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Abstrakt

Název práce:
Detekční metody a odezva rozhraní interakce nohy s okolím- critical review
Detection methods and response of interface interactions of foot and surroundings critical review

Cíle práce: Cílem této diplomové práce je shrnout a analyzovat dosavadní poznatky
týkající interakce nohy s podložkou v průběhu kvasistatické a dynamické aktivity
a možnosti detekce této interakce.
Metoda: Při řešení uvedeného cíle budou zpracovány dostupné informace a poznatky
týkající se studia vztahů působících mezi nohou a podložkou ve formě utříděné
a komentované literární rešerše.
Výsledky: V této práci byly popsány interakce nohy s okolím. Pokud jde
o kvasistatickou situaci - stoj, bylo zjištěno, že řešení této problematiky je v dostupné
literatuře popisováno velkým počtem individuálních metodologických přístupů
jednotlivých autorů. Dynamická situace – chůze - je z hlediska tlakové distribuce
popisována jednotněji. Pro velkou variabilitu interakcí nohy s podložkou nebyla
stanovena univerzální metoda analýzy těchto interakcí. V této práci byly popsány
konkrétní metody detekující vztah nohy s podložkou. Pro velkou složitost koncového
článku těla – nohy - nebylo možné nalézt měřící nebo výpočtovou metodu, která by
jednoznačně popisovala celkové zatěžování těchto prvků v interakci s podložkou. Byly
popsány existující metody, které umožňují popsat zatěžování jednotlivých stavebních
prvků lokálně.
Klíčová slova: noha, stoj, chůze, metody detekce
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Abstract

Title of thesis work:
Detection methods and response of interface interactions of foot and surroundings critical review

Objectives of thesis work: The objective of this thesis work is to summerise and
analyse the existing knowledge reletate to interaction of foot with sole while in the
course of quasistable and dynamic activities and scope of detection of this interaction.
Method: Solution over the mention objective, it will process the available information
and knowledge related to the studies of fact correlation while reacting between foot and
sole in the form selected and annotated literature search.
Results: In this thesis work, it has been descriped the interaction of foot and it`s
surrondings. As far as the concern of quasistable situation - standing, were found the
solution of this problem precribed in the available literature where it has been descriped
with large number of individual metodology of different autors. The dynamic situation –
walking, the point pressure distribution is descripped uniquely. For the masive
variability the interaction of foot with sole has not been prescribed the universal metod
of interaction analyse. In this thesis work, it is descriped the extensional mothods
which detects the relation between foot and sole. For more complexity of last part of the
body – foot, was not possible to determine the measure or calculation methods, which
can off course describe the whole load of those elements in the interaction with sole.
The existing mothods has been illustrated. So, it can gives feasibility to describe the
load of each individual local construction elements.

Key words: foot, standing, walking, method of detection
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1. ÚVOD
"Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce a umělecké dílo" (Leonardo da
Vinci)
Noha vytváří nutnou oporu pro stoj a lokomoci. Umožňuje styk těla s terénem, je
přizpůsobena jeho uchopování a má velkou schopnost adaptace na jeho nerovnosti.
Významná je její úloha z hlediska aference. Působí také jako tlumič mechanických
nárazů, které při lokomoci vznikají a díky noze se přenášejí na vyšší segmenty, kde jsou
pak tlumeny pružnou páteří (Véle, 2006).
V posledních několika dekádách významně stoupá zájem o studium interakce
nohy s prostředním. Na poli nových technologií, které se zabývají těmito interakcemi,
došlo k významným posunům. Jsou vyvíjena zařízení, která dovolují přesněji zhodnotit
nejen síly, které působí na rozhraní mezi nohou a podložkou, ale také tlakovou
distribuci v konkrétních anatomických oblastech nohy.
Tato práce by měla čtenáři poskytnout souhrnnou informaci o doposud
vyvinutých metodách detekce vztahů probíhajících na rozhraní nohy s podložkou a také
poukázat na dosavadní výsledky týkající se distribuce plantárních tlaků, které vznikají
v průběhu stoje a chůze.
Tato práce bude rozdělena do dvou celků. První celek obsahuje dvě kapitoly.
V první je podrobně popsán stoj a interakce nohy s podložkou v této kvasistatické
situaci. Druhá kapitola se zabývá chůzí, jako situací dynamickou.
Druhý celek popisuje detekční metody a to z pohledu historického, jdoucího až
k současným metodám. Protože existuje velké množství jednotlivých metod a snímačů
zabývajících se detekcí plantárních tlaků, je velmi nesnadné zařadit je do homogenních
skupin. Proto bude z důvodů přehlednosti tento druhý celek rozdělen na tři hlavní
kapitoly a to na kapitolu zaměřenou na metody hodnotící chůzi bosé nohy a na kapitolu
popisující zařízení, které je vkládáno se do obuvi. V druhé části jsou také detailněji
popsány některé snímače. Třetí kapitola se zabývá 3D metodami.
Jednotlivé subkapitoly jsou řazeny dle principu, na kterém jednotlivé detekční
metody fungují.
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2. Cíl práce

Cílem této diplomové práce je shrnout a analyzovat dosavadní poznatky týkající
se studia vztahů působících mezi nohou a podložkou.

2.1. Dílčí cíle:
1. Popsat a shrnout dostupné informace o distribuci plantárních tlaků na noze
v průběhu stoje jako kvasistatické situace a analyzovat dostupná data.
2. Popsat a zhodnotit doposud publikovaná data týkající se chování nohy
a rozložení

plantárních

tlaků

v situaci

dynamické,

tedy

v průběhu

jednotlivých fází chůze.
3. Popsat a analyzovat informace týkající se faktorů, které mohou distribuci
tlaků působících na noze ovlivnit.
4. Vyhledat a shrnout informace týkající se různých detekčních metod
a porovnat jejich využitelnost.

2.2. Hypotézy:
H1: Předpokládáme, že řešení problematiky bude popisováno velkým počtem
individuálních metodologických přístupů jednotlivých autorů.
H2: Nebude stanovena univerzální metoda analýzy jednotlivých funkčních
vztahů nohy a podložky pro velkou variabilitu těchto vztahů.
H3: Pro velkou stavební složitost koncového článku těla - nohy nebude možné
nalézt měřící nebo výpočtovou metodu, která by jednoznačně popisovala
zatěžování těchto prvků v interakci s podložkou.
Přesto předpokládáme existenci dílčích detekčních a výpočtových metod, které
popisují zatěžování jednotlivých stavebních prvků pouze lokálně.
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3. Metodika

Při řešení zadaného cíle diplomové práce budou zpracovány dostupné informace
a poznatky týkající se interakce nohy s podložkou v průběhu kvasistatické a dynamické
aktivity a možnosti detekce této interakce ve formě utříděné a komentované literární
rešerše. Komentář je vždy uveden v kapitolách nazvaných „Shrnutí“. Závěrem této
práce budou získané poznatky zhodnoceny. Diskuze je obsažena v kapitole č. 9.
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4. Stoj a distribuce plantárních tlaků ve stoji

Klidný uvolněný stoj na obou končetinách je popisován jako dynamický stav,
charakterizovaný drobnými pomalými pohyby (Dungl, 1989). Tyto drobné výchylky
slouží k udržování rovnováhy celého těla. V předozadním směru jsou větší než do stran.
Účastní se na nich regulační mechanismy vzpřímeného držení i vlastní noha (Sonnková,
2001). Vařeka tuto situaci označuje za kvasistatickou, právě z toho důvodu, že žádná
aktivně držená poloha není nikdy dokonale nehybná - statická, což platí zejména pro
stoj (Vařeka, 2004).
Noha spočívá na podložce, tělesná hmotnost je přenášena hlezenními klouby na
talus a odtud dále podle stavby skeletu na kost patní a přednoží. Měkké tkáně chodidla
působí jako viskózně elastický nárazník a přenášejí bodové tlaky skeletu na větší
kontaktní plochy. Otřesy a pohyby podložky jsou specifickým senzorickým aparátem,
jež je tvořen tlakovými receptory v kůži, proprioceptory v kloubních strukturách
a tahové receptory ve šlachách a svalech, přenášeny do vyšších etáží, odkud jsou
automaticky řízeny malé korekční pohyby. Stavba nohy i při zatížení zůstává díky
vazivovému aparátu nezměněna (Dungl, 1989).
Véle (2006) poznamenává, že zátěž chodidel ve stoji se pokládá teoreticky dle
Nortona za téměř symetrickou. V praxi se setkáváme s tím, že vzpřímený stoj bez
instrukce je vždy asymetrický a na jedné končetině je vždy větší zátěž než na končetině
druhé. Karas (1991) poukazuje na základě provedených měření na tutéž skutečnost.
Zatížení končetin se sice střídá, nicméně jedna dolní končetina časově převažuje. Při
vyrovnaném stoji by stranový rozdíl zátěže neměl převyšovat 10-15% celkové
hmotnosti (Véle, 2006).
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4.1. Opěrná baze
Opěrná baze slouží k udržení správné orientace končetiny vzhledem ke třem
základním osám v prostoru tak, aby poskytovala dobrou oporu (Neužilová, 1999).
Véle (2006) uvádí, že opěrnou bázi tvoří plosky nohou v kontaktu s podložkou,
na které působí reaktivní síla. Báze při stoji na obou končetinách má tvar lichoběžníku
s kratší zadní stranou, která je tvořena spojnicí pat. Boční strany tvoří laterální hrany
nohou. Dle Véleho se osy nohou uchylují od střední čáry 15-20 stupňů laterálně. Přední
nejdelší část lichoběžníku tvoří spojnice hlaviček metatarsů. Opěrnou bázi hodnotíme
jako normální, jestliže jsou paty vzdáleny od sebe asi o stopu chodidla a špičky svírají
úhel cca 30 stupňů. Hovoříme-li o rozšířené bázi, jde o větší vzdálenost pat do stran
nebo nakročení směrem dopředu.
V kvasistatické poloze tělo jako celek nemění svou polohu v prostoru a vektor
tíhové síly musí v každém okamžiku směřovat do opěrné báze, která leží v rovině kolmé
na výslednici uvažovaných zevních sil (Vařeka, 2002). Toto neplatí v průběhu
lokomoce, kdy vektor tíhové síly nemusí směřovat přímo do opěrné baze, ale musí tam
směřovat výslednice zevních sil (Vařeka, 2002b). Nespadá-li při stoji projekce
celkového těžiště těla do opěrné baze, dochází ke ztrátě rovnováhy (Hadraba, 1986).
Dungl (1989) poznamenává, že při klidném stoji se promítá těžnice tělního těžiště lehce
dopředu před os navikulare, kde osciluje ve frekvenci 1,5 Hz v rozsahu 1-2cm.
Při stoji na jedné dolní končetině se hmota těla přesouvá na stojnou končetinu
tak, že těžnice spuštěná z celkového těžiště těla dopadá na velmi malou opěrnou
základnu, tzn. na plochu krytou ploskou nohy. Aby tělo zůstalo vzpřímeno, dochází
k addukci v kyčelním kloubu a k eversi nohy (Hadraba, 1986).

4.2.

Kontakt nohy s podložkou

Kontakt plosky nohy s podložkou je zvláštním případem kontaktního problému,
který je výsledkem silového působení na složité anatomické uspořádání kloubního,
svalového a vazivového aparátu nohy a vlastnosti podložky. Jeho zvláštnost spočívá
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v tom, že ploska nohy je geometricky nedefinovaná, značně individuální a její tvar se
mění podle způsobu a velikosti zátěže, podle druhu podložky, zda je noha obuta či
nikoliv atd. (Tětková, 2004).
Všeobecnou podmínkou pro zatížení kloubu je vznik silového kontaktu mezi
sousedními a ke kloubu příslušnými tělesy. Při silovém kontaktu se povrchy
artikulujících těles deformují a vznikne oblast kontaktu. Velikost a tvar vzniklé
kontaktní oblasti závisí zejména na tvaru artikulujících těles, jejich materiálových
vlastnostech a na způsobu zatížení těchto těles při pohybu těla (Karas, Otáhal, 1991).

