhrady kyčelního kloubu, lidské lokomoce a možnostmi jejího měření. Důležitou 

součástí je ale především souhrn dosavadních zahraničních studií, které byly uveřejněny 

přibližně v posledních dvaceti letech. Tyto práce hodnotí patologické odchylky 

lokomoce pacientů po implantaci TEP kyčelního kloubu nejčastěji pomocí 3D 

kinematické analýzy chůze. Získání časoprostorových parametrů je zajištěno 

synchronizací se silovými deskami, které snímají reakční síly podložky. Na podkladě 

komparace výsledků těchto vybraných studií jsem následně zvolila takové parametry 

chůze, které byly po operaci nejvíce změněny a měly tendenci k dosažení 

fyziologických hodnot v průběhu daného časového úseku. Dále jsem vybrala ty 

proměnné, jejichž hodnoty se významně lišily ve srovnání s kontrolní skupinou 

zdravých osob. Navíc jsem ještě určila několik parametrů, které ve studiích standardně 

hodnoceny nebyly, ale předpokládala jsem, že by mohlo dojít k jejich vývoji během 

určené doby měření. K rešerši literatury byla použita data z online databází PubMed, 

Science Direkt, z podkladů získaných prostřednictvím vyhledavače Scholar Google, 

a dále byly využity tištěné monografie a učebnice. 

Práce je schválena Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v Praze (dále FTVS UK), kterou přikládám v Příloze č. 1. 

 

4.1  Výběr a charakteristika testovaného vzorku 

Vzhledem k tomu, že měření probíhalo v uzavřené laboratoři na FTVS UK 

a jednotlivé přístrojové komponenty nebylo možné přenášet, bylo nutné, aby vybraní 

probandé byli ochotni dopravit se na určené místo sami. Z tohoto důvodu byl výběr 

testovaného vzorku značně omezený, protože mnoho operovaných osob mělo problém 

s přesunem na fakultu ještě několik týdnů po implantaci. Pro výběr probandů jsem 

zvolila záměrný, kvótní výběr. Byly vybrány 2 osoby (1 žena a 1 muž) ve věku 

59 a 65 let po jednostranné operaci TEP kyčelního kloubu s indikací pro primární 

koxartrózu, které musely splnit dané parametry. Doba po operaci probanda musela být 

alespoň 2,5 měsíce, přičemž pacienti měli zvládat samostatnou chůzi bez použití 
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francouzských berlí a jiných kompenzačních pomůcek. Typ operačního výkonu, 

anterolaterální přístup a necementovaná náhrada byly pro oba probandy shodné. Věk, 

pohlaví ani tělesné parametry nehrály při výběru vzorku žádnou roli. Vybraní jedinci 

neměli trpět žádným závažným onemocněním, které by výrazně ovlivnilo výsledky 

měření. Jednalo se například o deformity nohou, degenerativní onemocnění skeletu či 

kloubů. Výběr byl proveden v soukromém zdravotnickém zařízení v Praze, které se 

specializuje na lůžkovou rehabilitaci pacientů po totální náhradě kloubů. 

 Účastníci studie podepsali Informovaný souhlas schválený Etickou komisí 

FTVS UK, viz Příloha č. 2. 

 

4.2  Použité metody měření 

Pro získání vstupních dat o rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech, rychlosti, 

kadenci a fázích krokového cyklu byla použita 3D kinematická analýza chůze se šesti 

kamerovým systémem Qualisys. Data byla synchronizována se dvěmi siloměrnými 

deskami Kistler, které snímaly informace o reakční síle podložky a jejích jednotlivých 

složkách. Měření proběhlo v laboratořích Biomechaniky Extrémní Zátěže (dále BEZ) na 

FTVS UK. 

 

4.2.1  Systém Qualisys 

Optoelektronický měřicí systém Qualisys se používá pro záznam 3D 

kinematické analýzy pohybu. Je tvořen vlastním softwarem Qualisys Track Manager 

a vysokofrekvenčními kamerami Oqus. Ty jsou v prostoru rozmístěny takovým 

způsobem, aby bylo při měření pohybu možné snímat každý marker alespoň dvěmi 

kamerami současně. Pro tento záznam byly využity pasivní markery, které jsou 

vyrobeny z lehkého polystyrenu a uchyceny na povrchu těla oboustrannou lepicí 

páskou. Povrch markerů je tvořen reflexní vrstvou odrážející infračervené záření. 

Během pohybu probanda zachycují rozmístěné kamery odražené záření a informace 

jsou následně zpracovávány příslušným softwarem. Výsledkem je grafické zpracování 

3D polohy markerů v předem stanoveném souřadnicovém systému, na které je možné 

pohlížet z různých perspektiv (Qualisys, 2013; Janura a Zahálka, 2004). 
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Umístění markerů na kůži probanda se provádí na základě anatomických 

struktur lidského těla. Nejčastěji se využívají oblasti s tenkou podkožní vrstvou, kde 

jsou snadno palpovatelná místa kostních výběžků se šlachovými úpony. 

Před samotným měřením je nutné ještě provést kalibraci kamer a vymezeného 

prostoru. Zvolené body pro umístění markerů na kůži probanda znázorňuje Obrázek 

č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5: Umístění markerů na těle probanda 

 

4.2.2  Silová deska Kistler 

Pro určení tří složek reakční síly plantární plochy nohy s podložkou ve stojné 

fázi chůzového cyklu byla využita silová platforma Force Plate od firmy Kistler. 

V jejích rozích jsou umístěny senzory pracující na piezoelektrickém principu s vysokou 

frekvencí snímání. Během deformace desky dochází k toku negativně nabitých 
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elektronů a výsledkem je určení velikosti a orientace vyvolané síly. Směr vektorů 

jednotlivých složek reakční síly jsou zaznamenány na Obrázku č. 6. Deska je poměrně 

snadno přenosná, proto je možné používat ji i v podmínkách mimo laboratoř. Pro účely 

tohoto měření byly použity dvě silové desky, každá o velikosti 600 x 400 x 35 mm, 

které byly v místnosti umístěny podélně těsně za sebou tak, aby vytvořily dráhu o délce 

1,2 m. Pro zajištění přirozené chůze při vstupu na silovou platformu byly před i za ní 

umístěny čtyřmetrové chodníky. K silové desce je dodávána měřicí elektronika 

a software určený pro biomechanické účely s názvem Bio Ware. Jednotlivé kinetické 

parametry pro hodnocení analýzy chůze jsou následně zobrazovány v grafech (Kistler, 

2014). 

 

 

Obrázek č. 6: Silová deska Kistler (Kistler, 2014) 

 

4.3  Průběh měření 

Měření kinematické analýzy chůze pomocí systému Qualisys a reakčních sil 

podložky na silových deskách Kistler probíhala současně v průběhu jednoho dne 

v laboratořích BEZ na FTVS UK. Nejdříve byl upraven prostor laboratoře pro účely 

měření, následovalo umístění kamer a kalibrace přístroje Qualisys. Po příchodu byli 

probandé důkladně obeznámeni s cílem a průběhem celého měření a podepsali 

Informovaný souhlas. Poté jim za pomoci oboustranné lepenky byly umístěny veškeré 

markery na předem stanovená místa. 

Samotné získávání dat začalo snímáním statické polohy stoje na jedné měřící 

desce po dobu 5 s. Před vlastním měřením chůze se nejdříve proband prošel po předem 

vyhrazeném prostoru, aby byla zajištěna plynulost a konstantní rychlost chůze. Poté, co 

si zvykl na prostory laboratoře, se začal pohyb snímat předem nastavenými kamerami. 



57 

 

Chůze měla být uvolněná, přirozená, v normálním preferovaném tempu. Reakční síly 

byly zaznamenávány současně při došlapu na silové platformy, které byly umístěny 

uprostřed celé dráhy dlouhé 9 metrů. Na konci dráhy se proband zastavil, aby se záznam 

chůze uložil do systému. Poté se otočil a pokračoval v opačném směru přes silové desky 

na druhou stranu. Toto zopakoval 3 krát. Pro správné vyhodnocení reakčních sil bylo 

nutné, aby měřená osoba vkročila přibližně na střed siloměrné plošiny. Záznam mohl 

být narušen také kontaktem druhé nohy na stejnou desku. Pokud nedošlo ke 

komplikacím během měření, nebylo nutné opakovat další pokusy. 

Celé měření proběhlo 3 krát v průběhu půl roku, přičemž první měření 3, druhé 

4,5 a poslední 6,5 měsíce po operaci. Doba prvního záznamu byla zvolena tak, aby byli 

probandi schopni chůze bez použití pomůcek. 

 

4.4  RHB plán po dobu měření probandů 

V průběhu celého půl roku měli měření jedinci dodržovat standardní, předem 

stanovený rehabilitační plán s pravidelnými kontrolami fyzioterapeuta a operatéra. 

Program léčebného postupu byl nastaven dle Standardu fyzioterapie doporučeného 

UNIFY ČR. 

Fyzioterapie byla zahájena v akutní fázi po operaci na JIP a následně na 

standardním pokoji ortopedického oddělení. Byla aplikována kryoterapie na operovanou 

oblast a prováděny techniky kinezioterapie jako je respirační fyzioterapie, prevence 

TEN, techniky měkkých tkání, péče o jizvu, polohování dolních končetin, izometrické 

cvičení stehenních svalů operované dolní končetiny, kondiční cvičení neoperovaných 

končetin, nácvik mobility na lůžku, vertikalizace do sedu a stoje s odlehčením 

operované končetiny a informování o zakázaných pohybech operované končetiny. 

Po 10 dnech byli probandé přeloženi na standardní lůžkové rehabilitační 

oddělení, kde pokračovali v již nastaveném RHB plánu pod dohledem fyzioterapeuta 

2 krát denně. Zde probandé strávili 2 týdny. Terapie byla zaměřena na stabilizační 

cvičení v oblasti operovaného kyčelního kloubu, zvyšování rozsahu pohybu v kloubu 

a svalové síly. Dále cvičení v otevřených i uzavřených pohybových řetězcích, nácvik 

chůze o berlích po rovině a po schodech. Ze speciálních metodik byla aplikována 

senzomotorická stimulace. 
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Po umístění do domácí péče pokračovali probandé v započatém rehabilitačním 

plánu se cvičením 3 krát denně po dobu 3 měsíců. Museli dodržovat správné zásady 

manipulace s operovanou končetinou a snažili se vyvarovat rizikovým pohybům. 