4.3. Distribuce plantárních tlaků ve stoji
Byly předloženy mnohé protichůdné teorie týkající se distribuce tělesné váhy na
nohou v průběhu stoje.
Morton (1937) uvádí, že zatížení je rozloženo stejně mezi patu a přednoží
a první metatarsální segment nese 1/3 a zbývající metatarsy 1/6 zatížení přednoží.
Jones (1941) souhlasil s Mortonem v tom, že rozložení mezi patou a přednožím
je 1:1. Na základě studie na kadaverech, kde považoval laterální 4 metatarsy za
fungující jako celek, který je relativně nezávislý na prvním metatarsu. Ve studiích na
100 probandech zjistil široký rozptyl v procentuálním rozložení zatížení mezi prvním
a laterálními 4 metatarsy v poměru 1:2. Popsal rozložení sil nad deskou a ukázal, že na
pevném plochém povrchu je váha těla přenášena na paty a přednoží, zatímco střední
části nohou jsou zatíženy jen velmi málo. Vzal také v úvahu navíc patu a přednoží
a zjistil, že laterální hrany nohou hrají důležitou úlohu k zatížení nohy, jak je uvedeno
v Jones (1975).
Burger (1952) uvádí, že váhová distribuce mezi patou a přednožím je v poměru
5:3 a mezi metatarzy objevil více stejných rozdělení v zatížení, než bylo navrhováno
Mortonem, jak cituje Hutton (1995).
Dickson a Diveley (1953) uvedli, že zatížení nohy je koncentrováno do 3 oblastí
a to: paty, hlaviček prvního a třetího metatarzu (in Hutton, 1995). Totéž předpokládal ve
své práci Cavanagh (1987).
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Scott (1973), který byl citován Dunglem (1989) měřil zatížení pod jednotlivými
hlavičkami metatarzů při stoji na obou nohou a zhodnotil, že jednotlivé metatarzy nesou
5-8% tělesné hmotnosti a to v sestupné řadě 3 = 4 > 1 > 2 > 5. Při stoji na špičkách je
nejvíc zatížen první paprsek, který nese až 30 % tělesné hmotnosti v sestupné řadě 1 > 2
> 3 > 4 = 5.
Hutton (1995) navíc poukazuje na funkci palců nohou ve stoji, které je zpravidla
věnována jen malá pozornost. Bylo zjištěno, že ve vzpřímeném postoji palec nese 510% zatížení přednoží. Palec je schopen přejmout až 25% zatížení přední části nohy,
zejména, je-li to nutné pro udržení rovnováhy stoje.
Diebschlag (1982) udává pro patu 75% a pro přednoží 25% celkové hmotnosti,
těla jak uvádí ve svém článku Hutton (1995).
Javůrek uvádí, že se člověk ve stoji dotýká podložky jen patou, laterálním
okrajem nohy, hlavičkami metatarzů a konečnými články prstců. Jako nejvyšší bod
klenby označuje místo mezi patou a palcem, které je při délce 17-22 cm 5,5-7cm
vysoko nad podložkou (Javůrek, 1982). Odlišný názor však uvádí Véle (2006), který
popisuje, že při dokonalé stabilizaci lze pod terminálními falangy podsunout list papíru.
Jsou-li přitisknuty terminální falangy celou plochou k podložce, je to známkou
rozšiřování opěrné baze, k čemuž dochází na základě zvýšených nároků na stabilizaci
stoje.
V názoru na distribuci tlaků na noze se mnozí autoři téměř shodují s názorem,
který publikoval již Morton v r. 1935. Sobotka (1996) uvádí, že zatížení paty je 50%. Za
další opěrný bod považuje hlavičku 1. metatarsu, kde očekává 1/3 zatížení a zbylá 1/6
zatížení připadá na malíkový metatars, v čemž se od názoru Mortona odlišuje, protože
ten předpokládal, že zbylá 1/6 zatížení je rozložena mezi zbývající 4 metatarsy.
Karas a Otáhal (1991) uvádějí, že se váha těla při klidném stoji přenáší na tuber
calcanei, vpředu na hlavici 1. metatarsální kosti a na hlavici 4. a 5. metatarsální kosti
s tím, že zatížení přednoží je menší, než zatížení paty.
Dle Čiháka dochází k rozložení váhy na tuber calcanei, vpředu na hlavici
1. metatarsální kosti (až 1/3) zatížení a na hlavici 2. metatarzální kosti. Zátěže hlavic
ostatních metatarzálních kostí postupně k zevní straně nohy ubývá (Čihák, 2001).

17

Véle podobně jako Sobotka uvádí, že, velikost zátěže opěrných bodů se promítá
do struktury skeletu hlavice metatarzu malíku, palce a

paty podepírajících

nestejnoměrně nožní klenbu, která se skládá ze tří oblouků: téměř ploché laterální
klenby, nízké příčné klenby a vyšší podélné klenby. Podobný názor má i na zatížení
jednotlivých struktur a uvádí, že 50% zátěže je na patě a zbytek na přednoží s maximem
na palci, kde přesné procentuální rozložení nespecifikuje (Véle, 2006). Podobně body
opory popisuje Straus a shodně poukazuje na to, že mezi těmito body je klenutí nohy.
Klenba

se skládá

z pěti podélných paprsků.

Vpředu

jsou poměrně volné

a mnohonásobně rozčleněné, a tak umožňují co nejdokonalejší přizpůsobení tvaru nohy
podložce. Vzadu mají pohyblivost nepatrnou a jsou masivně stavěny, aby unesly velké
zatížení (Straus, 1997). Dle Sobotky k přenosu zatížení nedochází přesně v opěrných
bodech, ale na jisté ploše v jejich blízkém okolí. Tyto oblasti tvoří trojnožku, která je
staticky určitá. To znamená, že přenáší zatížení na libovolně nerovnému i nakloněném
povrchu bez větších deformací. Můžeme to přirovnat k dřevěné trojnožce, která svýma
nohama vždy dokonale dosedne na nerovnou podlahu, kdežto židle nebo stůl se
4 nohama nemohou bez podložení nebo přiměřené deformace dosednout rovnoměrně na
nerovnou podlahu, kývají se a jsou staticky neurčité (Sobotka, 1996).
Vařeka uvádí, že posturální funkce nohy je biomechanicky realizována
především prostřednictvím určitých oblastí plosky nohy, resp.segmentů nohy či částí
těchto segmentů. Ty je možné označit za „opěrné body“. Nelze je ovšem chápat v rámci
klasického tříbodového statického modelu. Jednotlivé „body“ jsou využívány
k vytvoření opěrné plochy podle aktuální a kontinuálně se měnící situace permanentně
vyhodnocované řídícím systémem (Vařeka, 2004).
Rozložení tělesné váhy mezi patu a přední část nohy je velmi variabilní.
Pohodný stoj dokonce může zahrnovat zatížení paty oproti přednoží až trojnásobně
menší (Dungl, 1989).
Výsledky stabilometrických

měření dnes ukazují, že 60 % hmotnosti těla

směřuje do zadní části nohy a 40 % do přední části nohy. Otáhal uvádí, že celý problém
zřejmě spočívá v tom, že aktivně se kontrahující svaly představují dynamickou rezervu,
která se uplatňuje až na noze vystavené zvýšené zátěži (Otáhal, 2004).
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Véle poznamenává, že ve stoji se podélná nožní klenba činností svalů zvyšuje
a vzdálenost pata- metatars palce se zkracuje proti stavu bez zátěže (Véle, 2006).
Dungl (1989) popisuje, že zatížení přednoží je menší než zatížení paty. Plošný
tlak pod hlavičkami metatarzů kolísá od 5-15 N/cm2, pod ploskou paty od 11 do 40
N/cm2 a poznamenává, že v obuvi je pata více zatížena než při bosé noze.
Dungl uvádí, že dobře vyvinutá vrstva podkoží je rozdělena navzájem kolmými
vazivovými septy, která vyzařují do kůže a přidržují ji k skeletu. Oka této vazivové sítě
jsou vyplněna lalůčky tukové tkáně. Tato konstrukce zajišťuje pevné a současně
elastické spojení mezi skeletem a podložkou v oblasti paty, zevní hrany nohy
a přednoží. Ploska paty se při zatížení sníží až o polovinu a současně se rozšíří, tím se
výsledný jednotkový tlak zmenšuje. Anatomické uspořádání chodidla vysvětluje velkou
odolnost k jednotkovému zatížení, které je na noze bez úhony tolerováno, ačkoli
v jiných místech vede i podstatně menší tlak k vývoji nekrózy (Dungl, 1989).
Baumann v roce 1963 provedl experiment na zvířeti a poukázal na to, že nekróza
vzniká po trvalém tlaku do 2 N/cm2 a Debrunner později, roku 1985 připouští tlak až
2 N/cm2, aniž by se porušila trofika tkáně. Krátkodobě jsou však tolerovány tlaky
mnohem vyšší uvádí Dungl (1989).
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Distribuce plantárního tlaku v průběhu stoje dle různých autorů
Hodnota tlaků
v procentech
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Graf 1.: Distribuce tlaku na chodidle nohy dle různých autorů. Oranžový sloupek ukazuje zatížení přední
části nohy dle názorů konkrétních autorů. Zelený znázorňuje zatížení zadní části nohy.

4.3.1. Shrnutí:
Jak již bylo ukázáno, v literatuře popisující distribuci plantárních tlaků během
stoje panuje značný nesoulad. To může být způsobeno mnoha faktory. U některých
autorů uvádím pouze sekundární citace, protože články mnohých z nich jsem neměla
k dispozici. Nemohu tudíž validně ohodnotit způsob provedení jednotlivých měření.
Přesto bych ráda poukázala na tu skutečnost, že mnozí autoři, kteří provádějí a následně
popisují svůj experiment, nedostatečně zaznamenávají podmínky výzkumu, vyšetřovaný
soubor a vstupní data. Významným faktorem pro zobecnění nalezených výsledků je
také velikost souboru. Mnozí provádějí měření na souboru čítajícím velmi malé
množství subjektů a vyšetřovaná skupina je zpravidla velmi nehomogenní, což může
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výrazně ovlivnit získaná data. Jak bude poukázáno dále, tak na rozložení tlaků ve stoji
i v chůzi má významný vliv pohlaví, věk, ale také různé patologie a to ne pouze na
chodidlech, ale na celé dolní končetině a nejen na té. Významným způsobem bude
distribuce tlaků planty ovlivněna všemi strukturálními i funkčními změnami ve vyšších
etážích. Vařeka (2004) uvádí, že dle Inmannova pantového modelu dochází i při mírné
flexi kolene k pronaci (everzi) v subtalárním skloubení a tudíž i k maximálnímu zatížení
přednoží a přesunu COP dopředu a mediálně. Extenze v koleni má za následek opačný
efekt. Dalším důležitým faktorem je postavení v kyčlích a postavení pánve. Véle (2006)
poukazuje na vliv který nastínil již Kapadji. Je-li ve stoji femur rotován dovnitř, směřuje
patela k palci a rotace femuru se přes bérec přenáší na nohu, kterou nutí do pronace
a tím se snižuje podélná klenba nohy a maximum zatížení se přenáší do mediální části
chodidla. Je-li femur rotován zevně, směřuje patela k malíku a noha má tendenci
k supinaci a tím se podélná nožní klenba zvyšuje. Pokud jde o pánev, tak například
zafixovaná nutace či jiné patologické postavení pánve významným způsobem ovlivňuje
distribuci plantárních tlaků, jak vyplývá z prací mnoha autorů jako např. Bendová
(2002) a Jelínek (2005).
Véle (2006) poukazuje také na svalový řetězec, který spojuje nohu s hrudníkem
a na základě existence tohoto a dalších řetězců je důležité při hodnocení plantárních
tlaků na noze uvažovat o vlivech z vyšších oblastí, jako jsou již zmíněné postavení
pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Zde uvedené faktory jsou jen zlomkem mnoha faktorů, které mají vliv na
rozložení plantárních tlaků. Proto je důležité, aby všechny tyto a další skutečnosti byly
vzaty v potaz a bylo náležitě zváženo, do jaké míry mohou mít vliv na zjištěná data.
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5. Chůze
Chůze je lokomoční metoda, kterou používáme k přemístění těla z jednoho místa
na druhé. Jde o složitý pohybový úkon zasahující celý pohybový systém od hlavy až
k patě, při němž dochází k dokonalému přizpůsobení se složitému tvaru i vlastnostem
terénu, ve kterém chůze probíhá (Véle, 2006). Ačkoli chůze každého člověka je
individuální a tedy i mírně odlišná od chůze ostatních, tak v základních
charakteristikách zůstává nezměněna. Je až s podivem, že existuje tolik rozdílných typů
a velikostí lidských bytostí a tak velmi málo se liší normální chůze jedné osoby od
osoby jiné (Houglum, 2005). Vzpřímená bipední chůze se děje optimální rychlostí
s minimálním energetickým výdejem, s jemnými individuálními variacemi podle věku
a pohlaví. Další rozdíly vyplývají z posturálních variací, strukturálních abnormalit,
měkkotkáňových změn a dalších faktorů (Houglum, 2005). Chůze (a to i ze sportovního
hlediska) je charakterizována tím, že po celou dobu dopředného pohybu je tělo
v kontaktu s podložkou a při střídání nohou je hmotnost po část cyklu přenášena oběma
chodidly. Jak se rychlost chůze snižuje, doba trvání přenosu oběma dolními
končetinami se zvyšuje a naopak (Dungl, 1989).
Normální kadence chůze je 113 kroků za minutu (dle Malangy 117 kroků/min),
rychlost 82 metrů za minutu (dle Malangy 70-82 m/min) a délka jednoho chůzového
cyklu 1,41 m a trvání dle Malangy 1,03s (Bauman, 2000 a Malanga, 1998).
V této práci se budeme zabývat chůzí v laboratorních podmínkách. Protože
zevní prostředí chůzi významně ovlivňuje. Například chůze po nerovném terénu má dle
Véleho za následek nejistotu při chůzi. Chůze po ploše, která je zledovatělá vede ke
zkrácení kroků a zúžení opěrné baze, protože při rozšířené oporné ploše se zhoršuje
působení reaktivní síly a tím i kvalita opory a vzniká nebezpečí uklouznutí. V případě
chůze například proti větru je nutné se mírně naklonit dopředu a kompenzovat tak vliv
odporu prostředí. Zcela jiné podmínky platí při chůzi do nebo ze schodů či svahu (Véle,
2006).
V této práci není obsažen popis anatomických struktur dolní končetiny. Proto
odkazuji na příslušnou literaturu zabývající se touto tématikou.
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5.1. Cyklus chůze
Dopředný pohyb se skládá z neustálého opakování kroků v cyklu chůze.
Krokový cyklus, nebo-li cyklus chůze (gait cycle) je časový interval nebo
sekvence pohybu a začíná v okamžiku heel-strike, kdy se pata dotkne podložky a končí,
když se ta samá noha setkává s podložkou znovu za 2 kroky později (Hutton, 2005).
Krokový cyklus můžeme rozdělit na 2 fáze, které jsou odděleny okamžikem, kdy
se noha dostává do kontaktu s podložkou a okamžikem, kdy noha podložku opouští.
V průběhu normální chůze, tedy přibližně 112 kroků za minutu, je noha přibližně 60%
času v kontaktu se zemí - stojná fáze a zbývajících 40% se přehupuje do nové pozice
před opěrnou nohou- swing fáze (Murray, 1964). Jiní autoři jako Dungl (1989) ,Gross
(2005) a Véle (2006) shodně uvádějí, že stojná fáze tvoří 62% celého cyklu a švihová
38%. Dle Koudelky a Žáka (1998) to je 65% z celého cyklu stojná fáze a 35% tvoří fáze
švihová. Obě nohy jsou v kontaktu se zemí simultánně (tzv. fáze dvojí opory ) přibližně
10% z krokového cyklu a to ihned poté, co se pata dostane do kontaktu s podložkou tj.
do fáze heel-strike. Zmíněné hodnoty se s rychlostí chůze mění jen velmi málo a to
v zachovalém poměru. Například při chůzi 150 kroků za minutu se stojná fáze redukuje
na 57% doby trvání krokového cyklu. Z tohoto důvodu je uváděno časování krokového
cyklu v procentech.

Obr. 1. Fáze chůze. Převzato z Pertunnen 2002.
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5.1.1. Stojná fáze (stance phase)
Je označována jako fáze opory- tzv. support stance. Zaujímá asi 60% krokového
cyklu a může být rozdělena ještě na fázi s oporou o jednu končetinu, „single-leg
stance“. V této fázi končetina nese celou váhu těla, zatímco druhá - kročná končetina se
přemísťuje, chystá se na došlap, popřípadě zachycení pádu (Lánik, 1990). A fázi dvojí
opory, „double - leg stance“. Jak již bylo zmíněno, fáze dvojí opory zaujímá asi 10%
krokového cyklu, Dungl (1989), Gross (2005) a Véle (2006) uvádějí 12% krokového
cyklu, a toto procento se snižuje se vzrůstající rychlostí chůze. V této fázi dvojí opory se
odehrává přenos váhy ze stojné končetiny na druhou končetinu, která se tak stává
stojnou. Zkrátí-li se fáze dvojí opory na minimum, nebo se stane nulovou, dochází
k přeměně chůze v běh.

Stojná fáze se dělí na 5 částí: (Gross, 2005)
heel strike

- počáteční dotyk paty s podložkou, začíná krokový cyklus

foot flat

- plný kontakt a zatížení celé nohy

mid stance

- střední stojná fáze, švihová DK je v paralelním postavení se
stojnou DK

heel off

- konečná fáze stoje, odlepení paty od podložky

toe off

- odrazová fáze, odtržení prstů od podložky

Brickmann (1981), kterého cituje Dungl (1989), popisuje detailní průběh stojné
fáze. Ta nyní tvoří jako celek 100 %. Mezi iniciálním kontaktem paty a došlápnutím na
plné chodidlo uběhne asi 70 ms, což činí 12% stojné fáze a 7% cyklu chůze. Fáze
plného kontaktu chodidla s podložkou (foot flat) končí odvíjením paty, trvá asi 260 ms,
což je 41% stojné fáze či 34% celého cyklu. Mezi začátkem odvíjení paty a odtržením
prstců od podložky uběhne 290 ms, což znamená 47% stojné fáze, dojde k tomu v 62%
celého cyklu. Navíc Brickmann poukazuje na to, že při chůzi směřuje špička nohy lehce
navenek v úhlu 3 -6°.
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V této fázi chůze dochází k přesunu trupu na stranu opěrné nohy, protože průmět
těžiště (COP) pro stabilizaci polohy prochází středem oporné nohy (Véle, 2006).
V průběhu stojné fáze dochází v kotníku a na noze k plantární flexi, která je
zdrojem propulze a potom následuje mírná dorzální flexe. Připojuje se hyperextenze
metatarzofalangeálních kloubů. Ve fázi opory přilne noha k oporné ploše, kterou
uchopuje, aby mohla zajistit spolehlivou oporu pro působení reaktivní síly. Dochází při
tom ke střídavé pronaci a supinaci nohy (Véle, 2006).

5.1.2. Švihová fáze (swing phase)
jde o období, kdy noha nemá kontakt s podložkou (nonsupport) a představuje asi
40% krokového cyklu.

Dále ji dle Grosse (2005) dělíme na 3 fáze:
iniciální švih (initial swing nebo akcelerace) je první fází a začíná v okamžiku zvednutí
nohy od podložky a noha během té doby akceleruje vpřed se současnou
flexí v kyčelním a kolenním kloubu a dorzální flexí v kloubu hlezenním.
mezišvih

(midswing), což je období, ve kterém je švihová končetina v paralelním
postavení s druhou končetinou, která je ve stojné fázi cyklu.

koncový švih (terminal swing, deceleration), je poslední švihovou fází, kdy končetina
zpomaluje svůj pohyb a připravuje se na kontakt se zemí. Lze tedy říci,
že švihová fáze probíhá v době mezi toe off a heel strike a její doba
trvání závisí na rychlosti chůze.

V průběhu švihové fáze dochází v kotníku k dorsiflexi a mírné everzi nohy. Na
počátku této fáze jsou aktivní m. thibialis anterior, m. extenzor digitorum longus
a m. extenzor hallucis longus, uprostřed fáze se jejich aktivita sníží a v konečné části
fáze, před kontaktem paty s opornou bází se opět jejich aktivita zvyšuje. Během švihu
jsou plantární flexory relaxovány (Véle, 2006).
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5.1.3. Další možnosti rozdělení chůze do jednotlivých fází

V literatuře existuje velké množství dělení chůze do jednotlivých fází. Každý
autor ve svém dělení zohledňuje jiné faktory. Předkládáme proto některá z často
citovaných dělení.

Cook, Woolacott (1995), jak je citováno v Říčařová (2004) rozdělují krokový
cyklus na osm částí a jejich délku trvání udávají v procentech. Podobné dělení uvádí
Perry (in Vlach, 2002):
1. počáteční kontakt (initial contact) = 0%
2. odezva na zátěž (loading response) = 0-10%
3. mezistoj (midstance) = 10-30%
4. konečný okamžik opory (terminal stance) =30-50%
5. přešvih (preswing) = 50-60%
6. počáteční švih (initial swing) = 60-70%
7. mezišvih (midswing) = 70-85%
8. koncový švih (terminal swing) = 85-100%

Valmassy (1996) uvádí další dělení a chůzi dělí na 3 fáze:
1. přípravná fáze (development phase) - čas začátku pohybu z klidového
stoje a akcelerace k získání rychlosti chůze
2. rytmická fáze (rhytmic phase) - nastává, jakmile se akcelerace ukončí a je
dosaženo stálé rychlosti
3. fáze útlumu (decay phase) - fáze, kdy dochází ke zpomalování a přípravě
na zastavení
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Whittle (1997) in Vlach (2002) dělí jednotlivé fáze na okamžiky, které jsou
přesnými rozhraními mezi výše popisovanými fázemi Cooka, Woolacotta (1995):
1. počáteční kontakt (initial contact), počátek fáze zátěžové odezvy
2. odlepení druhostranného palce (opposite toe off) - konec dvojí opory
a začátek mezistoje, první fáze opory o jednu dolní končetinu
3. zvednutí paty (heel rise), přechodné stadium mezi mezistojem
a koncovým stojem, pata začíná ztrácet kontakt se zemí
4. druhostranný počáteční kontakt (opposite initial contact) tato fáze
ukončuje fázi opory o jednu dolní končetinu, začíná druhá fáze dvojí
opory
5. odlepení palce (toe off) - odděluje fáze přešvihu a počátečního švihu,
zároveň končí oporová fáze a začíná fáze švihová
6. opačné chodidlo (feet adjacent) - rozhraní mezi počátečním švihem a fází
mezišvihu, kdy se obě dolní končetiny míjejí
7. tibie vertikálně (thibia vertical) - označena podle vertikálního postavení
tibie
8. dolní končetiny, která je ve švihové fázi a dělí mezišvih a koncový švih

Pokud jde o rozdělení chůze do jednotlivých fází, je nutné poznamenat, že mezi
autory existuje značný nesoulad. Každý se snaží chůzi dělit se zohledněním různých
kriterií, a proto existuje tak velký počet různých dělení. Některé byly zmíněny výše.
Výčet však zdaleka nebyl úplný. Další popisuje například Vaughan (1992), Perry
(2002), Best (2006), Zahedi (2006), Todd in Toulmin (2006), Winter (1990), Sutherland
(2006) a jiní.
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5.1.4. Rozložení tlaků, tvar klenby a zapojení svalů
v jednotlivých fázích kroku

5.1.4.1. Heel contact
Tato fáze, foot strike, heel strike nastává v okamžiku, kdy se pata nebo noha
poprvé dostane do kontaktu s podložkou (Houglum, 2005).
V okamžiku prvního kontaktu nohy s podložkou stojí pánev a dolní
končetina ve vnitřní rotaci, která je větší např. u plochonoží
a menší u nohy vyklenuté (Dungl, 1989). Pánev je v okamžiku
dopadu paty na podložku rotovaná o 5° anteriorně v sagitální
rovině, kyčel je v 30° flexi, mírné addukci (2-6°) a v mírné rotaci
5°. Koleno je uzamčeno v plné extenzi, thibie rotovaná laterálně od
Obr.č.2.: Heel contact.
Převzato z Véle (2006).

8 do 10°. Jak se zvyšuje váhové zatížení končetiny, koleno jde do
flexe (až 15°) a tibie začíná rotovat v mediálním směru. Hlezno

a prsty jsou v neutrálním postavení (Houglum, 2005). Během okamžiku iniciálního
kontaktu jsou aktivní gluteus maximus et medius, tensor fascie latae a hamstringy,
v oblasti kolene m. quadriceps a v oblasti hlezna pouze svaly předního oddílu bérce.
Škodová uvádí, že v této fázi dochází k maximální
aktivitě dorzálních flexorů, které svojí excentrickou
kontrakcí umožňují dopad nohy na podložku
v dorzální

flexi.

Nejvyšší

aktivitu

vykazuje

m. thibialis anterior a m. extenzor hallucis longus.
Vnitřní rotace vede k everzi subtalárního kloubu,

Obr.č.3.: Náraz paty na podložku v heel

k uvolnění Chopartova kloubu a oploštění podélné strike fázi. Převzato z Škodová (2004).
klenby (Škodová, 2004).
Při dotyku paty s podložkou vzniká mediální
střih, protože noha došlapuje v lehké addukci
a výslednice smyku směřuje k druhé noze. Při Obr. č. 4.: Nárůst tlaku pod patou
dotyku paty s podložkou je možné zaznamenat první v 10% cyklu chůze.
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hrot. Je způsoben nárazem těla proti podložce. Zahedi (2006) poznamenává, že tento
tlakový hrot významně souvisí s poklesem těžiště. Nastává ve 14-16% stojné fáze
(Dungl, 1989). Je velmi ovlivněn událostmi, které se vyskytují v průběhu nebo před
úderem paty o podložku (Morag a Cavangh, 1999). Také může být ovlivněn materiálem
podešve a podpatku. Při chůzi naboso dosahují maximální hodnoty vrcholového tlaku
80% tělesné hmotnosti, na tvrdém podpatku se zvyšuje až na 110% a snižuje se asi
o 40% u měkkého podpatku (Dungl, 1989). Cook také uvádí, že kontaktní fáze – heel
strike byla delší (větší procentuální zastoupení), pokud testovaný subjekt byl bosý, nebo
měl plochý podpatek (Cook, 1995).
Při došlapu působí na nohu kromě vertikální zátěže i síly smykové a torzní.
Iniciální smyková síla je dána výslednicí vertikálních a horizontálních sil, kterými
působí tělesná hmotnost na podložku decelerací při prvním kontaktu nohy s terénem
(Dungl, 1989). Smykové brzdící síly nabývají v tomto okamžiku hodnot asi 25 kPa
(Cook, 1996).