Vzhledem k nekomplikovanému průběhu byl pacientům doporučen postupný návrat 

k náročnějším aktivitám a plná zátěž operované končetiny v období mezi druhým 

a třetím měsícem. V období mezi 3. a 6. měsícem již probandé plně zatěžovali 

končetinu a chůze za pomoci pomůcek nebyla nutná. Během čtvrtého měsíce po operaci 

TEP podstoupil ještě jeden proband lázeňskou léčbu po dobu 4 týdnů. 

Kontrolní vyšetření u operatéra proběhlo 6 týdnů, 3 a 6 měsíců po implantaci 

TEP. 
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5  Postup získávání a vyhodnocování dat 

 Odečtení údajů pro výpočet jednotlivých časoprostorových a kinematických 

parametrů chůze bylo realizováno prostřednictvím programu Qualisys Track Manager 

viz Obrázek č. 7. Zde byly získány hodnoty délky kroku a dvojkroku, doba trvání stojné 

fáze a doba trvání dvojkroku, ze kterých byla dále v programu Microsoft Excel 

vypočtena rychlost chůze a kadence kroku. Dále byl tento program využit pro získání 

odchylek pánve a trupu, a k vyhodnocení maximálních rozsahů pohybu v kyčelním 

kloubu. Z každého dne měření byly vybrány vždy 3 dobré pokusy pro každého 

probanda. Vzhledem k tomu, že u daného jedince byly odchylky chůze v jednotlivých 

pokusech minimální, hodnotila jsem z každého vybraného pokusu jeden krokový 

cyklus. Aby došlo k co nejmenšímu zkreslení, vybrala jsem ten, který byl proveden 

uprostřed celé dráhy, takže proband vykonával tento pohyb přirozeně a nebyl limitován 

začátkem a koncem dráhy. Pro výpočet některých proměnných bylo nutné zvolit dva na 

sebe navazující krokové cykly. 

 

 

Obrázek č. 7: Odečítání jednotlivých parametrů chůze ze souřadnicového systému 

v programu Qualisys Track Manager (délka kroku) 
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 Graficky zobrazené kinetické parametry chůze v programu BioWare byly 

následně převedeny do programu Microsoft Excel, kde byly odečítány jednotlivé 

hodnoty složek reakční síly podložky. Vzhledem k tomu, že délka obou siloměrných 

desek Kistler odpovídala jednomu krokovému cyklu, hodnotila jsem kinetické 

parametry chůze z tohoto vybraného cyklu. Pro další zpracování byly vybrány opět 3 

dobré pokusy pro každého probanda. 

5.1.1  Statistická analýza dat 

 Vzhledem k tomu, že se měření zúčastnilo malé množství probandů, nemohla 

jsem výsledné údaje podrobit statistickému šetření. U všech vybraných parametrů chůze 

jsem vypočítala pouze aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. Tyto veličiny jsem 

určila z hodnot jednotlivých pokusů. Grafické zpracování dat bylo realizováno 

v programu Microsoft Excel. 

 

5.1.2  Vyhodnocení a výpočet jednotlivých parametrů chůze 

5.1.2.1  Vyhodnocení délky kroku a dvojkroku 

 Délka kroku je charakterizována jako vzdálenost mezi patou jedné a druhé 

končetiny. V programu Qualisys Track Manager jsem tedy hodnotila vzdálenost 

jednotlivých bodů na souřadnici x. K jejich identifikaci jsem použila markery nalepené 

na tuber calcanei pravé a levé strany. Vztah pro výpočet délky kroku je dán absolutní 

hodnotou rozdílu bodů x1 a x2. Sledovala jsem hodnoty délky kroku obou končetin 

zvlášť, přičemž délkou kroku operované končetiny je myšleno vykročení operovanou 

končetinou. Pro získání hodnot délky dvojkroku jsem postupovala podobně jako 

v předchozím případě. Tentokrát jsem odečítala vzdálenost bodů x1 a x2 mezi prvním 

a druhým kontaktem paty na stejné končetině. Hodnoty délky dvojkroku byly opět 

sledovány jak pro operovanou, tak neoperovanou končetinu zvlášť. 

5.1.2.2  Vyhodnocení délky trvání stojné fáze 

 Délka trvání stojné fáze byla odečtena za pomoci časové osy v programu 

Qualisys Track Manager. Počítána byla od iniciálního kontaktu paty dané končetiny 

s podložkou až po fázi odrazu palce téže končetiny od podložky. Tato proměnná byla 

opět hodnocena pro každou končetinu zvlášť. Stejným způsobem byly získány i údaje 
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o délce trvání krokového cyklu, zde se jednalo o dobu uplynulou mezi iniciálním 

kontaktem paty jedné končetiny a koncem švihové fáze téže končetiny. Hodnoty délky 

trvání stojné fáze vyjádřené v ms byly následně převedeny na procentuální zastoupení 

v krokovém cyklu za pomoci podílu délky trvání stojné fáze a délky trvání krokového 

cyklu násobeno 100. 

5.1.2.3  Výpočet rychlosti a kadence chůze 

 Rychlost chůze je dána podílem dráhy a času uplynulým za tuto vzdálenost. Aby 

byl výpočet této veličiny co nejpřesnější, hodnotila jsem rychlost chůze z podílu délky 

a doby trvání dvojkroku pro každou končetinu zvlášť. Probandé měli chodit přirozenou 

rychlostí chůze. Kadence je dána podílem počet kroků za minutu. Podobně jako 

u předchozí veličiny jsem k výpočtu zvolila údaje o době trvání dvojkroku. Hodnoty 

jsem vypočetla pro každou končetinu zvlášť. 

5.1.2.4  Vyhodnocení laterální odchylky pánve 

 Laterální odchylka pánve ve stojné fázi krokového cyklu byla odečítána 

v programu Qualisys Track Manager. Hodnocen byl posun zadních spin ve směru osy y. 

Jednalo se o rozdíl mezi polohou SIPS při iniciálním kontaktu paty a v okamžiku 

maximální laterální výchylky během stojné fáze téže končetiny. Pro vyhodnocení tohoto 

parametru byly využity markery nalepené v oblasti SIPS. 

5.1.2.5  Vyhodnocení laterální odchylky trupu 

 Tento parametr byl počítán podobně jako předchozí. V tomto případě jsem 

hodnotila polohu markeru umístěného v oblasti C7. Posun ve směru osy y byl opět 

odečítán při iniciálním kontaktu paty a v okamžiku maximální laterální výchylky C7. 

5.1.2.6  Vyhodnocení kontralaterálního poklesu pánve ve stoji končetiny 

 Pokles pánve byl hodnocen z maximální výchylky zadních spin v z-ové 

souřadnici na kontralaterální straně při stojné fázi končetiny. Tato výchylka byla 

následně odečtena od z-ové souřadnice základní polohy zadních spin, která byla 

změřena v klidovém stoji. Asymetrie ve výšce zadních spin byla u obou probandů tak 

minimální, že ji považuji pouze za drobnou chybu měření. Z absolutních hodnot rozdílu 

z-ových souřadnic a vzdálenosti mezi oběma zadními spinami byl vypočten výsledný 

úhel odchylky za pomoci goniometrické funkce cosinus. 
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5.1.2.7  Vyhodnocení maximálního rozsahu pohybu v kyčli v sagitální rovině 

 Maximální rozsah pohybu v sagitální rovině byl nejprve rozdělen do pohybu 

extenze a flexe. Pro odečtení jednotlivých hodnot byly použity markery nalepené 

v oblasti velkého trochanteru a laterálního kondylu femuru. Nejprve jsem určila 

neutrální polohu, kdy měly oba markery na jedné končetině shodné hodnoty x-ových 

souřadnic. Následně jsem v této poloze zjistila absolutní hodnotu rozdílu mezi oběma 

nalepenými markery v souřadnici z. Dále vypočítala absolutní hodnoty rozdílu na x-ové 

souřadnici laterálního kondylu femuru mezi neutrální polohou a polohou v maximální 

extenzi kyčle. Úhel maximální extenze v kloubu byl vypočten pomocí goniometrické 

funkce tangens z poměru absolutních hodnot rozdílů x-ových a z-ových souřadnic. 

Stejným způsobem jsem hodnotila i úhel maximální flexe v kloubu, tentokrát jsem 

absolutní hodnoty rozdílu v x-ových souřadnicích určovala z neutrální polohy 

a maximální flexe v kyčli. Pro celkový maximální rozsah pohybu v sagitální rovině 

jsem jednotlivé hodnoty extenze a flexe pro jednotlivé končetiny sečetla. 

5.1.2.8  Vyhodnocení maxima a minima vertikální složky reakční síly 

 Graficky znázorněné reakční síly v programu BioWare byly dále převedeny do 

programu Microsoft Excel, kde byly odečítány výsledné hodnoty. V případě maxima 

jsem hodnotila nejvyšší hodnotu vertikální složky reakční síly, která byla během stoje 

dosažena. Podle grafického znázornění se jednalo o druhý vrchol na konci konečného 

stoje. Minimum bylo hodnoceno jako nejnižší hodnota vertikální složky reakční síly, 

která byla během stojné fáze dosažena. Pro lepší přehlednost jsem uvedla ještě rozdíl 

mezi průměrnými hodnotami maxima a minima. Všechny parametry byly vypočteny 

pro každou končetinu zvlášť. 

5.1.2.9  Vyhodnocení maxima medio-laterální složky reakční síly 

 Maximum medio-laterální složky reakční síly bylo hodnoceno podobně jako 

předchozí kinetický parametr. Jednalo se o nejvyšší hodnotu laterální složky reakční 

síly, která byla během stojné fáze končetiny dosažena. Hodnoty byly vypočteny pro 

každou končetinu zvlášť. 
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6  Výsledky 

 Měření se zúčastnili dva probandé, jejichž základní charakteristiky jsou uvedeny 

v Tabulce č. 1. Během měření nedošlo k žádným významným komplikacím, takže 

registrované záznamy mohly být dále zpracovány. Oba jedinci byli v dobré kondici 

a neměli problém s nalepením markerů ani se samotným přístrojovým snímáním dat. 