5.1.4.2. Foot flat
Tato fáze plného kontaktu a zatížení celé nohy zabírá 0-15% krokového cyklu
(Houglum, 2005). Cook uvádí 0-10% cyklu chůze (Cook, 1995).
Dle Brickmana (1981) v 7% krokového cyklu, ve 12% stojné fáze,
za cca 70 ms dosáhne chodidlo
plného kontaktu s podložkou, čímž
tato fáze končí (Dungl, 1989). Pánev
je stále rotovaná dopředu o 5°, kyčel
je ve 30° flexi, mírná addukce
Obr. č. 5.: Foot flat.
Převzato z Véle (2006)

a rotace, koleno je v 15° flexi, tibie
v mediální rotaci a hlezno přechází

z iniciální dorsiflexe rychle do 15° plantární flexe. V této
fázi jsou stále ještě aktivní m. gluterus maximus a medius, Obr. č. 6. : Grafické znázornění

vertikální složky síly v průběhu
tensor fascie latae a hamstringy, quadriceps dosahuje foot flat fáze. Horní křivka
znázorňuje pohyb těžiště.
vrcholu své aktivity (Houglum, 2005) a začínají se Převzato z Dungl ( 1989 ).
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aktivovat m. gastroknemius a m. soleus (Škodová, 2004). Jakmile je noha pevně na
podložce, jde kyčel do progresivní abdukce, která způsobuje laterální smyk ven od
střední osy těla. Končetina během této fáze rotuje a tak vznikají torzní síly. Při došlapu
jde noha do vnitřní torze, která dosahuje maxima v 15% cyklu chůze (Dungl, 1989).
Hughes (1990) uvádí, že vertikální síla dosahuje svého maxima v 15% cyklu chůze
a obvykle překračuje tělesnou hmotnost o 10-20%. Dungl (1989) uvádí, že k prvnímu
peaku dochází již v okamžiku dotyku nohy s podložkou. Pertunnen uvádí, že k tomu
dochází zhruba po 100 ms, kdy vertikální zatížení dosahuje cca 120% tělesné hmotnosti
(Pertunnen, 2002) a v tomtéž okamžiku jedna ze složek GRF, která působí ve směru
chůze na základě Newtonova zákona akce a reakce po úderu paty do podložky vykazuje
maximální

brzdnou

sílu

(Hughes, 1990).

Clerq

poukazuje na skutečnost, že se centrum maximální
zátěže přesouvá dopředu, mírně laterálně (Clercq,
2003) směrem k hlavici I. metatarsu (Pertunnen,
2002). Tím noha plynule přechází již do následující
fáze a to fáze mid stance.

Obr. č. 7.: Nárůst tlaku pod patou
v 10% cyklu chůze.

5.1.4.3. Mid stance
V této fázi ploska chodidla zůstává na podložce a otiskuje celý svůj povrch. Tělo
poháněné druhou nohou míjí opěrnou končetinu a posouvá se před
ní. Tato doba se nazývá perioda unilaterální opory (Sonnková,
2001). Fáze mid stance probíhá v 10 - 30% cyklu chůze (Cook,
1995). Dle Hougluma (2005) v 15 - 40% cyklu chůze. Dle
Brickmana fáze plného kontaktu chodidla s podložkou končí
odvíjením paty a trvá asi 260 ms, což je 41% stojné fáze či 34%
celého cyklu (Dungl, 1989). Pánev je nyní bez rotace, v neutrálním
Obr. č. 8.: Mid stance.
Převzato z Véle (2006)

postavení. Kyčel je extendován v mírné addukci a mediální rotaci,
koleno se začíná pohybovat směrem k extenzi (Houglum, 2005). Ve

20% cyklu je koleno extendováno přibližně na 20° (Cook, 1995). V hlezenním kloubu
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dochází k 10° dorziflexi (Houglum, 2005), která je maximální ve 40% cyklu chůze
(Dungl, 1989) a začíná supinace (Houglum, 2005). Končetina začíná plynule přecházet
do zevní torze, která dosahuje vrcholu v další fázi v 50% cyklu (Dungl, 1989). Současně
se váha těla plně přenáší na plantární klenbu, která je tímto oplošťována. Toto oploštění
klenby je kontrolováno kontrakcí platnárních
flexorů. Při oploštění klenby se přední podpěra
klenby nepatrně pohybuje dopředu a zadní
podpěra lehce ustupuje vzad (Sonnková, 2001).
Dolní končetina je v kolmém postavení k chodidlu
a plocha stopy se stává maximální. V této fázi
dochází k harmonické distribuci zatížení nohy po

Obr. č. 9.: Přenos váhy a těžiště přes

celém jejím plantárním povrchu a je více zatížena fázi, kdy je noha v plném kontaktu se
pata a hlavičky metatarsů než střední část nohy

zemí. Převzato z Škodová (2004).

(Merolli, 2005). Mezi 25-30% cyklu, když druhá
noha prochází švihovou fázi, je vertikální zatížení
zhruba 75% tělesné váhy (Dungl, 1989). Pertunnen
uvádí, že v okamžiku, kdy končí tato fáze, tedy
zhruba ve 34% dle Brickmana je vertikální tlak v
rozsahu 60 - 80% tělesné váhy (Pertunnen, 2002).

Obr. č. 10.: Nárůst tlaku pod pření částí
nohy v 50% stojné fáze cyklu chůze.

Obr. č. 11.: Grafické znázornění vertikální složky síly (v %)
v průběhu mid stance. Horní křivka znázorňuje pohyb těžiště.
Osa x-časový průběh dvojkroku (v %). Převzato z Dungl (1989).
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5.1.3.4.

Heel-off

Tato fáze trvá zhruba deset procent celého krokového cyklu a to od 40 do 50%
(Houglum, 2005). Dle Brickmana ve 34% cyklu začíná odvíjení
paty a švihová noha míjí stojnou (Dungl,1989).
Od okamžiku, kdy se švihová noha dotkne podložky, což dle
Dungla nastává na konci heel off fáze stojné končetiny, v 50%
krokového cyklu, následuje po dalších cca 120ms tedy 12 % cyklu
Obr.č. 12.: Heel off.
Převzato z Véle (2006)

perioda bilaterální opory a končí ve fázi toe off stojné nohy, tedy
přibližně v 62% cyklu chůze.

Jakmile dojde k odvíjení paty od podložky, tak
těžiště těla dosahuje maximální elevace a pánev s dolní
končetinou rotují zevně. Maximum tato rotace nabírá
v 50% krokového cyklu (Dungl, 1989). V souvislosti se
zevní rotací začíná inverze paty v subtalárním kloubu,
které napomáhá činnost krátkých svalů nohy, podélná
klenba se zvyšuje, prsty jsou tlačeny do dorziflexe.
Obr. č. 13.: Odlepení paty od podložky

Pánev je navíc v 5° posteriorní rotaci, kyčel v 10° v heel off fázi. Převzato z Škodová
hyperextenzi a mírné abdukci a koleno je plně (2004).
extendováno (Houglum, 2005). V hlezenném kloubu
dochází k dorziflexi, která je maximální ve 40% cyklu.
Toto je první etapa aktivní propulze a závisí na silných
svalech. Plantární klenba, bude oplošťována, nebudou-li
funkční plantární flexory, což by významně ovlivnilo
distribuci plantárních tlaků v tomto okamžiku.
Tělo je v této fázi zvedáno a přemísťováno
vpřed. Je podpíráno anteriorní částí chodidla. Příčná
klenba je oplošťována a přední část chodidla je
rozšiřována na podložce (Sonnková, 2001). Dochází
k zatížení přednoží a to v místě oblouku metatarsálních
hlaviček (Merolli, 2005). V této fázi je aktivní i zadní

Obr. č. 14 : Grafické znázornění
vertikální složky síly (v %) v průběhu
Heel off . Horní křivka znázorňuje
pohyb těžiště. Osa x…časový průběh
dvojkroku (v %).
Převzato z Dungl (1989).
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skupina bércových extenzorů a to zejména m. triceps surae, který zvedá patu
(Sonnková, 2001). Tato skupina brzdí dopředný pohyb thibie přes fixovanou nohu,
svaly předního oddílu jsou mimo funkci. Když se začne odvíjet noha od podložky,
objevuje se druhý vrchol, který ve svém maximu, kterého dosahuje v následující fázi,
přesahuje tělesnou hmotnost o 15-20% (Dungl, 1989). Pertunnen uvádí, že tento peak
už není tak vysoký jako první a setkáváme se s ním na konci push-off fáze, tedy
v následující fázi, kdy již končetina přechází do švihové fáze (Pertunnen, 2002).

5.1.3.5.

Toe- off

Mezi začátkem odvíjení paty a odtržením prstců od podložky uběhne 290 ms,
což znamená 47% stojné fáze. Houglum
(2005) i Cook (1995) uvádí, že tato fáze
začíná v 50 % a končí v 60 % cyklu chůze.
Na konci této fáze dojde k odlepení palce,
což se dle Brickmanna děje v 62 % cyklu
(Dungl, 1989). Tato fáze odděluje fázi
Obr. č. 15. : Toe off.
Převzato z Véle (2006).

přešvihu a počátečního švihu. Také končí
oporová fáze a začíná švihová. Pánev je

Obr. č. 16. : Odlepení

v posteriorní rotaci, kyčel v extenzi a mírné mediální rotaci a 4° špičky od podložky

v toe off fázi. Převzato

abdukci, koleno v 35° flexi, hlezno ve 20° plantární flexi. Flexory z Škodová (2004).
kyčle se připravují na swingovou fázi, aktivní začínají být
dorsiflexory nohy (Houglum, 2005). Dochází ke kontrakci flexorů
prstů,

především

m. flexor

hallucis

brevis,

m.

adductor

a m. abductor hallucis a m. flexor hallucis longus, zadní skupina
bércových svalů nyní ustává v činnosti, dochází k maximální
zevní rotaci thibie (Sonnková, 2001). Celkově ubývá zatížení
stojné nohy. Je zvýšeno zatížení přednoží. Již není opora
o anteriorní tarzální kůstku. Chodidlo je opřeno na prvních třech
prstech, zvláště na palci, což je poslední etapa opory. Jacob uvádí,
že v okamžiku druhého peaku nese palec okolo 24% (± 8%) Obr. č. 17.: Nárůst tlaku

pod pření částí nohy v 90
tělesné hmotnosti a hlavička prvního metatarsu 29% (± 9%) % stojné fáze cyklu chůze
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a hlavička druhého metatarsu 28% (± 7%). Hlavička třetího metatarsu je zatížena 22%
(± 8%) váhy těla a zatížení pod čtvrtým a pátým prstem klesá ještě více. Pod pátým
metatarsem jsou přibližně 4% (± 4%) celkové váhy těla (Jacob, 2001).
Dle Huttona (1995), zhruba ve 45% cyklu chůze vertikální zatížení dosahuje
druhého maxima, při kterém hodnoty přibližně o 25%
převyšují tělesnou hmotnost. Pertunnen uvádí, že
tento peak už není tak vysoký jako první a setkáváme
se s ním na konci push-off fáze, kdy již končetina
přechází do švihové fáze (Pertunnen, 2002). To však
nevyplývá z práce Dungla (1989), který pro první
peak popisuje hodnoty o 10-15% vyšší než je tělesná
hmotnost a pro druhý peak hodnoty přesahující
tělesnou hmotnost o 15- 20%. Hutton pro první peak

Obr. č. 18. : Grafické znázornění

uvádí hodnoty 10-20% a pro druhý hodnotu o 25% vertikální složky síly (v%) v průběhu

Heel off. Horní křivka znázorňuje

převyšující hmotnost těla (Hutton, 1995) S odtržením pohyb těžiště. Osa x - časový průběh
dvojkroku (v %).

prstců tato maximální hodnota druhého peaku prudce Převzato z Dungl (1989).
klesá k nule (Dungl, 1989).
Během odvíjení nohy opět působí smykové síly, které jsou zhruba stejně velké
jako při došlapu. Nejsou způsobeny při normální chůzi odrazem nohy do terénu, ale
jsou opět vektorem horizontálních a vertikálních sil po vyrovnání těla v té fázi cyklu,
kdy zátěž spočívá na obou nohou (Dungl, 1989), tedy v době od fáze heel-off do fáze
toe-off.
Noha opouští podložku v momentě, kdy druhé chodidlo začíná nový krok. Tím
končí fáze dvojí opory a opět začíná fáze opory o jednu končetinu.
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5.1.3.6.

Early swing

Tato fáze trvá od 60% do 75% dle (Hougluma 2005), dle Cooka (1995) trvá od
60% do 70%. Začíná v okamžiku, kdy druhé chodidlo začíná nový krok. Tím končí fáze
dvojí opory a opět začíná fáze opory o jednu končetinu. Na švihové končetině začíná
tato fáze zvednutím nohy od podložky. Noha během té doby akceleruje vpřed se
současnou vnitřní rotací pánve a celé dolní končetiny, flexí v kyčelním a kolenním
kloubu a dorzální flexí v kloubu hlezenním. Aktivní jsou m. thibialis anterior,
m. extenzor digitorum longus a m. extenzor hallucis longus (Véle, 2006).

5.1.3.7. Mid swing
Houglum (2005) popisuje midswing jako prostřední část švihové fáze. Probíhá
od 75% do 85% cyklu chůze. Je obdobím, ve kterém je švihová končetina
v paralelním postavení s druhou končetinou, která je ve stojné fázi cyklu.
V této fázi se snižuje aktivita všech svalů působících v předchozí fázi (Véle,
2006).
Obr. č. 19. : Mid stance. Převzato z Véle (2006).

5.1.3.8. Terminal swing
Tato fáze bývá také označována jako decelerace. Probíhá v době mezi toe off
a heel strike a její doba trvání závisí na rychlosti chůze. Dle Hougluma (2005) i Cooka
(1995) trvá od 85 do 100% cyklu chůze.
V této fázi končetina zpomaluje svůj pohyb a připravuje se na kontakt se zemí.
Pata se staví do everze, noha se připravuje k došlápnutí, klenba se snižuje,
vnitřní stabilita nohy je snížena (Dungl, 1989). Aktivita dorzálních flexorů
nedovoluje, aby prsty nohy přepadávaly směrem dolů k podložce (Škodová,
2004). Před kontaktem paty s opornou bází se opět zvyšuje aktivita
m. thibialis anterior, m. extenzor digitorum longus a m. extenzor hallucis
longus. Během švihu jsou plantární flexory relaxovány (Véle, 2006).
Obr. č. 20. :Terminal swing. Převzato z Véle (2006).
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5.1.5. Shrnutí:
V této části byly popsány jednotlivé fáze chůze z hlediska změn, kterými
v danou dobu celá dolní končetina prochází. Vždy je zmíněno jak danou fázi popisují
někteří autoři z hlediska procentuálního zastoupení délky trvání jednotlivých fází, dále
k jakým pohybům v dané fázi dochází, které svaly jsou aktivní a jaká je tlaková
distribuce nohy. Na zmíněnou tématiku z hlediska dělení však neexistuje jeden ucelený
pohled, proto je i z výše uvedeného souhrnu dějů v jednotlivých fázích chůze patrná
názorová nejednotnost.

5.2. Zatížení nohy v průběhu chůze
Při pohybu těla prostorem bipední chůzí opisuje hypotetické těžiště těla,
umístěné ventrálně před obratlem S2, sinusoidu ve vertikální i horizontální rovině, jejíž
amplituda je minimalizována mechanismem chůze. Na zmenšení amplitudy ve
vertikálním směru mají vliv - dopad na patu, flexe kolene a úklon pánve. Dojde-li
k uplatnění všech činitelů, tak se u průměrně vysokého člověka sníží amplituda oscilací
z 9 cm na přibližně 3,7 cm tedy o 64%, obecně
v rozsahu

60-70%

(Lánik,

1990).

Při

zrychlování chůze se výkyv těžiště zvětšuje,
při pomalé chůzi je amplituda jeho dislokace
menší (Dungl, 1989). Véle poukazuje na
skutečnost,

že

zvětšení

rozsahu

chůze

prodlužuje délku kroku a snižuje laterální
výchylku těžiště při propulzi (Véle, 2006). Při
chůzi je tato amplituda přibližně v rozsahu 4,6 Obr. č. 21.: Při fyziologickém pohybu těla

dopředu opisuje těžiště těla ve vertikální

cm. A sinusoida v horizontálním směru má (doprava doleva) i horizontální rovině (nahou
amplitudu přibližně 4,4 cm (Hadraba, 1986).

dolů) sinusoidu s minimální amplitudou.

Pohyb těžiště významným způsobem ovlivňuje energetické nároky na chůzi. Lánik
uvádí zajímavou podrobnost, že v případě 60 kg subjektu, který ujde vzdálenost 1 km
krokem dlouhým 0,75 m a snížením amplitudy oscilací z 9 cm na 3,2 cm ušetří subjekt
asi 4638 J. Pohyb těžiště má také významný vliv na distribuci plantárních tlaků
v průběhu chůze (Lánik, 1990).
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5.3. Plantární distribuce v průběhu chůze
Véle poukazuje na skutečnost, že zatížení jednotlivých částí chodidla během
statického stoje jednoznačně neodpovídá procentuálním

hodnotám, které by

charakterizovaly dynamické zatížení. Noha při chůzi tvoří sice pevný, ale velice
variabilní kontakt s terénem. Okamžitou adaptací na terén tak vznikají v její struktuře
potřebné odporové síly, které umožní vyvinutí reaktivních sil na podložku, nutných
k zachování vzpřímeného stoje a lokomoce (Véle, 1997).
Ačkoli existuje mnoho individuálních rozdílů v peakových tlacích, nálezy
a vzory distribuce plantárních tlaků různých studií se relativně shodují. Obecně byly
nejvyšší tlaky v průběhu chůze zjištěny v regionu paty, přednoží a palce u nohy,
zatímco nejnižší byly zjištěny pod střední částí nohy a ostatními prsty. Podobný názor
zastává i Véle (2006), který navíc
popisuje, že při odvíjení nohy dochází
k přesunu zátěže přes zevní okraj nohy
a po

příčné

klenbě

až

na

palcový

metatars, kde odvinutí končí. V souladu
s tím Schartelmüller (1998) uvádí, že při
odvíjení nohy od podložky je maximální
zatížení pod I. a II. prstem nohy.
Hayafune (1999) podotýká, že nejvíce
zatěžovanou

strukturou

v oblasti

přednoží, je podle některých autorů oblast
hlavičky os metatarsale II. a oblast palce.
Na tutéž skutečnost poukazuje i Cavanagh
(1999), Cavanagh (1997). Nikolopoulos
(1997) prezentuje ve své práci data, která
Obr. č. 22.: Distribuce plantárního tlaku v průběhu
chůze. Je zde znázorněn podélný i přícný profil
distribuce a to v intervalu 5% cyklu chůze. Patrné
je zatížení paty, oblast hlaviček metatarsů a prstců.
Dále absence plantárních tlaků ve střední části nohy
Převzato z Hutton (1995).
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poukazují na tu skutečnost, že při normálním mechanismu chůze je nejvíce zatěžovaná
oblast pod hlavičkou druhé metatarsální kosti.
Jacob ve svých pracích prezentuje, že nejvíce zatěžovanou strukturou přednoží
je hlavička os metatarsale I. Celková přenesená síla je v této oblasti rovna 119% tělesné
hmotnosti. První metatarsální kost, zvláště pak hlavička II. metatarsu jsou zatíženy
zejména axiální kompresivní silou, ale rovněž jsou vystaveny ohýbání při dorsální flexi
přednoží (Jacob, 2001). Boulton navíc poukazuje na to, že nejvyšší tlaky pod patou se
objevily na začátku stojné fáze a nejvyšší tlaky v regionu metatarsálních hlaviček na
konci stojné fáze, jak cituje Pertunnen (2002).
Trvání kontaktu se zemí pod patou a střední částí nohy zahrnuje přibližně 60%
celé stojné fáze. Trvání hlavičkami metatarsů kontaktu se zemí je přibližně 60% a pod
prsty 50-55%. V průběhu stoje i chůze jsou zatíženy všechny metatarsální hlavičky.
Tyto studie odmítají klasickou trojnožku zatížení dle Mortona, protože dle ní by neměl
být pod střední hlavičkou metatarsu žádný tlak (Pertunnen, 2002).
Hughes poznamenává, že v časných studiích zabývajících se zkoumáním
chování nohy v průběhu chůze, nebyla funkce prstů během chůze zcela jasná. Na chůzi
se z hlediska distribuce tlaků pohlíželo podobně jako na stoj, kde však prsty nezaujímají
žádnou významnější úlohu. S vývojem výpočetní techniky, pomocí které je možné
ohodnotit dynamickou funkci, byla objasněna funkce prstů ve stojné fázi chůze.
Hughes (1990) zjistil, že prsty jsou v kontaktu se zemí po dobu ¾ stojné fáze cyklu
chůze a působící tlaky jsou podobné tlakům metatarsálních hlaviček.
Hughes (1989) in Angelaswourth (2006), zaznamenal, že jen těžko lze nějaký
vzor tlakového rozložení označit za normu a zjistil, že se vyskytují 4 běžné tlakové
vzory a to mediální, medio/střední, střední a laterální pro přednoží u pacientů bez
významných patologií ve věku od 5 do 78 let. Tyto 4 vzory byly i nadále využívány
a srovnávány ve studiích, které následovaly. Například Plank (1995), Hughes (1993);
Walker and Fan (1998). Tyto články mi však nebyly k dispozici a proto neuvádím
podrobnější popis zmiňovaných vzorů.
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5.4. Reakční síly podložky
S každým krokem, který uděláme, padáme na patu silou často několikrát
přesahující naší celkovou hmotnost. Odpovědí podložky na náraz paty je reakční síla,
která v dolní končetině iniciuje vlnu tlaku. Ta se šíří přes klouby kotníku, kolene, kyčle
a páteř až do lebky. Rázová vlna způsobuje při běžné chůzi zrychlení nad 3 G, které se
se zvyšující rychlostí lokomoce zvyšuje ( Salathé, 1990).
Noe poznamenává, že k utlumení nárazu, který vznikne dopadem paty na
podložku je použito zejména svalů. Tak je možné dosáhnout utlumení až 50-90% rázu,
který vzniká dopadem nohy na podložku dříve, než tlaková vlna dosáhne ke koleni
a více než 98% než dosáhne k úrovni lebky (Noe, 1993).
Salathé (1990) také poukazuje na to, že pomocí svalů, šlach a ligament dochází
nejen k ultumení a redistribuci již zmíněných nárazů, ale také k tomu, že část energie
která vzniká nárazem - tedy potenciální energie pružnosti je pomocí těchto struktur
zadržena a zase „vrácena“ v průběhu lokomočního cyklu tím, že je přeměněna na
energii kinetickou a tak dochází k redukci práce, která by jinak musela být vykonána
svaly aktivně, a tedy k ekonomizaci chůze.
Anatomická struktura spolu s neuromuskulární a oběhovou soustavou má
vyvinutý mnohokloubní mechanismus, který podmiňuje popsaný komplex interakcí
mezi dolní končetinou a podložkou v průběhu stoje a lokomoce (Roy, 2002).
Následkem toho vznikají dle Newtonových zákonů síly působící mezi plantárním
povrchem nohy a podložkou (McClay, 1994). Tyto interakce také napomáhají
porozumět fyziologické a patologické lokomoci a nazývají se reakčními silami
podložky, neboli ground reaction force (GRF) (Roy, 2002).
Díky tomu, že stále udržujeme kontakt se zemí z důvodu gravitace, tak podle
3. newtonova zákona - akce a reakce dochází k vzájemnému ovlivňování mezi tělem
a zemí. Reakční síla, která je dodávaná zemí, se specificky nazývá reakční silou
podložky tzv. GRF. Je v podstatě reakcí na sílu, kterou tělo působí na podložku. Spolu
s tíhovou silou G patří mezi důležité vnější síly. Jednotlivé složky GRF jsou měřeny
pomocí silových plátů (Kwon, 1998).
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Stott poukazuje na to, že GRF vektor je prostorový a má tudíž 3 složky a to
komponentu vertikální a komponenty horizontální ve směru anterioposteriorním
a mediolaterálním.1 Vertikální komponenta je působena gravitační přitažlivostí.
Horizontální komponenty závisí na kontaktu nohy se zemí. Odpor, který musí noha
v tomto směru překonávat, působí síla známá jako třecí. Pokud by pacient stál, či chodil
po povrchu, jehož tření by bylo rovné nule, nebyly by přítomny horizontální složky
GRF (Stott, 1973).
Perry popisuje, že největší vertikální komponenta GRF bere v úvahu akceleraci
hmotného středu těla ve vertikálním směru v průběhu chůze. V průběhu prvních 100 ms
odpovídá tato síla až 120% tělesné váhy, což podporuje 2. newtonův zákon, který říká,
že dochází-li k akceleraci, musí být působící síla větší než síla gravitační. Pozitivní
akcelerace je v okamžiku dvojité opory, kdy je těžiště v nejnižším bodě a při negativní
akceleraci musí být působící síla menší než síla gravitační (Perry, 2002).
Horizontální složky GRF, které lze označit za smykové a torzní síly jsou značně
menší než složka vertikální (Dungl, 1989). Anteroposteriorní složka GRF je působena
brzdnou akcí nohy. Její velikost dosahuje maximálně 25% tělesné váhy. Má kladnou
hodnotu, pokud se těžiště pohybuje vpřed. S její negativní hodnotou se setkáváme
v brzdné fázi nohy (Pertunnen, 2002). Mediolaterální GRF souvisí s balancováním
v průběhu chůze. Velikost této komponenty je ve většině situací menší než 10% tělesné
váhy. Laterální střižné síly dosahují vrcholu v konečné fázi stojné fáze (Pertunnen,
2002). Mediolaterální reakční síly jsou závislé na pozici nohy a liší se tak jejich
hodnoty, ale časový průběh závislostí síly na čase zůstává stejný. Razeghi (2000) uvádí,
že jedinci, kteří mají podélně vyšší klenutí nohy jsou ve fázi heel-strike více nestabilní
v mediolaterálním směru. U subjektů, jejichž nohy jsou při dopadu na podložku v toeout fázi, tj. špičky jsou vytočeny od sebe, se vyskytují vyšší hodnoty laterální reakční
síly během brzdné fáze, zatímco během propulsivní fáze jsou u této skupiny lidí vyšší
hodnoty mediální reakční síly.