Chůze byla vykonávána bez obuvi. 

 

Tabulka č. 1: Základní údaje testovaného vzorku 

pohlaví věk váha [kg] výška [cm] BMI operovaná končetina 

Žena 59 65 171 24,6 LDK 

Muž 65 87 179 29,6 LDK 

 

6.1  Časoprostorové parametry chůze 

 Jednotlivé časoprostorové parametry chůze byly vyhodnoceny pro operovanou 

a zdravou končetinu vždy ze 3 vybraných pokusů a zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

Podrobné hodnoty jednotlivých pokusů jsou uvedeny v Příloze č. 3 - 5, zde uvádím jen 

výsledné průměrné hodnoty pro každou končetinu. 

6.1.1  Délka kroku 

Tabulka č. 2: Průměrná délka kroku [mm] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [mm] 447,05 555,58 552,18 576,54 573,40 635,24 

SO  ±33,25 ±17,50 ±26,25 ±40,34 ±20,76 ±15,00 

průměr muž [mm] 315,37 378,19 428,23 472,80 436,45 469,57 

SO ±22,31 ±3,59 ±24,02 ±19,61 ±16,36 ±33,73 
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Graf č. 1: Průměrná délka kroku [mm] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

 

 Z Tabulky č. 2 a Grafu č. 1 je patrné, že ve všech třech měřeních jsou průměrné 

hodnoty délky kroku na operované končetině probandů nižší než na neoperované 

končetině. Dále je zřejmý vzestup průměrných hodnot na obou končetinách během půl 

roku po implantaci. 

 Při porovnání délky kroku v jednotlivých měřeních u ženy byly viditelné 

největší rozdíly mezi operovanou a neoperovanou končetinou ve 3 měsících po 

implantaci TEP, kdy byla průměrná délka kroku na operované končetině o 109 mm 

kratší než na neoperované. Ve 4,5. měsíci činil rozdíl mezi končetinami pouze 24 mm 

a v 6,5. měsíci se asymetrie zvýšila na 62 mm. 

 U muže byla situace obdobná, i když v průběhu času došlo k minimalizaci 

rozdílů: 3. měsíc 63 mm, 4,5. měsíc 45 mm a 6,5. měsíc 33 mm. Asymetrie kroku tedy 

u obou probandů přetrvala i půl roku po operaci. 
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6.1.2  Délka trvání stojné fáze 

Tabulka č. 3: Průměrná délka trvání stojné fáze kroku [% krokového cyklu] 3; 4,5 a 6,5 

měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [% KC] 59,00 68,33 56,00 59,67 57,67 60,33 

SO  ±2,94 ±0,94 ±3,56 ±2,49 ±2,05 ±2,87 

průměr muž [% KC] 57,67 62,33 57,00 60,67 59,67 63,00 

SO ±2,62 ±1,70 ±1,41 ±2,49 ±1,25 ±3,74 

 

Graf č. 2: Průměrná délka trvání stojné fáze kroku [% krokového cyklu] 3; 4,5 a 6,5 

měsíce po implantaci 

 

 Z Tabulky č. 3 a Grafu č. 2 je u obou pohlaví zřejmý vyšší podíl neoperované 

končetiny na stojné fázi krokového cyklu v porovnání s operovanou. 

 Doba trvání stojné fáze v krokovém cyklu ženy vykazovala významné asymetrie 

mezi končetinami především v období 3 měsíců po implantaci TEP (více než 9 %). 

Během dalších dvou měření se tento rozdíl snížil více než o polovinu. Ani v jednom 

měření nedosáhly průměrné hodnoty trvání stojné fáze na operované končetině 60 % 
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krokového cyklu. 3 měsíce po náhradě kloubu se však tyto hodnoty na operované 

končetině přiblížily fyziologii více než ve 4,5. a 6,5. měsíci. 

 Asymetrie mezi končetinami byly u muže také přítomné ve všech 3 měřeních. 

V tomto případě byl rozdíl průměrných hodnot mezi končetinami 3 měsíce po operaci 

nejvyšší - téměř 5 %, v dalších dvou měřeních to bylo přibližně 3 %. Ani zde nedosáhly 

průměrné hodnoty na neoperované končetině 60 % krokového cyklu v žádném období 

měření, ačkoli 6,5 měsíce po implantaci byly průměrné hodnoty velmi blízko této 

hranici. 

 

6.1.3  Rychlost chůze 

Tabulka č. 4: Průměrná rychlost chůze [m/s] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M 4,5 M 6,5 M 

průměr žena [m/s] 0,85 1,12 1,13 

SO ±0,09 ±0,02 ±0,04 

průměr muž [m/s] 0,46 0,71 0,82 

SO ±0,02 ±0,07 ±0,05 

 

Graf č. 3: Průměrná rychlost chůze [m/s] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 
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 Z Tabulky č. 4 a Grafu č. 3 vyplývá, že se průměrná rychlost chůze u obou 

probandů v průběhu tří měření zvýšila. K výraznějšímu nárůstu došlo v období mezi 3. 

a 4,5. měsícem po implantaci, kdy došlo u ženy k nárůstu rychlosti o 24 %, u muže to 

bylo dokonce o 35 %. V 6,5. měsíci již zvýšení hodnot nebylo příliš významné, přesto 

nebylo dosaženo hodnoty normální rychlosti chůze, která je přibližně 5 km/h dle 

Perryho (2010). 

 

6.1.4  Kadence kroku 

Tabulka č. 5: Průměrná kadence [kroků/min] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M 4,5 M 6,5 M 

průměr žena [kroků/min] 99,97 115,28 113,48 

SO ±6,68 ±8,51 ±5,39 

průměr muž [kroků/min] 75,76 93,10 101,64 

SO ±1,78 ±1,55 ±6,49 

 

Graf č. 4: Průměrná kadence [kroků/min] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 
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 Z Tabulky č. 5 a Grafu č. 4 je zřejmé, že u ženy byl významný nárůst hodnot 

kadence v období mezi 3. a 4,5. měsícem, kdy došlo ke zvýšení o 15 kroků (13 %). 

V dalším časovém úseku však byla kadence o 2 kroky nižší než v předchozím období. 

Průměrné hodnoty kadence kroku muže se postupně zvýšily. Mezi prvním a druhým 

měřením došlo ke zvýšení kadence o 17 kroků (18 %), mezi druhým a třetím o dalších 

8 kroků (8 %). 

 

6.2  Kinematické parametry chůze 

 Kinematické parametry chůze byly vypočítány vždy pro každou končetinu 

zvlášť. Vybrány byly 3 pokusy a hodnoty byly zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

Z nich byl určen aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Podrobné hodnoty 

jednotlivých pokusů jsou uvedeny v Příloze č. 6 - 8, zde uvádím jen výsledné průměrné 

hodnoty pro každou končetinu. 

 

6.2.1  Laterální odchylka pánve 

Tabulka č. 6: Průměrná laterální odchylka pánve na stranu stojné končetiny [mm] 3; 

4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [mm] 24,07 14,35 18,13 9,90 23,88 14,02 

SO  ±2,68 ±1,41 ±2,02 ±3,66 ±1,26 ±1,62 

průměr muž [mm] 29,38 50,70 28,61 29,63 40,06 24,79 

SO ±0,80 ±4,23 ±0,36 ±1,86 ±3,58 ±1,69 
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Graf č. 5: Průměrná laterální odchylka pánve na stranu stojné končetiny [mm] 3; 4,5 a 

6,5 měsíce po implantaci 

 

 Z Tabulky č. 6 a Grafu č. 5 je u ženy patrný zvýšený laterální posun pánve na 

stranu stojné operované končetiny ve všech měřeních přibližně o 9 mm oproti druhé 

straně. Při srovnání průměrných hodnot byla u ženy největší odchylka zaznamenána ve 

3 měsících po operaci na stranu operované končetiny. Ve 4,5 měsících po operaci se 

snížila na této straně téměř o 6 mm, ale při posledním měření dosáhla opět hodnot 

podobných prvnímu měření. Přestože hodnoty vykazují určité asymetrie mezi 

končetinami, ani v jednom případě nedošlo u ženy k překročení fyziologické normy 

40 mm dle Jandy (1982). 

 U muže je situace odlišná. Největší laterální posun pánve byl patrný ve 

3 měsících po implantaci na stranu neoperované končetiny, kdy hodnota přesáhla 

fyziologickou normu o více než 10 mm. Při druhém měření ve 4,5 měsících došlo téměř 

k vyrovnání odchylek mezi operovanou a neoperovanou končetinou. V 6,5. měsíci byly 

však opět patrné stranové změny, kdy se snížila odchylka na neoperované končetině, ale 

naopak se zvýšila na operované končetině. Přestože došlo k různým změnám 

v asymetrii laterální odchylky pánve, nebyla fyziologická norma překročena u muže ve 

4,5. ani v 6,5. měsíci po implantaci náhrady. 



70 

 

6.2.2  Laterální odchylka trupu 

Tabulka č. 7: Průměrná laterální odchylka trupu na stranu stojné končetiny [mm] 3; 4,5 

a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [mm] 25,27 28,12 27,95 11,96 18,30 20,31 

SO  ±1,60 ±3,56 ±2,28 ±3,40 ±2,70 ±2,03 

průměr muž [mm] 78,65 89,93 53,35 39,82 72,39 58,22 

SO ±5,05 ±6,72 ±1,40 ±1,68 ±6,66 ±2,72 

 

Graf č. 6: Průměrná laterální odchylka trupu na stranu stojné končetiny [mm] 3; 4,5 a 

6,5 měsíce po implantaci 

 

 Z Tabulky č. 7 a Grafu č. 6 vyplývá, že k maximální laterální odchylce trupu 

došlo u ženy ve 3 měsících po implantaci na stranu neoperované končetiny, kdy 

hodnoty přesahovaly fyziologickou odchylku 25 mm dle Perryho (2010) o 3 mm. Na 

operované straně byla laterální odchylka trupu také nejvyšší v tomto období a dosáhla 

hranice fyziologického normálu. Stranově se odchylky lišily pouze o 3 mm. Ve 4,5. 

měsíci po operaci došlo ke stranovým změnám, kdy se odchylka snížila na neoperované 
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končetině více než o polovinu, zatímco na operované straně se nepatrně zvýšila. 

V tomto období byl rozdíl mezi stranami významnější - 16 mm. Při posledním měření 

již byly laterální odchylky trupu na obou končetinách pod fyziologickou hranicí a jejich 

stranový rozdíl činil pouze 2 mm. 

 Při porovnání průměrných hodnot mezi pohlavími byla laterální odchylka trupu 

u muže významně vyšší a ve všech případech přesáhla normální fyziologické hodnoty 

dle Perryho (2010). V období 3. měsíce po náhradě TEP byly naměřeny nejvyšší 

hodnoty pro obě strany s maximem pro neoperovanou končetinu. Při dalším měření se 

obě stranové odchylky významně snížily, vyšších hodnot dosahovala laterální odchylka 

na operované straně. V 6,5. měsíci po implantaci došlo k navýšení hodnot na obě strany 

téměř o 20 mm, vyšších hodnot opět dosahovala laterální odchylka na operované 

končetině. Stranový rozdíl byl významný ve všech třech měřeních: 3 měsíce 11 mm, 4,5 

měsíce 13,5 mm a 6,5 měsíce 14 mm. 

 

6.2.3  Pokles pánve 

Tabulka č. 8: Průměrný kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny [stupně] 

3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [stupně] 7,65 3,60 6,76 4,74 3,40 4,83 

SO  ±0,74 ±0,17 ±0,75 ±0,44 ±0,41 ±0,24 

průměr muž [stupně] 7,87 1,63 8,57 3,65 5,38 0,91 

SO ±0,30 ±0,26 ±0,54 ±0,36 ±0,47 ±0,44 
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Graf č. 7: Průměrný kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny [stupně] 3; 

4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

 

 Z Tabulky č. 8 a Grafu č. 7 je zřejmé, že průměrné hodnoty kontralaterálního 

poklesu pánve byly u ženy výrazně vyšší v prvních dvou měřeních, kdy došlo k většímu 

poklesu při stoji na operované končetině. Ve 3 měsících po implantaci byla fyziologická 

odchylka 5°dle Koláře (2009) při stoji na této končetině překročena o 2,65° a ve 

4,5 měsících o 1,76°. Při posledním měření se situace obrátila a vyšší hodnota poklesu 

pánve byla naměřena při stoji na neoperované končetině. Ani na jedné končetině však 

v tomto případě nedošlo k překročení fyziologické hranice dle Koláře (2009). 

 Všechny průměrné hodnoty poklesu pánve byly u muže výrazně vyšší při stoji 

na operované končetině, kdy byla ve všech obdobích překročena fyziologická hodnota 

dle Koláře (2009). Ve 3 měsících po náhradě TEP o 2,87°; 4,5 měsíce o 3,57° a 6,5 

měsíce o 0,38°. V průběhu času měla tedy tato odchylka tendenci spíše k minimalizaci. 
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6.2.4  Maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální rovině 

Tabulka č. 8: Průměrný maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální rovině 

[stupně] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

Maximální extenze v kyčelním kloubu 

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [stupně] 6,88 9,27 7,98 11,48 8,21 11,84 

SO  ±0,29 ±0,73 ±0,27 ±0,99 ±0,25 ±0,62 

průměr muž [stupně] 11,74 7,33 11,45 9,04 11,30 10,51 

SO ±0,36 ±0,60 ±0,60 ±0,56 ±0,91 ±0,67 

Maximální flexe v kyčelním kloubu 

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [stupně] 22,11 23,30 23,23 24,68 23,20 24,35 

SO  ±0,10 ±0,23 ±0,58 ±0,53 ±0,39 ±0,34 

průměr muž [stupně] 8,15 20,02 17,59 21,22 22,08 23,03 

SO ±0,43 ±0,20 ±1,10 ±0,82 ±0,59 ±0,70 

Maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální rovině 

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [stupně] 28,99 32,57 31,21 36,16 31,41 36,19 

průměr muž [stupně] 19,89 27,35 29,04 30,26 33,38 33,54 
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Graf č. 7: Průměrný maximální rozsah v kyčelním kloubu do extenze [stupně] 3; 4,5 a 

6,5 měsíce po implantaci 

 

 

Graf č. 8: Průměrný maximální rozsah v kyčelním kloubu do flexe [stupně] 3; 4,5 a 6,5 

měsíce po implantaci 

 

 

 Graf č. 7 ukazuje, že maximální extenze v kyčelním kloubu byla u ženy ve všech 

případech na operované končetině nižší než na neoperované, kde se rozsah držel 

fyziologických hodnot 10° dle Perryho (2010), nebo je přesáhl. Zároveň ale došlo 
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k postupnému navýšení extenze operované končetiny v průběhu času o 1,33° a hodnoty 

se tím přiblížily fyziologickému normálu. Stranové asymetrie mezi končetinami však 

přetrvaly i v 6,5. měsíci. U muže rozsahy na operované končetině od začátku dokonce 

mírně přesahovaly fyziologické hodnoty v průměru o 1,5°, zatímco na neoperované 

končetině byly průměrné hodnoty snížené. I zde však došlo k postupnému navýšení 

pohybu neoperované končetiny do extenze o 3,18°, čímž hodnoty dosáhly fyziologie 

a rozdíl mezi končetinami byl v 6,5. měsíci po operaci minimální. 

 Graf č. 8 ukazuje, že průměrné hodnoty maximálního rozsahu pohybu do flexe 

byly u obou pohlaví ve všech případech vyšší na zdravé končetině. Ani v jednom 

měření však nedosáhly fyziologických hodnot 30° dle Perryho (2010). U ženy byly 

hodnoty flexe v kyčelním kloubu ve všech třech obdobích měření téměř vyrovnané a 

rozdíl mezi končetinami činil přibližně 1°. Průměrné hodnoty v 6,5. měsíci byly sice 

vyšší v porovnání s 3. měsícem, jednalo se ale pouze o minimální navýšení přibližně o 

1° pro každou končetinu. U muže měly naopak hodnoty flexe na operované končetině 

tendenci k výraznému vzestupu v průběhu času. Zatímco ve 3. měsíci po implantaci 

dosahovaly průměrné hodnoty operované končetiny méně než poloviny rozsahu druhé 

strany se stranovým rozdílem téměř 12°, ve 4,5. měsíci již byl rozdíl 3,63°a v 6,5. 

měsíci pouze 0,95°. 

 

Graf č. 9: Průměrný maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální rovině [stupně] 3; 

4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 
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 Z Tabulky č. 8 a Grafu č. 9 vyplývá, že celkový maximální pohyb operovaného 

kyčelního kloubu v sagitální rovině byl u obou pohlaví ve všech případech nižší 

v porovnání s druhou končetinou. Přestože došlo k vzestupu průměrných hodnot 

celkového rozsahu pohybu, nebylo ani v jednom případě dosaženo fyziologických 

hodnot 40° dle Perryho (2010). Stranové asymetrie přetrvaly v 6,5. měsíci u ženy 

s rozdílem 4,78° mezi končetinami, zatímco u muže došlo k úpravě s minimálním 

rozdílem 0,16°. 

 

6.3  Kinetické parametry chůze 

 Kinetické parametry chůze byly vypočítány pro každou končetinu zvlášť vždy ze 

3 pokusů se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Zde uvádím výsledné průměrné 

hodnoty pro každou končetinu. V Příloze č. 9 a 10 jsou uvedeny grafy znázorňující 

jednotlivé složky reakční síly pro oba probandy. 

 

6.3.1  Maximum a minimum vertikální složky reakční síly 

Tabulka č. 9: Průměrné hodnoty maxima vertikální složky reakční síly [N] 3; 4,5 a 6,5 

měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [N] 698,39 704,72 710,15 716,96 721,09 710,98 

SO  ±2,65 ±10,97 ±11,43 ±5,40 ±9,08 ±1,84 

průměr muž [N] 905,41 962,16 923,14 936,42 907,84 914,02 

SO ±15,05 ±8,28 ±0,40 ±3,36 ±2,85 ±4,16 
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Graf č. 10 Průměrné hodnoty maxima vertikální složky reakční síly [N] 3; 4,5 a 6,5 

měsíce po implantaci 

 

 

 Z Tabulky č. 9 a Grafu č. 10 je zřejmé, že nejnižší hodnoty maxima vertikální 

složky reakční síly byly na obou končetinách naměřeny u ženy ve 3 měsících po operaci 

se stranovou asymetrií 6,33 N. Ve 4,5 měsících došlo ke zvýšení obou hodnot 

a stranová asymetrie činila 6,81 N. Při posledním měření se dále zvýšilo maximum na 

operované končetině, které zároveň dosáhlo celkově nejvyšší hodnoty, zatímco na 

neoperované končetině došlo k mírnému snížení. Asymetrie mezi končetinami byla 

6,5 měsíce po implantaci 10,11 N. 

 U muže byla nejnižší hodnota maxima vertikální složky pro operovanou 

končetinu naměřena také v období 3 měsíců po operaci. Na neoperované končetině však 

byla naopak zaznamenána nejvyšší hodnota z celého měření. V období 4,5 měsíce po 

implantaci došlo na operované končetině ke zvýšení hodnoty, zatímco v posledním 

měření se hodnota opět snížila. Na neoperované končetině došlo v průběhu času 

k pozvolnému snížení hodnot. Postupně se také snížily stranové asymetrie a to 

z hodnoty 56,75 N při prvním měření na 6,18 N při posledním. 
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Tabulka č. 10: Průměrné hodnoty minima a rozdílu maxima-minima vertikální složky 

reakční síly [N] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [N] 589,21 583,18 558,82 549,09 562,15 567,26 

SO  ±4,51 ±7,73 ±5,20 ±2,21 ±6,64 ±8,90 

rozdíl max-min [N] 109,18 121,54 151,33 167,87 158,94 143,72 

průměr muž [N] 810,11 802,45 805,53 813,68 792,82 799,02 

SO ±12,32 ±7,20 ±3,12 ±4,25 ±8,80 ±2,16 

rozdíl max-min [N] 95,30 159,71 117,61 122,74 115,02 115,00 

 

Graf č. 11: Průměrné hodnoty rozdílu maxima-minima vertikální složky reakční síly 

[N] 3; 4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

 

 

 Z Tabulky č. 10 a Grafu č. 11 vyplývá, že na operované končetině došlo u ženy 

v průběhu času k postupnému zvýšení hodnot rozdílu mezi maximem a minimem 

vertikální složky reakční síly. Výrazně větší nárůst byl v období mezi 3. a 4,5. měsícem. 
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Na neoperované končetině došlo ve 4,5. měsíci také k navýšení hodnot, při posledním 

měření se naopak snížily. Zatímco v období prvních dvou měření byly hodnoty vyšší na 

neoperované končetině, při posledním měření byla vyšší hodnota na končetině 

operované. Stranový rozdíl byl nejvyšší v období 4,5 měsíce po operaci, kdy dosahoval 

16,56 N. 