1

Grafické znázornění GRF- viz příloha č.2.
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Simpson (1999) poukazuje, že GRF hodnoty mohou být ovlivněny úhlem mezi
podélnou osou nohy a směrem chůze chodidla.
Velikost těchto sil je závislá na rychlosti chůze (Dungl, 1989). Se snižující se
rychlostí chůze dochází ke zmenšování vrcholových hodnot reakčních sil podložky .

5.5. COP- Centre of pressure

COP - tento bod je místem působení vektoru vertikální reakční síly, který
působí na podložku. Chesnin (2000) uvádí, že COP může být definován také jako
centrum působení vnějších sil působících na plantární povrch. Jeho polohu je možné
vypočítat jako vážený průměr ze všech tlaků nad povrchem oblasti, která je v kontaktu
s podložkou, nebo z hodnot naměřených v rozích „stabilometrické“ plošiny například
typu Kistler. Jednotkou COP jsou metry [m].
Chockalingam 2000 uvádí, že k minimalizaci chyb v lokalizaci COP je dobré
COP vypočítat z GRF. Umístění COP v mediolaterálním (ML) a anterioposteriorním
(AP) směru lze vypočíst na základě vztahu:

COPAP = MML / FZ a

COPML = - MAP / FZ

Kde, MML a MAP jsou momenty kolem mediolaterálních a anterioposteriorních
složek a FZ je vertikální síla. Hodnoty momentů mohou být ovlivněny horizontálními
silami a tím, jestli je vrchní část povrchu platformy vyrobena z týchž materiálů.
Momenty horizontálních sil je možné vypočítat použitím vertikální vzdálenosti mezi
centrem a vrcholem povrchu platformy předepsané výrobním kalibračním procesem.
COP je plně nezávislý na COM. Použijeme-li k hodnocení pouze jednu silovou
plošinu, pak je dostupné pouze celkové COP, tzv. COP net. Jestliže je v kontaktu
s podložkou pouze jedno chodidlo, pak COP net - tj. celkové COP leží pod tímto
chodidlem. Jsou-li v kontaktu s měřící deskou chodidla obě, pak COP net leží kdekoliv
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v rovině mezi chodidly v závislosti na relativní hmotnosti nesené každým z chodidel.
Chceme-li hodnotit COP a kvantifikovat jeho změny pod každým chodidlem, pak je
nutné užít 2 silové plošiny (Winter, 1995).
Vařeka (2002)

uvádí, že COP je shodné s COG pouze v případě dokonale

tuhého tělesa, kterým lidské tělo tvořené řadou segmentů určitě není.
COP se plynule pohybuje vpřed a vzad s ohledem na COG, kdy exkurze COP –
v obou směrech – A/P i M/L jsou vždy větší, než exkurze COG (Winter, 1995).
Tzn. měřené COP není identické s COG, ale přesně odráží jeho polohu
(Bendová, 2002).
Winter k tomu poznamenává, že v literatuře je COP často užíváno nesprávně,
když je uváděno jako „posturální kymácení se“ a tím dochází k omylu, že je to samé
jako COG. Navíc některé výzkumy nešťastně předkládají

COP přesně jako COG

(Winter, 1995). Vařeka (2002) uvádí, že Winterovo tvrzení, že COP je „zcela nezávislé
na COM“ je zavádějící, protože vztah amplitudy a frekvence COP a COG ( tedy
i COM ) byl opakovaně prokázán a uvedená závislost vyplývá i z vlastního Winterova
testu.
Lokalizace COP pod každým jednotlivým chodidlem je zrcadlovým obrazem
nervové kontroly svalstva v oblasti kotníku. Při vzrůstající aktivitě plantárních flexorů
dochází k přesunu COP dopředu. Pokud vzrůstá aktivita svalů působících inverzi nohy,
pak je COP přesouváno laterálně. Při nárůstu aktivity dorzálních flexorů, se přesouvá
COP více vzad (Bendová, 2002).
Cavanagh (1994) uvádí, že vlivem pronace dochází k přesunu COP a zvětšení
působící střižné síly, neovlivňuje však hodnoty peakových tlaků.

5.5.1. COP v průběhu chůze
Existují dva základní typy průběhu COP, které se vyskytují u zdravé populace
přibližně stejně často. U prvního typu dochází při průběhu centra tlaku přes plosku nohy
k jeho výchylkám v mediolaterálním směru, pak se soustřeďuje pod hlavičky metatarzů
a při odvinutí prstů od podložky se dostává do oblasti palce a druhého prstu. U druhého

42

typu je průběh COP rovný, začíná z oblasti střední části paty a běží lehce laterálně od
podélné osy nohy a dále mezi I. a II. metatarsem a k I. metatarsophalangeálnímu
skloubení (Dungl, 1989).
Centrum tlaku začíná při normální chůzi svůj průběh ve střední části paty, spíše
posterolaterálně. Při dopadu paty na podložku dochází k velkému zrychlení COP, po
dopadu paty k mírnému zpomalení a ke zvýšení rychlosti dochází opět při průběhu
centra tlaku přes střední část nohy. Okolo 40% stojné fáze krokového cyklu centrum
tlaku rychle zpomaluje, což naznačuje, že došlo k zatížení hlaviček metatarzů. Z toho
vyplývá, že přední část nohy je zatížena delší dobu než zadní a to zhruba v poměru 1:3.
(Dungl, 1989) Centrum tlaku poté probíhá z oblasti středu středonoží směrem mediálně
přes oblast metatarzů a končí v oblasti palce. Průběh centra tlaku jde tedy z oblasti
proximální části paty, probíhá přes mediální stranu nohy a končí na laterálním okraji
palce (Hutton, 1995).

Obr. č. 23.: Křívka znázorňující průběh COP během stojné fáze
chůze. Převzato z Hutton (1995).
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5.6. Faktory ovlivňující distribuci plantárních tlaků při chůzi
Na rozložení a velikost plantárních tlaků má vliv mnoho různých faktorů. Ty
mohou být strukturální a funkční.
Morag, Cavanagh (1999) uvádí, že podíl vlivu struktury a funkce nohy na
distribuci plantárních tlaků je přibližně jen 50%, ačkoli jejich relativní přispění je
v různých anatomických regionech nohy odlišné.
Ve střední oblasti planty a pod prvním metatarsem má dominantní vliv struktura,
zatímco v oblasti paty a halluxu má významný vliv jak struktura, tak i funkce nohy.

5.6.1. Anatomické regiony planty:
Morgan, Cavanagh rozdělují plantu do čtyř oblastí - region paty, střední části
nohy, přednoží a palce. V těchto oblastech je rozdílný vliv strukturálních a funkčních
faktorů, které určují velikost a rozložení plantárních tlaků.

5.6.1.1. Oblast paty:
Velikost tlaku pod regionem paty je ovlivňována jak strukturou, tak i funkcí
kalkaneu. Hodnoty tlaku v tomto reginonu jsou závislé na velikosti nožní klenby. Čím
je podélná klenba vyšší, tím je větší sklon (inklinace) kalkaneu a je zde vyšší i hodnota
plantárního tlaku.
Nezanedbatelný vliv má v tomto regionu také tloušťka měkkých tkání. Větší
množství měkkých tkání pod patou vede k redukci tlaku. Jejich důležitost spočívá
v ochraně kostěných struktur a v absorpci nárazů (Morag, 1999).
Morag a Cavanagh (1999) také objevili překvapující fakt, že na velikost tlaků
pod patou má vliv i věk. Se zvyšujícím se věkem dochází ke snižování hodnoty tlaků
tohoto regionu. Hutton (1979) uvádí v závislosti na věku také snižující se hodnoty
i v regionu halluxu.
Morag (1999) uvádí, že rozložení plantárních tlaků není ovlivněno ani kloubním
pohybem, ani aktivací plantárních dorsiflexorů.
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Podíl na rozdílném rozložení plantárních tlaků mají také parametry jako rychlost
dopadu nohy ve vertikálním i horizontálním směru, čas kontaktu a rychlost chůze.
Z toho můžeme vyvodit, že velikost a rozložení tlaku v tomto regionu je velmi
ovlivněna událostmi před a při iniciálním kontaktu s podložkou (Caselli, 2002). Velkou
variabilitu v rychlosti, jakou dochází ke kontaktu nohy s podložkou popisuje Jefferson
(in Whittle, 1999). Někteří jedinci téměř nohu zastaví ve vzduchu ještě před kontaktem
s podložkou, zatímco jiní používají podložku k zastavení pohybu nohy. Vyšší rychlost
dopadu paty na podložku působí zvýšení hodnot plantárních tlaků. Také se vzrůstajícím
rytmem chůze dochází ke zvyšování tlaku v zadní části paty.

5.6.1.2. Region střední části planty:
Hodnoty plantárních tlaků v tomto regionu jsou ovlivňovány především
hmotností a věkem jedince, rozsahem pohybu nohy do everze a sklonem (inklinací)
kalkaneu a výškou oblouku klenby.
Hmotnost a výška oblouku klenby působí zvýšení plantárních tlaků v tomto
regionu a věk působí snížení hodnot působících tlaků. Dle Pertunnena bylo zjištěno, že
v tomto regionu hmotnost jako jediný prediktor ovlivňovala 23,4% variací v distribuci
tlaků planty (Pertunnen, 2002). Dle Moraga (1999) platí, že čím vyšší je hmotnost
jedince, tím vyšší jsou hodnoty tlaku v této oblasti, ale toto se neprokázalo v ostatních
oblastech nohy. Cavanagh et. al. (1999) však zjistili pouze minimální vliv hmotnosti na
změnu hodnot tlaku v tomto regionu.
Věk opět patří mezi faktory, které mají vliv na redukci tlaku.
Typ nohy s nižší podélnou klenbou, tedy menším sklonem kalkaneu a větší
kontaktní plochou je spojen s vyššími hodnotami a větší rozsah everze je spojen
s nižšími hodnotami tlaku v této oblasti. To pravděpodobně umožňuje, aby noha během
mezistoje byla ve větší pronační poloze a tak dochází k přesunu zatížení mediálním
směrem (Morag a Cavanagh, 1999).
Vliv na zatížení střední části planty má i funkce m. thibialis posterior. Pokud je
porušena funkce tohoto svalu, dochází v oblasti střední části nohy k abnormálnímu
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zatížení a to působí nadměrné napínání pasivních podpůrných struktur nohy (Abbound,
2000).

5.6.1.3. Region přední části nohy
Plantární tlak v této oblasti prvního metatarsu je ovlivněn jak strukturálními, tak
funkčními faktory.
Mezi strukturální faktory patří dle Cavanagha (1997) vzdálenost sezamské
kůstky, (která je situovaná pod prvním metatarsem) od podložky a sklon (inklinace)
kalkaneu. Hodnoty plantárních tlaků v této oblasti stoupají s menší vzdáleností
sesamské kůstky od podložky a s nižším sklonem kalkaneu.
Cavanagh (1997) poukazuje i na význam mediálního oblouku podélné klenby
nohy a na tloušťku měkkých tkání pod prvním metatarsem.
Mezi funkční faktory je možno zařadit i větší aktivaci m. gastrokneimus během
třetí čtvrtiny stojné fáze, která může souviset se zvýšením tlaku v této oblasti
(Pertunnen, 2002).
Abbound (2000) popisuje situaci, kdy je dysfunkční m. thibialis anterior a to
vede k vyšším hodnotám tlaků pod nohou a k delšímu kontaktu nohy s podložkou právě
v oblasti metatarzálních hlaviček než u subjektů bez této dysfunkce.
Snížená aktivace m. thibialis anterior také může způsobovat dle Elisy (2002)
časnější kontakt přednoží s podložkou. Autor však poukazuje na to, že tentýž jev může
být způsoben přesunem kyčle přes single leg support fázi.
Větší úhel Chopartova skloubení, který souvisí se zvýšením tlaku pod prvním
metatarsem může být spojen se sníženou mobilitou talocalcaneonaviculárního kloubu
a tak nepřímo vést ke zvětšení zatížení pod tímto metatarsem (Cavanagh, 1999).
Podle některých autorů je nejvíce zatěžovanou strukturou v této oblasti hlavička
1. metatarsu (Jacob, 2001 a Cavanagh, 1997). Někteří tvrdí, že nejvíce jsou zatěžovány
hlavičky 2. a 3.metatarsu (Nikolopoulos, 1997 a Hayafune, 1999). Cavanagh (1999)
k tomu poznamenává, že je-li příliš krátký 2. metatars, dochází ke zvýšení tlaku pod
prvním metatarsem.
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Jacob ve svých prácích prezentuje, že nejvíce zatěžovanou strukturou přednoží
je hlavička os metatarsale I. Celková přenesená síla je v této oblasti rovna 119 % tělesné
hmotnosti. První metatarsální kost, zvláště pak hlavička II. metatarsu jsou zatíženy
zejména axiální kompresivní silou, ale rovněž jsou vystaveny ohýbání při dorsální flexi
přednoží (Jacob, 2001).
Tlak v oblasti 1. a 2. metatarzu souvisí také s rytmem chůze (Lord, 2000). Jacob
pomocí měření na silové platformě zjistil, že čím nižší je rychlost chůze, tím větší je
podíl síly pod druhým a třetím metatarsem. Při chůzi rychlé nese první metatarsální
hlavička větší zatížení a s tím koresponduje i redukce sil pod hlavičkami druhého
a třetího metatarsu (Jacob, 2001).
Angelahouldsworht (2006) říká, že u subjektů s dg. Hallux valgus je na přednoží
možno zjistit celkově vyšší plantární tlaky a delší dobu kontaktu s podložkou než
u subjektů s nohou bez patologie.
Dojde-li ke snížení aference z celé plosky nohy, sníží se významně také hodnoty
tlaků v oblasti prstů (Nurse, 2001, Elisa, 2002).

5.6.1.4. Region palce:
Velikost tlaku v této oblasti je ovlivňována strukturálními i funkčními faktory
palce. Hlavně mezi ně patří pohyblivost prvního MP kloubu. Je-li omezená dorzální
flexe kloubu a vyšší rychlost pohybu, tak během odrazu palce a na konci stojné fáze
jsou plantární tlaky v regionu vyšší.
Mezi další faktory patří dlouhý hallux, malé množství měkkých tkání pod
sezamskými kůstkami prvního metatarzu a úhel mezi proximálním a distálním článkem
palce (Morag a Cavanagh, 1999).
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5.6.2. Další faktory ovlivňující rozložení zatížení plosky nohy
Razeghi a Batt (2002) uvádějí, že kontaktní tlak pod zatíženým chodidlem je
závislý na tělesné hmotnosti, tělesné výšce, věku, pohlaví a době, kdy bylo v dětství
započato nošení obuvi.
Pepper (1997) doporučuje uvádět tělesnou hmotnost jedinců výzkumného
souboru, z důvodů ovlivnění získaných dat tímto faktorem. Gravante (2003) poukazuje
na skutečnost, že obezita nemá vliv na změnu rozložení maximálních kontaktních sil.
Véle (2006) poukazuje na vliv výšky vzrůstu. Jedinci vyššího vzrůstu, tedy
s větší délkou končetin mají delší kroky a pomalejší kadenci.
Kolář uvádí, že velikost tlaku je ovlivněna událostmi, které se odehrají před
a v průběhu počátečního kontaktu chodidla s podložkou, tj. rychlost dopadu nohy
a doba kontaktu (Kolář, 2003).
De Clercq et al.(1994) poukazuje na významný vliv způsobený charakteristikou
měkkých tkání planty.
Dle Mortona hraje významnou úlohu i relativní délka metatarsů.
Nezanedbatelný vliv na distribuci plantárních tlaků má omezený pasivní
a aktivní rozsah pohybu v kloubu, konfigurace mediální podélné klenby nohy, kostní
prominence, přítomnost kladívkovitých a drápkovitých prstů, úhel odvalu palce,
aktivace svalů a Perry (2002) také uvádí významný vliv způsobený „stylem“ chůze.
Některé již zmíněné faktory a jejich vliv na distribuci tlaků na plantě jsou více
popsány dále.

5.6.1.5. Vliv věku
5.6.1.5.1.

Chůze dětí

Růst i maturace centrálního nervového systému ovlivňuje změny chůze až asi do
3,5 až 4 let. Změny, které se dějí po maturačním procesu, souvisejí s časoprostorovými
parametry a korelují s délkou dolní končetiny a tělesnou výškou. Sutherland (1997)
uvádí, že rychlost chůze je výsledkem frekvence kroku a délky kroku.
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Hallemans a spol. (2003) zkoumali chůzi a distribuci plantárních tlaků u dětí,
které začínají chodit. Popsali 3 typy distribuce zátěže v průběhu chůze u těchto dětí.
Iniciální náraz patou, plantární kontakt a prstovou chůzi. V prvním popsaném případě je
první peak tlaku pod regionem paty. Ten však rychle klesá a následuje vzestup tlaku
pod střední částí nohy. Tlaky pod metatarsálními hlavičkami a pod palcem byly také
zvýšené. Ve druhém vzoru zatěžování byly zvýšeny plantární tlaky současně pod patou,
středonožím a metatarsy. Poté ve fázi roll-off následoval pokles tlaků pod patou
a střední částí nohy a vzestup pod metatarsy a palcem. Ve třetím vzoru, v „chozní po
prstech“ byly peakové hodnoty pod metatarsy a palcem. Tento třetí vzor vymizel
nejdříve a to přibližně po dvou týdnech.
Roční dítě chodí rytmem staccato. Kadence je rychlá, kroky jsou velmi krátké.
Rychlost chůze je zhruba poloviční oproti chůzi dospělých.
Batolecí chůze má širokou bazi, při došlapu dopadá noha na podložku celým
chodidlem, chybí iniciální kontakt paty s podložkou, odvíjení nohy je však již vyvinuto.
Chůze tříletých je již více podobná chůzi dospělých. Kadence je pomalejší než
u ročního dítěte, rychlost je vyšší, baze je užší, rychlost je omezena délkou kroku.
V šesti letech již dítě chodí dospělým způsobem (Sutherland, 1996). Pro udržení
stejné rychlosti chůze při kratším kroku je však zapotřebí větší frekvence. Z toho plyne
relativně větší iniciální vertikální zatížení, stejně i větší zatížení během stojné fáze
kroku, a relativně větší jsou i předozadní a bočné smykové síly (Dungl, 1989).
Javůrek také poukazuje na rozdílnost zatížení v závislosti na věku. U tříletého
dítěte spočívá tělesná hmotnost na laterálním okraji nohy a v oblasti 4. a 5. prstce, která
je při chůzi využívána k odrazu. V deseti letech dochází k zatěžování prstců
stejnoměrně a ve 14 letech je klenba již zcela vytvořena a v během chůze se odrazová
oblast přesouvá do oblasti 1. prstce (Javůrek, 1982).
Sutherland poukazuje na to, že vertikální, medio-laterální a předozadní křivky
u dvouletých a starších dětí mají s určitou mírou odlišnosti vzory podobné dospělým.
U dětí ve věkovém rozmezí 2-7 let křivky vertikální síly ukazují větší vymezení
mezistoje a druhý vrchol křivky nepřevyšuje 100% tělesné váhy (Sutherland, 1997).
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Kellis poukazuje na to, že zjištěné vrcholové plantární tlaky pod všemi
anatomickými strukturami nohy v průběhu chůze u 12-34 měsíčních jsou téměř 1/3
tlaků dospělých jedinců. A po dosažení 4 roku věku se již časové charakteristiky
distribuce tlaků podobají tlakům pozorovaným v dospělosti (Kellis, 2001).
Kellis (2001) zjistil u 15 chlapců ve věku 3,2 (± 0,4) let, že s nejvyššími
plantárními tlaky se setkáme v průběhu chůze v regionu palce u nohy a nejnižšími
v regionu střední části nohy. Zjištěné tlakové vzory jsou velmi podobné vzorům
pozorovaným u dospělých subjektů.

5.6.1.5.2.

Chůze ve stáří

Člověk se učí chůzi v průběhu prvního roku života a dosahuje v tom zralosti
okolo 7. roku až do 60. roku. Stařecká výkonnost během chůze poté začíná upadat
a starší lidé postupně zpomalují. Významným efektem věku na časově prostorové
parametry je zmenšení délky kroku, kadence a rychlosti chůze, která se zmenšuje od 0,1
po 0,7 % za rok u subjektů starších 70 let (Prince, 1997). Dochází k prodloužení fáze
dvojité opory a delší flat-foot fáze (Kwon, 2003). Chůze se díky těmto změnám
stává bezpečnější a stabilnější (Winter, 1993).
Vliv věku na rozsah pohybu v kyčli, koleni a hleznu byl prokázán Murrayem (in
Giannini, 1998). Navíc redukce extenze v kyčli ve fázi toe-off a větší flexe v koleni
a hleznu v heel - strike je spojená s poklesem everze v kotníku během stojné fáze.
Brzdící rychlost při kontaktu paty je u straších subjektů podstatně vyšší
navzdory nižší rychlosti chůze (Winter, 1993). U starších jedinců to je průměrně
1,15 m/s a u mladších 0,85 m/s (Prince, 1997). To souvisí s nižší a opožděnou aktivitou
hamstringů. Dále Winter poukazuje na to, že anteropostriorní vrchol během push-off
fáze je menší u starších subjektů (1,93N/kg) oproti mladším jedincům (2,19N/kg)
(Winter, 1993).
U starších subjektů je tedy prodloužen kontaktní čas nohy s podložkou. Pro
normální chůzi je nutné zvládat stoj na jedné DK, protože ten se vyskytuje při chůzi ve
švihové fázi kroku. Dospělí necvičení jedinci jsou schopni tuto pozici zaujímat po dobu
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10s. Tento čas se však s přibývajícím věkem zkracuje. Právě tato skutečnost může být
důvodem, proč se s vyšším věkem prodlužuje fáze dvojité opory v průběhu chůze.
Dále bylo zjištěno, že starší jedinci mají v průběhu chůze pod celou plochou
chodidla asi 1,12-1,20 x větší hodnoty maximální síly v porovnání s mladšími subjekty.
Mají tendenci k tomu, že křivky maximální síly jsou téměř identických hodnot od
iniciálního kontaktu až po kontaktní fázi s metatarsy. Dále byla u starších probandů
zjištěna výrazná diference v distribuci tlaků v průběhu chůze v závislosti na pohlaví.

5.6.1.6. Vliv pohlaví
Byly zjištěny signifikantní odchylky v chůzi závislé na pohlaví. U žen je
zvýšená kadence, zato délka kroku je nižší, nižší jsou hodnoty mediolaterální složky
GRF, menší pánevní pohyb a redukované exkurze kyčle ve frontální rovině způsobené
zvětšením externí rotace kolene ve švihu. V sagitální rovině je redukovaná flexe kolene
v průběhu swingové fáze a je přítomen pokles funkce plantárních flexorů v průběhu
heel strike. Tento vzor chůze je u ženské populace pravděpodobně ovlivněn nošením
podpatků (Giannini, 1998).

5.6.1.7. Změněná kvalita čití a její vliv na distribuci plantárního
tlaku
Otázkou vztahu mezi senzorickými informacemi a distribucí plantárního tlaku se
zabývalo mnoho studií.
Nurse ve své studii na deseti subjektech kvantifikoval změny plantárního tlaku
v závislosti na snížení senzorického vstupu (inputu) plosky nohy. Pomocí aplikace ledu
snížil senzorický feedback v různých oblastech nohy. Motorickou odpověď sledoval
měřením EMG svalové aktivity. Zjistil, že maximální hodnoty peakových tlaků
a časový integrál tlaku (pressure - time integral) byl významně vyšší v oblastech
nezměněné citlivosti (senzitivity).
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Snížil-li se senzorický input pouze v určité oblasti, došlo k posunu COP z oblasti
snížené senzitivity. Byla-li snížena senzitivita celé nohy, pak došlo ke kompenzaci
pomocí zvýšení tlaku na hlavičkách metatarzů a snížením tlaků v periferních částech
nohy.
Zaznamenal také významné změny v celkových pohybových vzorech. Po snížení
senzorické informace došlo ke zvýšení svalové aktivity extenzorů kyčelního kloubu
a flexorů kolenního kloubu v průběhu stojné fáze (Nurse, 2001).
Podobnou otázkou se zabýval ve své studii Elis (2002). Použil podobný způsob
snížení senzorické informace jako Nurse (2001) a zjistil, že došlo k redukci
maximálních hodnot tlaku ve všech regionech plosky, které byly ochlazeny. K největší
redukci dle jeho výzkumu došlo pod patou a prsty nohy. Zjistil také, že při chůzi
docházelo k dřívějšímu kontaktu přednoží s podložkou (Elis, 2002).
Škodová ve své práci poukazuje na výzkum, který provedl Kato et al. (1996),
kdy zkoumal stoj na boso a stoj s ortézou u diabetických pacientů s ulceracemi. Zjistil,
že ve stoji s ortézou došlo k významné redukci a redistribuci tlaku . Uvádí, že průměrná
redukce maxima tlaku byla po aplikaci ortézy 56,3%. Došlo také ke zvětšení kontaktní
plochy nohy (Škodová, 2004).