 Ve 3 měsících po implantaci byly u muže naměřeny nejnižší hodnoty na 

operované končetině, zatímco na druhé byly hodnoty naopak nejvyšší z celého měření. 

Stranová asymetrie byla v tomto období 64,41 N. Při druhém měření došlo na 

operované končetině k poměrně výraznému zvýšení hodnot, ale při posledním měření se 

hodnoty nepatrně snížily. Na neoperované končetině naopak došlo k postupnému 

snížení hodnot. V 6,5. měsíci již nebyly patrné žádné asymetrie mezi končetinami. 

 

6.3.2  Maximum medio-laterální složky reakční síly 

Tabulka č. 11: Průměrné hodnoty maxima medio-laterální složky reakční síly [N] 3; 

4,5 a 6,5 měsíce po implantaci 

doba po implantaci 3 M  3 M  4,5 M  4,5 M  6,5 M  6,5 M  

končetina OK NK OK NK OK NK 

průměr žena [N] 33,05 33,18 25,74 28,51 31,19 30,21 

SO  ±3,82 ±1,35 ±2,44 ±4,02 ±2,12 ±1,99 

průměr muž [N] 59,21 51,94 51,54 47,42 46,41 45,75 

SO ±6,14 ±4,20 ±2,45 ±5,36 ±3,90 ±2,18 
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Graf č. 12: Průměrné hodnoty maxima medio-laterální složky reakční síly [N] 3; 4,5 a 

6,5 měsíce po implantaci 

 

 

 Z Tabulky č. 11 a Grafu č. 12 je patrné, že nejvyšší hodnoty maxima medio-

laterální složky reakční síly byly u ženy zaznamenány na obou končetinách 3 měsíce po 

náhradě TEP. V dalším období se hodnoty na obou končetinách snížily, zatímco při 

posledním měření došlo opět k navýšení. V období 3. a 4,5. měsíce byly nečekaně vyšší 

hodnoty na zdravé končetině, v období 6,5. měsíce se situace obrátila. Nejvyšší 

stranový rozdíl byl zaznamenán během druhého měření, kdy dosahoval hodnoty 2,77 N. 

 U muže je situace odlišná. Hodnoty maxima medio-laterální složky reakční síly 

byly na obou končetinách také nejvyšší ve 3 měsících po implantaci. V průběhu dalších 

dvou měření došlo k postupnému snížení hodnot na obou končetinách. Minimalizoval 

se i stranový rozdíl z hodnoty 7,27 N při prvním měření na 0,66 N při posledním. 
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7  Diskuze 

 Cílem diplomové práce bylo provést analýzu chůze pacientů po implantaci 

totální náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se zvolené časoprostorové, kinetické 

a kinematické proměnné vyvíjí v průběhu 6,5 měsíce po operaci. V této kapitole budu 

postupně hodnotit jednotlivé parametry chůze sledované u dvou vybraných probandů. 

Následně je porovnám s výsledky zahraničních a domácích literárních zdrojů 

uvedených v teoretické části práce. 

7.1  Diskuze k možnosti zkreslení výsledků 

 Přestože jsem se snažila analýzu chůze provést co nejpřesněji podle zásad 

správného měření a vyhodnocování dat, mohlo dojít k určitému zkreslení výsledků. 

Vzhledem k tomu, že jsem vstupní data získávala pomocí přístrojů Qualisys a Kistler, 

mohlo dojít k různým technickým či subjektivním chybám během měření, ale i při 

dalším zpracování. Jedná se například o: 

- nepřesné nalepení markerů na anatomické struktury v jednotlivých dnech 

měření, nebo jejich posun na kůži vůči podkladu 

- nepřesné zastavení pohybu ve zkoumané fázi krokového cyklu a chybné 

odečtení souřadnic vybraných bodů 

- nepřesná kalibrace a chyba měření přístrojů Qualisys a Kistler 

- menší prostory laboratoře, omezený pohyb probandů po místnosti, a tím pádem 

nedostatečné ustálení chůze 

- nepochopení zadaného úkolu a stres způsobený neznámým prostředím, měřením 

kamerami a ve spodním prádle 

- nedostatečný počet opakování a hodnocení malého počtu krokových cyklů 

- malý počet probandů, rozdílné tělesné parametry, individualita chůze 

- chybné statistické zpracování výsledků 
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7.2  Diskuze k jednotlivým hypotézám 

 Při potvrzování či vyvracení jednotlivých hypotéz se budu soustředit jednak na 

srovnání operované a neoperované končetiny mezi sebou a na vývoj jednotlivých 

parametrů chůze během 3 měření realizovaných v průběhu 6,5 měsíce po implantaci. 

Dále mne zajímá také porovnání s výsledky uvedených literárních zdrojů. 

 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že průměrné hodnoty délky kroku a trvání stojné fáze 

operované končetiny budou 3 měsíce po operaci nižší oproti zdravé končetině, 

a zároveň předpokládám, že budou tyto rozdíly přetrvávat i 6,5 měsíce po operaci. 

 Délka kroku je specifický parametr chůze, který je značně individuální 

u každého jedince (Perry, 2010). Pokud se jedná o fyziologickou chůzi, neměla by 

vykazovat významné rozdíly mezi pravou a levou končetinou (Petersen, 2010). Při 

porovnání délky kroku v jednotlivých měřeních u obou probandů jsou patrné rozdíly 

mezi operovanou a neoperovanou končetinou ve všech případech, což svědčí pro 

narušení stereotypu chůze. 

 Ve 3 měsících po implantaci TEP byla průměrná délka kroku ženy na operované 

končetině o 109 mm kratší než na neoperované (tedy o 20 %), zatímco u muže činil 

tento rozdíl 63 mm (17 %). Tyto rozdíly ještě převyšují výsledky studie Petersena et al. 

(2010), který zaznamenal asymetrie v délce kroku u pacientů po náhradě TEP 3 měsíce 

po operaci s průměrnými hodnotami 30 mm. Ve 4,5. měsíci byl rozdíl mezi končetinami 

u ženy pouze 24 mm (4 %) a u muže 45 mm (10 %). V  6,5. měsíci se u ženy rozdíl 

zvýšil na 62 mm (10 %) v porovnáním s mužem, kdy se asymetrie mezi končetinami 

snížila na 33 mm (7 %). 

 Při porovnání průměrných hodnot v jednotlivých měřeních se potvrdil výsledek 

studie Reininga et al. (2012), kdy došlo v průběhu půlročního časového horizontu ke 

zvyšování průměrných hodnot délky kroku na operované končetině. Rozdíly mezi 

délkou kroku operované a neoperované končetiny však přetrvaly i půl roku po operaci, 

což se shoduje jak s prací Reininga et al. (2012), tak i s autory R. V. Guedes et al. 

(2011) a Bennett et al. (2007), kteří navíc prokázali rezistenci krokové asymetrie 

dokonce i v období několika let po implantaci kloubu. Je tedy pravděpodobné, že 

u sledovaných probandů tomu bude podobně. 
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 Doba trvání stojné fáze končetiny je závislá na rychlosti chůze, při porovnání 

obou končetin by však neměly být patrné výrazné rozdíly mezi nimi (Perry, 2010). 

Pokud se jedná o fyziologický stereotyp chůze, Gross (2005) uvádí, že doba stojné fáze 

jedné končetiny činí přibližně 60 % krokového cyklu, zatímco Ayyappa (1997) uvádí 

hodnotu 62 %. Při antalgické chůzi dochází podle Grosse (2005) ke zkrácení stojné fáze 

končetiny. Při porovnání doby stojné fáze končetiny v jednotlivých měřeních jsou 

u ženy i muže patrné rozdíly mezi operovanou a neoperovanou končetinou ve všech 

případech. 

 Doba trvání stojné fáze v krokovém cyklu obou probandů vykazuje významné 

asymetrie především v období 3 měsíců po operaci. Zde byl u ženy podíl operované 

končetiny na stojné fázi krokového cyklu o 11 % nižší než na druhé končetině, u muže 

to bylo pouze o 7 %. Tyto hodnoty značně převyšují výsledky studie Petersena et al. 

(2010), který v tomto období zaznamenal u operovaných rozdíl mezi končetinami 

v délce stojné fáze pouze 0,7 %. Během dalších dvou měření se rozdíl snížil u obou 

jedinců přibližně na polovinu. To odpovídá spíše rozdílu hodnot mezi končetinami 

uvedenými ve studii Bennetta et al. (2006), který změřil 3 % stranový rozdíl u pacientů 

v 6 týdnech po implantaci. 

 Oproti Petersenovi et al. (2010) i Bennettovi et al. (2006) nedosáhly průměrné 

hodnoty trvání stojné fáze na operované končetině ani v jednom měření 60 % 

krokového cyklu, i když 6,5 měsíce po operaci byly průměrné hodnoty muže velmi 

blízko této hranici - 59,67 %. Studie Billingtona et al. (2011) zjistila, že rozdíly mezi 

končetinami v době stojné fáze se nejvíce upravují až v období mezi 6 měsíci a 1 rokem 

po operaci a výsledky Guedes et al. (2011) dokazují, že rozdíly v době stojné fáze mezi 

operovanou a neoperovanou končetinou přetrvávají i 2,6 roku po implantaci. 

 Zajímavé je, že 3 měsíce po implantaci se u ženy hodnoty stojné fáze na 

operované končetině přiblížily fyziologii více, než ve 4,5. a 6,5. měsíci. Mohlo to být 

způsobené například pomalejší rychlostí chůze v tomto období, nedostatečným počtem 

opakování nebo chybou měření způsobenou špatným odečtem hodnot. 

 Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi potvrzuji Hypotézu č. 1. 
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Hypotéza č. 2: Předpokládám, že průměrné hodnoty rychlosti chůze a kadence kroku 

probandů budou 3 měsíce po operaci nižší než po 4,5 a 6,5 měsících a průměrné 

hodnoty rychlosti se budou postupem času zvyšovat. 

 Rychlost chůze je velmi variabilní, může záviset na mnohých podmínkách 

zevních i vnitřních. Za normální rychlost chůze se považuje přibližně hodnota 5 km/h 

(Perry, 2010). V případě sledovaných jedinců se jednalo o záznam přirozené chůze 

takovou rychlostí, která jim byla přirozená. Na základě studií uvedených v teoretické 

části práce ( Petersen et al., 2010; Bennett et al. 2006) jsem očekávala postupný vzestup 

průměrných hodnot rychlosti chůze vlivem celkového zvýšení fyzických schopností 

probandů, který se potvrdil. 

 Při srovnání průměrných hodnot rychlosti chůze byly u obou probandů nejnižší 

hodnoty 3 měsíce po náhradě (žena 0,85 m/s a muž 0,46 m/s) a v obou případech došlo 

k postupnému zvýšení. Nízké hodnoty sledovaných probandů se shodují s poznatky 

Bennetta et al. (2006), který zaznamenal u pacientů 6 týdnů po implantaci TEP 

průměrnou rychlost chůze 0,33 m/s. Tato hodnota byla o 1 m/s nižší v porovnání 

s kontrolní skupinou. 

 V dalším měření, 4,5 měsíce po operaci, však došlo u obou jedinců 

k významnému zvýšení rychlosti. U ženy se jednalo o nárůst rychlosti o 24 %, u muže 

dokonce o 35 %. Stejně tak ve studii Petersena et al. (2010) došlo ke zvýšení rychlosti 

chůze mezi 2. a 3. měsícem v průměru o 12 %. Vyšší nárůst rychlosti u sledovaných 

probandů je zřejmě dán delší pooperační dobou, kdy došlo k intenzivnějšímu návratu 

k fyziologické chůzi. Při posledním měření se rychlost obou probandů dále zvýšila, 

v obou případech již byl nárůst minimální. 

 Ani u jednoho jedince však nebylo dosaženo hodnoty normální chůze 5 km/h dle 

Perryho (2010). Měření mohlo být zkresleno především omezenými prostory laboratoře, 

kdy nemohlo dojít k plnému přizpůsobení rychlosti chůze daným podmínkám. Nízké 

hodnoty rychlosti chůze se shodují se studií Reininga et al. (2012), kdy ani 6 měsíců po 

operaci nedosahovala rychlost chůze operovaných probandů stejných hodnot jako 

kontrolní skupina. Foucher et al. (2007) však ve své práci potvrdil, že rychlost chůze 

osob s TEP dosahovala v období 1 rok po implantaci stejných hodnot jako kontrolní 

skupina. 
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 Kadence je dána poměrem kroků za minutu. Je závislá především na délce 

kroku, ale ovlivňuje jí i rychlost chůze. Bennett et al. (2006) uvádí, že při měření 

jedinců po operaci TEP zaznamenal v porovnání s kontrolní skupinou snížené hodnoty 

kadence 2 měsíce po implantaci. Reininga et al. (2012) zaznamenal tyto rozdíly i 3 a 6 

měsíců po implantaci, přestože se již více přibližovaly hodnotám kontrolní skupiny. 

 Tyto poznatky se shodují se sledovanými jedinci, kdy byly průměrné hodnoty 

kadence 3 měsíce po operaci nižší než ve 4,5. a 6,5. měsíci. Vzestup hodnot však nebyl 

lineární, významnější rozdíl byl zaznamenán v období mezi 3. a 4,5. měsícem po 

implantaci. U ženy došlo v tomto časovém úseku k nárůstu průměrných hodnot o 13 %, 

u muže dokonce o 18 %. V 6,5. měsíci po operaci se průměrné hodnoty kadence u muže 

dále zvýšily o 8 %. U ženy naopak došlo k poklesu o 1,5 % oproti předchozímu měření, 

což neodpovídá výsledkům studie Reininga et al. (2012). Vzhledem k tomu, že 1 rok po 

implantaci již Illyés et al. (2006) neprokázal významné změny mezi hodnotou kadence 

osob s TEP a kontrolní skupinou, je pravděpodobné, že u ženy došlo k úpravě kadence 

již v tomto období. 

Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi potvrzuji Hypotézu č. 2. 

 

Hypotéza č. 3: Předpokládám přítomnost vyššího laterálního posunu pánve a trupu na 

straně operované končetiny ve stojné fázi krokového cyklu, který se bude v průběhu půl 

roku po operaci minimalizovat. 

 Při fyziologickém stereotypu chůze dochází k mírnému laterálnímu posunu 

pánve na stranu stojné končetiny, který by dle Jandy (1982) neměl přesáhnout 4 cm od 

střední osy těla. Maximální hodnoty laterální odchylky pánve byly v obou případech 

dosaženy ve 3 měsících po implantaci. U ženy to bylo 24,07 mm na stranu operované 

končetiny (stranový rozdíl 9,72 mm), což odpovídá kompenzační Trendelenburgově 

chůzi dle Grosse (2005). Oproti tomu u muže byla odchylka vyšší na stranu 

neoperované končetiny, kdy hodnota přesáhla fyziologickou normu dle Jandy (1982) 

o 10 mm (stranový rozdíl 21,32 mm). Tento patologický stereotyp chůze mohl být 

způsoben vyšším zatížením neoperované končetiny ve stojné fázi a oslabením 

abduktorů kyčle na této straně. 

 Ve 4,5 měsících po operaci se u ženy laterální odchylka pánve na stranu 

operovanou snížila o 24 %, ale stranová asymetrie stále přetrvávala (8,23 mm). Naopak 
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u muže došlo k vyrovnání odchylek mezi operovanou a neoperovanou končetinou 

(1,02 mm). Hodnoty naměřené v 6,5. měsících po operaci však prokazují u obou 

pohlaví rezistenci patologických pohybů pánve při chůzi. Odpovídají výsledkům studie 

Billingtona et al. (2011), který zaznamenal signifikantní mediolaterální asymetrii pánve 

ještě 12 měsíců po implantaci TEP. Laterální odchylka pánve u ženy dosáhla opět 

hodnot podobných prvnímu měření na obě strany s vyšší hodnotou pro operovanou 

končetinu (stranový rozdíl 9,86 mm). U muže došlo ke stranovým změnám v porovnání 

s prvním měřením, kdy převážily hodnoty laterální odchylky na stranu operované 

končetiny (stranový rozdíl 15,27 mm). Zřejmě tedy v tomto období došlo k plnému 

zatížení operované končetiny, ve kterém se projevilo oslabení svalů této strany. 

 Přestože hodnoty vykazují určité stranové asymetrie, ani v jednom případě 

u ženy a pouze v jednom případě u muže došlo k překročení fyziologické normy dle 

Jandy (1982). To koresponduje s výsledky Beaulieu et al. (2010), které neprokázaly 

významné rozdíly v kinematických parametrech pánve mezi osobami s TEP 10 měsíců 

po operaci a kontrolní skupinou. 

 Véle (2006) uvádí fyziologický lehký laterální posun trupu nad stojnou 

končetinu, který je podle Perryho (2010) maximálně 2,5 cm na každou stranu. Vlivem 

operace, omezení rozsahu pohybu v kloubu a narušení funkce jednotlivých struktur 

v této oblasti jsem očekávala zvýraznění tohoto pohybu především na stranu operované 

končetiny, jak uvádí Gross (2005) v případě kompenzační Trendelenburgovy chůze. 

 Průměrné hodnoty laterální odchylky trupu muže byly významně vyšší než 

u ženy a ve všech případech přesáhly normální fyziologické hodnoty dle Perryho 

(2010). K maximální laterální odchylce trupu došlo u ženy ve 3 měsících po implantaci 

na stranu neoperované končetiny s překročením fyziologického normálu přibližně o 

3 mm. Stejně tak u muže, kde byla normální hodnota překročena téměř čtyřnásobně. To 

zřejmě vypovídá o zvýšeném kompenzačním mechanizmu trupu s přesunem těžiště nad 

neoperovanou končetinu, která byla více zatěžována. Zvýšené hodnoty odchylky na 

neoperovanou stranu však neodpovídá výsledkům studie Nankaku et al. (2007), který 

zaznamenal signifikantní laterální odchylky trupu na operovanou stranu u pacientů 

6 týdnů po náhradě TEP. Na operované straně byla u obou pohlaví laterální odchylka 

trupu také nejvyšší v tomto období se stranovou asymetrií 3 mm pro ženu a 11 mm pro 

muže. 
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 Ve 4,5. měsíci po operaci došlo u ženy ke snížení laterálního posunu trupu na 

neoperované končetině více než o polovinu. Vyšší hodnoty byly naměřeny na 

operované straně, kdy se odchylka nepatrně zvýšila a překročila normál o 2 mm. 

U muže se průměrné hodnoty na obou končetinách snížily o 14 mm a vyšších hodnot 

dosahovala laterální odchylka také na operované straně. V tomto období tedy 

pravděpodobně došlo k plnému zatížení operované končetiny a patologický stereotyp 

chůze odpovídal klasické kompenzované Trendelenburgově chůzi dle Grosse (2005). 

 Při posledním měření již byly laterální odchylky trupu u ženy na obou 

končetinách pod fyziologickou hranicí dle Perryho (2010) a jejich stranový rozdíl činil 

pouze 2 mm. Výsledky korespondují s prací Reininga et al. (2012), který 6 měsíců po 

implantaci TEP nepozoroval žádné významné rozdíly v tomto parametru mezi 

operovanými a kontrolní skupinou. U muže naopak došlo k navýšení hodnot na obě 

strany téměř o 20 mm, vyšších hodnot opět dosahovala laterální odchylka na operované 

končetině. Tyto hodnoty se shodují s Perron et al. (2000), který zaznamenal u pacientů 

více než půl roku po operaci o 15 mm vyšší laterální odchylku trupu na stranu 

operované končetiny v porovnání s kontrolní skupinou stejně jako Madsen et al. (2004). 

Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi zavrhuji Hypotézu č. 3. 

 

Hypotéza č. 4: Předpokládám přítomnost vyššího kontralaterálního poklesu pánve ve 

stojné fázi operované končetiny oproti zdravé končetině, který se bude v průběhu půl 

roku po operaci minimalizovat. 

 Kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny by dle Koláře (2009) 

neměl překročit 5°. Perry (2010) dokonce uvádí pouze 4°. Při oslabení abduktorů 

v oblasti kyčelního kloubu, například vlivem porušení jejich integrity při operaci nebo 

z důvodu inaktivity, se může tato odchylka prohloubit. Při porovnání průměrných 

hodnot kontralaterálního poklesu pánve byly, kromě jednoho případu, naměřeny 

významně vyšší odchylky u obou pohlaví při stoji na operované končetině. To vypovídá 

o snížené aktivitě stabilizátorů kyčelního kloubu na této končetině a přítomnosti 

Trendelenburgovy chůze dle Grosse (2005). 

 V období 3. a 4,5. měsíce byla u obou pohlaví při stoji na této končetině 

překročena fyziologická hranice dle Koláře (2009). Zvýšený kontralaterální pokles 

pánve při stoji na operované končetině odpovídá jak výsledkům studie Lenaerts at al. 
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(2009), který zaznamenal zvýšení těchto hodnot u pacientů v časné fázi po operaci TEP, 

tak i Petersenovi et al. (2010), který potvrdil sníženou aktivitu svalů v oblasti 

operovaného kyčelního kloubu u osob 3 měsíce po implantaci. 

 Nejvyšší pokles pánve byl u ženy naměřen v období 3 měsíců po operaci, kdy 

byla překročena fyziologická hranice dle Koláře (2009) o 2,65°, zatímco u muže byla 

zaznamenána až 4,5 měsíců po implantaci s překročením hranice o 3,57°. V 6,5. měsíci 

po náhradě TEP došlo u ženy k obrácení situace a pokles pánve byl vyšší při stoji na 

končetině neoperované. K překročení fyziologické hranice již však nedošlo. U muže 

naopak stále převažoval pokles pánve při stoji na operované končetině, avšak přesažení 

fyziologické hodnoty již bylo minimální. To koresponduje s výsledky studie Nantel et 

al. (2009), kdy byla snížená energie generovaná abduktory u operovaných jedinců 

v porovnání s kontrolní skupinou naměřena ještě 8 měsíců po operaci. 

 Stranové asymetrie byly u obou pohlaví nejvýznamnější 3 měsíce po implantaci, 

kdy u ženy činil rozdíl mezi končetinami 4°a u muže více než 6°. Během dalších dvou 

měření se stranové asymetrie snížily a v posledním období činily rozdíly u ženy pouze 

1,43°a u muže 4,47°. Vzhledem k tomu, že Loizeau et al. (1995) potvrdil nedostatečnou 

funkci kyčelních abduktorů na operované končetině u pacientů ještě 3,8 roků po 

implantaci, předpokládám přítomnost poklesu pánve i v pozdějším období. 

Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi částečně potvrzuji Hypotézu č. 4. 

 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že maximální rozsah v kyčelním kloubu v sagitální 

rovině na operované končetině bude 3 měsíce po implantaci nižší než na zdravé 

končetině a zároveň předpokládám, že bude tento rozdíl přítomný i 6,5 měsíce po 

operaci. 

 Dle Perryho (2010) dochází k největším pohybům kyčelního kloubu v sagitální 

rovině. Při fyziologické chůzi by měl být tento rozsah přibližně 40°, z toho 10°extenze 

a 30°flexe. Maximální rozsah pohybu operovaného kyčelního kloubu v sagitální rovině 

byl u obou pohlaví ve všech případech nižší v porovnání s druhou končetinou, při 

rozložení pohybu do jednotlivých směrů však nejsou výsledky zcela jednoznačné. 

 Bennett et al. (2006) zaznamenal snížení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu 

v sagitální rovině až o 20° u operovaných osob 6 týdnů po implantaci v porovnání 

s kontrolní skupinou. Operovaní dosahovali hodnot přibližně 25° oproti sledovaným 
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jedincům v mé práci, kterým v období 3 měsíců po implantaci byly naměřeny hodnoty 

28,99° a 19,89° na operované končetině. V tomto období byl u ženy celkový rozsah 

pohybu v sagitální rovině nižší na operované končetině o 3,58° v porovnání s druhou 

stranou. Při rozložení pohybu do extenze a flexe byly tyto stranové asymetrie přítomné 

v podobné míře. To odpovídá výsledkům studie Lenaerts at al. (2009), který podobné 

asymetrie pozoroval u osob 6 týdnů po implantaci TEP a Petersen et al. (2010), který 

změny zaznamenal mezi 6. a 12. týdnem. Tyto poznatky neodpovídají výsledkům muže 

v prvním období měření, přestože je rozsah celkového pohybu nižší na operované straně 

o 7,46°. Při rozložení pohybu je patrné, že rozsah do extenze byl na této končetině 

významně vyšší, a dokonce přesahoval fyziologickou hodnotu dle Perryho (2010) o více 

než 1°. Snížení celkového rozsahu pohybu v sagitální rovině na operované končetině 

muže byl tedy způsoben významně sníženým rozsahem pohybu do flexe, který byl 

méně než poloviční v porovnání s druhou končetinou. 

 U obou jedinců došlo k vzestupu průměrných hodnot celkového rozsahu pohybu 

na operované končetině. Zatímco u ženy se jednalo o 7,7 % nárůst v 6,5. měsíci oproti 

prvnímu měření, u muže to v tomto časovém úseku bylo dokonce 40,4 %. U ženy byl 

nárůst způsoben pozvolným zvyšováním hodnot extenze operované končetiny o 1,33° 

a flexe o 1°, čímž se hodnoty přiblížily fyziologickému normálu dle Perryho (2010). 

U muže mělo na vysoký nárůst hodnot operované končetiny vliv především zvýšení 

rozsahu pohybu do flexe o 14°. Současně se u muže v tomto období začal 

minimalizovat rozdíl mezi končetinami při pohybu do extenze, kdy se hodnoty na 

neoperované končetině zvýšily o 3,18° a dosáhly fyziologických hodnot. Vyšší nárůst 

celkového rozsahu v sagitální rovině byl u obou pohlaví pozorován mezi 3. a 4,5. 

měsícem po operaci, kdy byly dokonce u ženy zaznamenány v některých případech 

vyšší hodnoty než v období 6,5. měsíce po implantaci. 

 Přestože průměrné hodnoty měly tendenci k vzestupu, nebylo ani v jednom 

případě dosaženo fyziologických hodnot dle Perryho (2010). To koresponduje s prací 

Perron et al. (2000), který pozoroval zřejmý pokles rozsahu pohybu kyčelního kloubu 

do extenze operovaných osob o 59 % na konci stojné fáze oproti zdravým jedincům 

více než 6 měsíců po náhradě TEP. Tsung-Yuan Tsai et al. (2015) ještě zaznamenal 

snížení rozsahu pohybu operovaného kyčelního kloubu v sagitální rovině o 3,6° a nižší 

vrchol extenze v kyčli u jedinců 8,3 měsíců po implantaci, což odpovídá přítomnosti 

stranových asymetrií u ženy, které v 6,5. měsíci činily 4,78° mezi končetinami. Rozdíl 
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byl způsoben především nedostatečnou úpravou pohybu do extenze. U muže naopak 

došlo k rychlejší úpravě pohybu v obou směrech a rozdíl mezi končetinami činil pouze 

0,16°. To odpovídá výsledkům autorů Illyés et al. (2006), kdy se stranové asymetrie 

operovaných významně snížily až 12 měsíců po operaci. 

Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi  potvrzuji Hypotézu č. 5. 

 

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že během půlročního časového intervalu dojde ke 

zvýšení maxima vertikální složky reakční síly a zároveň prohloubení rozdílu maxima-

minima vertikální složky reakční síly na operované končetině. 

 Perry (2010) uvádí, že vertikální složka reakční síly je tvořena dvěma vrcholy. 

První z nich dosahuje maxima ve středu stojné fáze, druhý nastává na konci konečného 

stoje a bývá zpravidla vyšší. Tělesnou hmotnost přesahuje přibližně o 15 - 20 %. Mezi 

těmito vrcholy se nachází minimum vertikální složky, které činí přibližně 80 % tělesné 

váhy. Průběh křivky je však výrazně ovlivněn především rychlostí chůze a vertikálním 

zatížením stojné končetiny (Martínez-Ramírez, 2014). Při pomalé chůzi je rozdíl mezi 

maximem a minimem malý, zatímco se zvyšující se rychlostí dochází k prohloubení 

minima na křivce vertikální síly (Perry, 2010). V této práci jsem hodnotila maximum 

dosažené na konci stojné fáze. 

 Při porovnání maxima vertikální složky reakční síly byly u obou pohlaví 

naměřeny nejnižší hodnoty na operované končetině v období 3 měsíců po implantaci. 

U ženy přesáhla hodnota na této končetině tělesnou hmotnost o 7,41 %, u muže pouze 

o 4,02 %, což je významně méně než uvádí Perry (2010). Na zdravé končetině byly 

u obou pohlaví zaznamenány vyšší hodnoty maxima v porovnání s operovanou 

končetinou o 0,91 % u ženy a 5,9 % u muže. To koresponduje se studií Lenaerts et al. 

(2009), který v době 6 týdnů po implantaci TEP zjistil snížené hodnoty maxima 

vertikální složky na straně implantátu o 2,65 %. Stejně tak McCrory et al. (2001), který 

zaznamenal rozdíl o 1,46 % na straně implantátu 2 měsíce po náhradě. 

 Minimum vertikální složky na operované končetině dosahovalo ve 3. měsíci 

u ženy hodnoty 90,64 % tělesné váhy, u muže 93,10 %. Hodnoty minima jsou v obou 

případech vyšší než udává Perry (2010). V tomto období byla dále naměřena u obou 

pohlaví nejnižší hodnota rozdílu mezi maximem a minimem vertikální složky reakční 

síly na operované končetině, což pravděpodobně souvisí s nízkou rychlostí chůze 
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probandů. Zároveň byly patrné výrazné asymetrie mezi končetinami zejména u muže. 

To svědčí pro výrazně nižší zatěžování operované končetiny v porovnání 

s neoperovanou a koresponduje i s tím, že probandé v této době přestali používat berle. 

 V dalším období se již hodnoty více přibližují fyziologickému normálu dle 

Perryho (2010). U obou pohlaví došlo k navýšení hodnot maxima vertikální složky 

reakční síly na operované končetině, kdy u ženy přesáhly tělesnou váhu o 9,25 % 

a u muže o 6,10 %. Minimum vertikální složky se na této končetině snížilo a dosáhlo 

hodnot u ženy 85,97 % tělesné hmotnosti a u muže 92,58 %. Tím se tedy prohloubily 

hodnoty rozdílu mezi maximem a minimem, což nasvědčuje vyššímu zatížení 

operované končetiny a zvýšení rychlosti chůze probandů. Přestože byly u obou pohlaví 

hodnoty maxima vertikální složky vyšší na neoperované končetině v porovnání 

s operovanou, došlo u muže k poměrně výraznému snížení stranové asymetrie na 

1,42 %. U ženy přetrvala v podobné míře: 0,95 %. Tím se hodnoty stranové asymetrie 

posunuly pod hranici hodnot uvedených ve studii Lenaerts et al. (2009) i McCrory et al. 

(2001). 

 V 6,5. měsíci po náhradě TEP se u ženy hodnota maxima vertikální složky 

reakční síly na operované končetině dále zvýšila a překročila tělesnou váhu o 10,93 %. 

Tím byly dokonce dosaženy vyšší hodnoty na operované končetině v porovnání 

s neoperovanou se stranovou asymetrií 1,40 %. Stejně tak u muže sice došlo ke snížení 

hodnoty maxima vertikální složky jak na operované, tak zdravé končetině, stranové 

asymetrie však byly v tomto období téměř zanedbatelné 0,68 %. Výsledky již 

neodpovídají studii Martínez-Ramírez et al. (2014), který zaznamenal mírné 

snížení maxima vertikální složky u pacientů po TEP na straně implantátu ještě 6 a 8 

měsíců po implantaci. Gotze et al. (2009) naměřil tyto rozdíly u pacientů po TEP ještě 

více než 3 roky po náhradě. Minimum vertikální složky dosahovalo na operované 

končetině u ženy 86,48 % tělesné váhy a u muže 91,12 %. Při porovnání hodnot rozdílu 

mezi maximem a minimem vertikální složky byly u muže naměřeny téměř shodné 

hodnoty s nulovou stranovou asymetrií, což svědčí o téměř stejném zatěžování končetin, 

zatímco u ženy byla dokonce v tomto období zatížena více operovaná končetina. 

 Ani v jednom případě nebylo dosaženo fyziologických hodnot maxima a minima 

vertikální složky reakční síly, které uvádí Perry (2010). Pravděpodobně to bylo 

způsobeno rychlostí chůze probandů, která ani v jednom měření nedosáhla hodnot 

normální chůze dle Perryho (2010). 
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Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi zavrhuji Hypotézu č. 6. 

 

Hypotéza č. 7: Předpokládám zvýšené hodnoty medio-laterální složky reakční síly 

v průběhu stojné fáze na operované končetině oproti zdravé a zároveň očekávám 

postupné snížení těchto hodnot v průběhu půl roku po operaci. 

 Medio-laterální složka reakční síly představuje pouze 10 % tělesné váhy 

a můžeme z ní usuzovat na stabilizační schopnosti dolní končetiny Perry (2010). Ve 

výše zmíněných studiích nebyla tato složka hodnocena, ale vzhledem k tomu, že před 

i po implantaci TEP bývá stabilizační schopnost významně porušena, předpokládala 

jsem vyšší hodnoty na operované končetině. Tato domněnka se potvrdila pouze 

v případě muže. 

 Ve 3. měsíci po implantaci byly naměřeny u obou pohlaví nejvyšší hodnoty 

maxima medio-laterální složky reakční síly a to jak na operované, tak neoperované 

končetině, což svědčí o oboustranně snížené schopnosti stabilizace. U ženy dosahovala 

hodnota na operované končetině 5 % tělesné váhy, u muže 6,8 %, což je ale stále 

výrazně méně než uvádí Perry (2010). Zatímco byla u muže v tomto období 

zaregistrována nejvyšší stranová asymetrie mezi končetinami 7,27 N, u ženy byla 

naopak nejnižší 0,13 N. 

 4,5 měsíce po operaci se hodnoty maxima medio-laterální složky ve všech 

případech snížily. Na operované končetině dosáhly u ženy hodnoty 3,96 % tělesné 

hmotnosti a u muže 5,92 %. U ženy byly vyšší hodnoty naměřeny na neoperované 

končetině, což mohlo být způsobeno výraznějším zatížením neoperované končetiny, 

a tím pádem i nutností vyšší stabilizace při stojné fázi. U muže byly naopak vyšší 

hodnoty maxima medio-laterální složky zaznamenány na operované končetině, což je 

pravděpodobně výsledkem přetrvávající zhoršené schopnosti stabilizace této strany. 

Stranové asymetrie se oproti prvnímu měření v případě ženy zvýšily na 2,8 N, zatímco 

u muže se naopak snížily na 4,12 N. 

 Při posledním měření došlo u ženy opět ke zvýšení hodnot maxima na 4,79 % 

tělesné hmotnosti na operované končetině, přesto však byly hodnoty na obou 

končetinách nižší než ve 3 měsících po operaci. Vyšší hodnoty byly naměřeny na 

operované končetině se stranovou asymetrií 0,98 N. V případě muže došlo k dalšímu 

snížení hodnot na 5,33 % tělesné váhy na operované končetině a stranová asymetrie 
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činila pouze 0,66 N. Z posledního měření tedy vyplývá, že došlo k ustálení stabilizační 

funkce na obou končetinách u obou pohlaví. 

Na základě výsledků a poznatků uvedených v diskuzi zavrhuji Hypotézu č. 7. 
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8  Závěr 

 Práce se zabývala analýzou chůze pacientů po TEP kyčelního kloubu a vývojem 

jednotlivých časoprostorových, kinematických a kinetických parametrů v průběhu 

určeného časového horizontu. Implantace TEP je v dnešní době jednou z nejčastěji 

prováděných ortopedických operací, která může významně zlepšit kvalitu života 

pacientů. Zcela jistě ulevuje od bolesti a zlepšuje fyzickou zdatnost, přesto však některé 

patologické pohybové vzory, které většinou vznikly již před výkonem, přetrvávají 

i v pozdější době. 

 Rezistencí patologických vzorů při chůzi u pacientů s TEP kyčelního kloubu se 

zabývali především zahraniční autoři ve svých pracích poměrně často. Ovšem 

podmínky pro výběr probandů, sledování jednotlivých parametrů, typy operačních 

přístupů či časový úsek měření byly v jednotlivých studiích značně nesourodé. Na 

základě prostudování těchto prací jsem si určila takové parametry chůze, u kterých byly 

patrné významné změny hodnot v průběhu času. Měřeny byly parametry: délka kroku, 

doba stojné fáze, kadence, rychlost chůze, laterální posun pánve a trupu na stranu stojné 

končetiny, kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny, maximální rozsah 

pohybu v kyčelním kloubu v sagitální rovině, maximum a minimum vertikální 

a maximum medio-laterální složky reakční síly ve stojné fázi. Vzhledem k tomu, že 

jsem očekávala největší úpravy stereotypu chůze pacientů poté, co budou moci plně 

zatěžovat operovanou končetinu, což je většinou mezi 2. a 3. měsícem po náhradě TEP, 

zvolila jsem pro měření časový úsek 3 až 6,5 měsíce po implantaci. 

 Cílem práce bylo jednak zjistit, jak se mění vybrané parametry chůze na 

operované a neoperované končetině v průběhu času a následně je porovnat s výsledky 

uvedených zahraničních studií. Měření se zúčastnili dva probandé (muž a žena) 

s necementovanou TEP kyčelního kloubu implantovanou anterolaterálním přístupem. 

Vstupní data byla snímána přístroji Qualisys a Kistler v laboratořích BEZ na FTVS UK. 

 Z výsledků vyplývá, že většina zkoumaných parametrů chůze se v průběhu času 

významně měnila. Nejvyšší stranové odchylky mezi končetinami byly nejčastěji 

pozorovány ve 3 měsících po operaci, přetrvaly však většinou i do 6,5. měsíce po 

implantaci. Ještě v tomto období byla na operované končetině obou probandů naměřena 

nižší hodnota délky kroku, doby stojné fáze, maximálního rozsahu pohybu kyčelního 

kloubu v sagitální rovině, a dále vyšší laterální odchylka pánve oproti zdravé končetině. 
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Rychlost a kadence chůze (s výjimkou kadence ženy v 6,5. měsíci) se během půlročního 

období po náhradě TEP zvýšily. Dále byly ve většině případů na operované končetině 

zaznamenány snížené hodnoty maxima vertikální složky reakční síly a u muže ještě 

zvýšené hodnoty maxima medio-laterální složky reakční síly. Většina parametrů chůze, 

kromě laterální odchylky trupu a kontralaterálního poklesu pánve, odpovídají 

výsledkům uvedených studií, nebo je dokonce v některých případech převyšují. Práce 

tedy potvrdila přítomnost patologických vzorů ve stereotypu chůze a stranové asymetrie 

mezi končetinami ještě v období 6,5. měsíce po operaci. 

 Vzhledem k tomu, že experiment kladl poměrně vysoké nároky na výběr 

a dopravení probandů na místo měření, bylo náročné získat vyšší počet osob. Jsem si 

tedy vědoma, že vybraný vzorek není příliš reprezentativní a zároveň nemohl být ani 

dále statisticky zpracován. Přesto však naměřené hodnoty přibližně odpovídají 

zahraničním studiím, a proto si nemyslím, že by výsledky byly kvůli nízkému počtu 

osob významně zkreslené. V budoucnu by ale bylo určitě vhodnější zopakovat 

experiment s vyšším počtem probandů například přímo ve spolupráci s klinikou, kde se 

tento typ operace provádí. Zároveň by bylo také vhodné změřit chůzi vybraného vzorku 

již před zákrokem nebo porovnávat výsledky operovaných osob se zdravou kontrolní 

skupinou. 
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