5.6.1.8. Vliv nocicepce
Krok na straně bolestivé nocicepce se zkracuje a vzniká kulhání (Véle, 2006).
To má z následek změny v distribuci plantárních tlaků.
Powers (1999) provedl výzkum, kdy byli testováni jedinci s patellofemorální
bolestí. Vykazovali významně nižší rychlost v testu volní i rychlé chůze, než probandi,
kteří bolestí netrpěli. Také v průběhu stojné fáze kroku při rychlé chůzi u nich byla
menší flexe v kolenním kloubu a průměrné maximální zatížení nohy bylo signifikantně
menší, než u kontrolní skupiny.
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5.6.1.9. Faktor rychlosti kroku
Kroková rychlost je produktem frekvence a délky kroku (Winter, 1991). Zhu
(1995) poukazuje se zvýšením rychlosti chůze také na zvýšení kadence, zvýšení
peakových plantárních tlaků a snížení kontaktu nohy s podložkou. Cavanagh (2000)
říká, že s pomalejší chůzí a tím se zkrácením krokové délky se také prodlužuje doba
dvojité opory. Rychlost chůze je velmi důležitá, protože ovlivňuje velikost GRF
(Pertunnen, 2002 a Cavanagh, 1999). Z tohoto důvodu se v některých výzkumech
používá standardní, předem určené rychlosti, kterou subjekt bude v průběhu výzkumu
chodit. (Cavanag, 1999). Matějů (2004) popisuje, že v některých studiích byla rychlost
chůze kontrolována metronomem, což však vyžaduje dlouhou přípravu a navíc tuto
chůzi není možné považovat za jedinci přirozenou. Proto je nutné upozornit na práci
Barnetta, který doporučuje, aby subjekt chodil rychlostí, která je mu přirozená a není
nijak modifikovaná (Barnett, 1997). White poukazuje na skutečnost, že zvýšení krokové
rychlosti má za následek vyšší peakové tlaky reakčních sil podložky ve fázi foot flat,
a snížení ve fázi mid stance. K žádným výraznějším změnám dle White nedošlo ve
fázích heel off a toe off. (White in Yang 2006). Han (1999) poukazuje na to, že na
základě předpokladů Kermozka lze očekávat že kadence a rychlost chůze ovlivňuje
pohyb COP. Na základě svého výzkumu však toto nepotvrdil a tudíž zastává názor, že
kadence sama o sobě na COP vliv nemá (Han, 1999). Hsiang, kterého cituje Perunnen
(2002) použitím silových plátů zjistil, že při zvýšené krokové rychlosti došlo k posunu
COP a také vyšší rychlost měla za následek nepříznivý účinek na vzor distribuce
plantárních tlaků. EMG aktivita svalů nohy se při vyšší rychlosti zvyšuje, ale vzory
rozložení jejich působení zůstávají v podstatě stejné (Pertunnen, 2002). Peakový
vrcholový tlak a GRF se může lišit, přestože kroková rychlost bude podobná. Důvodem
je to, že rychlost je produktem různé kombinace krokové délky a kadence. Přesto
Rosenbaum a Hughes poukazují na to, že kroková rychlost distribuci plantárních tlaků
ovlivňuje tím, že peakové tlaky a celková síla se lineárně zvyšuje se zvyšující se
rychlostí. Mueller (2003) naproti tomu ve své studii uvádí, že kroková rychlost nemá
významný vliv na distribuci plantárních tlaků. Lord (2000) poukazuje na to, že dochází
k nárůstu tlaků pod patou a zatížení se posunuje mediálně pod přednoží. Yang (2006)
cituje Kernozka (1996), který objevil, že se zvyšující se rychlostí dochází ke zvýšení
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peakových tlaků v oblasti paty. Změnu však nezaznamenal v oblasti přednoží. Wahren,
Maher a Higbie (2003) ve své studii prezentují, že byl nalezen lineární vztah mezi
rychlostí a maximem tlaku na patě, mediální části přednoží a prstů nohy. Tlaky v těchto
regionech byly zvýšeny o 91-289 % v závislosti na zvyšující se rychlosti od 0,45 do
1,79 m/s. Změna tlaků v čase na přednoží a prstech nohy korelovala se změnami
svalové aktivity m. gastrocnemius (vzájemná korelace >-90). Jacob (2001) měřil
pomocí silové platformy síly působící pod přední částí chodidla a zjistil, že čím nižší je
rychlost chůze, tím větší je podíl síly pod druhým a třetím metatarsem. Při chůzi rychlé
nese první metatarsální hlavička větší zatížení a s tím koresponduje i redukce sil pod
hlavičkami druhého a třetího metatarsu. Pertunnen (2002) říká, že přestože vrcholové
plantární tlaky se zvyšující se rychlostí vzrůstají pod většinou oblastí pod chodidlem,
tak stejná hodnota, nebo i mírné snížení se vyskytuje v laterální části středonoží a
v oblasti přednoží a pátého prstu. Rosenbaum (1997) uvádí, že hodnoty tlaků vzrůstají
v oblasti paty a středního přednoží, zatímco v oblasti středonoží a laterální části
přednoží klesají. Přesto Pertunnen poukazuje na to, že někteří autoři například Rozema
(1996) a Zhu (1995) nezjistili při vzrůstající krokové rychlosti žádné snížení
vrcholového tlaku pod laterální částí přednoží (Pertunnen, 2002). Tyto rozdíly mezi
studiemi mohou být zapříčiněny prostorovým rozlišením měřícího systému, ověření
krokové rychlosti, vzorkovacím kmitočtem a rozdílem měření pomocí insole zařízení
a platformou.

5.6.1.10. Vliv obutí
Véle poukazuje na vliv obutí a uvádí, že obuv sice ochraňuje plantu před
poškozením, ale současně potlačuje činnost vnitřních svalů nohy a tím i pohyblivost
nožní klenby, zejména je-li podešev málo pružná. Na tvrdém terénu je však pružná
podešev nutností, aby se zabránilo tvrdým nárazům při chůzi (Véle, 2006).
Grundy v roce 1975 hodnotil působení sil a COP v různých druzích obuvi a na
boso. Došel k závěru, že v obuvi je redukována funkce přednoží a vzrůstá tuhost
chodidla. Porovnával také chůzi v obuvi s vložkami, v kožené obuvi, turistické obuvi,
v dřeváku a s různě modifikovaným typem obutí. Dosažené výsledky však není možné
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považovat za objektivní, protože porovnání působení různých druhů obuvi na distribuci
tlaků hodnotil pouze u jednoho subjektu. Uvádí také, že pružná podešev spolu se
stélkou obyčejné obuvi zvyšuje celkovou oblast nožního kontaktu v průběhu stojné fáze
a posunuje COP z oblasti první a druhé hlavičky metatarsů a prstů k střednici boty.
K podobným výsledkům došel Nyska (1995), kterého ve svém díle cituje
Pertunnen (2002), když uvedl, že v obuté noze jsou peakové chodidlové tlaky
a maximální síly nižší ve většině oblastí pod nohou s výjimkou střední části přednoží
než u chůze bez obuvi.
De Witt et al. v roce 2000 provedl analýzu stojné fáze při běhu bez obuvi
a s obuví u devíti subjektů. Při běhu bez obuvi bylo postavení nohy více horizontální
než při běhu s obuví. Překvapivé bylo zjištění, že nedošlo ke změně vertikální rychlosti
dopadu nohy na zem v závislosti na obutí. Měření plantárních tlaků poukázalo
u subjektů bez obuvi na vztah mezi více horizontální polohou nohy a nižším tlakem pod
oblastí paty. Proto u běžců bez obuvi je předpoklad, že se horizontálnější polohou nohy
při dopadu limituje lokální tlak pod regionem planty (De Witt, 2000).
Perry (1995) uvádí, že byly zkoumány boty s koženou podrážkou a tretry. Oba
druhy bot významně redukovaly tlaky pod druhým metatarsem. Tretry však navíc
snížily tlak ve všech oblastech pod stopou, ale boty s koženou podrážkou v ostatních
částech chodidla nijak významně plantární tlaky neredukovaly. Tretry mohou odlehčit
plantární tlaky a dostatečně tak chránit chodidlo od tvorby ulcerace.
Geil (2002) hodnotil vliv obuvi na kinematiku pohybu na souboru 13 šermířů
a srovnával účinky šermířské a sportovní obuvi na kinematiku pohybu a distribuci
plantárního tlaku. Zjistil, že ve sportovní obuvi došlo k redukci plantárních tlaků
v oblasti přednoží a paty. Přestože to nebylo přístrojově prokazatelné, šermíři
subjektivně udávali, že ve sportovní obuvi došlo k ovlivnění kinematiky těla. Prokázané
bylo časové prodloužení jednotlivých pohybů. V případě celotělových výpadů klesla
rychlost až o 1m/s u většiny šermířů.
Výzkumné práce Grundyho (1975), Perry (1995) a Geila (2002) jsou velmi
přínosné v poznání, že kvalita obuvi velmi ovlivňuje plantární distribuci tlaků ve smyslu
redukce či zvýšení tlaků v určitých oblastech nohy. Na vliv obuvi na distribuci tlaků
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také poukazuje Dai (2006), který uvádí, že obuv je významným faktorem pro vznik
vředu u diabetiků a cituje MacFarlane and Jeffcoate (1997), kteří uvádějí, že
nepřiměřená obuv zapříčinila vznik až 21% diabetických vředů. Toto zjištění má
zásadní vliv pro ty, kdo se zabývají výrobou či úpravou obuvi pro rizikové skupiny
pacientů. To podporuje také zjištění Cavanagha (1990), který uvádí, že speciální
terapeutická obuv vykazuje redukci peakových tlaků a tím významně snižuje riziko
vzniku diabetických vředů. McPoil (1992) poukazuje na možnost použití různých
stélkových materiálů, které jsou taktéž vhodné k redukci významných peakových
plantárních tlaků.
Naproti tomu Lavery (1997) pomocí výzkumu ve kterém bylo zahrnuto 32
subjektů s diabetes melitus zjistil, že klasické pohodlné atletické trenérské boty byly ve
snižování peakového tlaku přednoží stejně efektivní jako běžně předepisované
terapeutické boty.
Dai (2006) se zabýval zkoumáním rozdílů v distribuci plantárních tlaků a sil
v průběhu chůze s bosou nohou a nohou v ponožce a zabýval se obecně vztahem nohaponožka a vnitřek obuvi. Zaznamenal, že střižné síly v průběhu chůze s bosou nohou
byly vyšší než při chůzi s ponožkou, distribuce zatížení však byla podobná. Zkoumal
ponožku, která je schopná redukovat třecí síly buď mezi stélkou obuvi a ponožkou,
nebo mezi nohou a ponožkou. Objevil, že nošení ponožky se sníženým třením proti
vnitřku obuvi, která dovoluje relativně větší posun a tím i tření mezi nohou a ponožkou
má za následek významnou redukci střižných sil a to v zadní části nohy z 3,1 na 0,88 N
a na přednoží z 10,61 na 1,61 N. Dále uvádí, že je možné tyto síly redukovat použitím
další ponožky, která redukuje třecí síly mezi nohou a ponožkou a tak dosáhnout v zadní
části nohy hodnoty 0,43 N a v oblasti přednoží 1,18 N. Je však nutné poznamenat, že
autor ve svém článku neuvedl, jak vypadal a jak byl početný zkoumaný soubor.
Podobnou otázkou týkající se nošení ponožky u diabetických pacientů se zabýval
Blackwell. Uvádí, že není signifikantní rozdíl mezi nošením speciální diabetické
ponožky a ponožky normální. Poukazuje však na nutnost ponožku nosit. Doporučuje
také diabetické skupině chodit vždy v obutí a uvádí konkrétní doporučení, jak by měla
ideální obuv pro diabetiky vypadat (Blackwell, 2002).
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Cook (1996) při výzkumu zabývajícím se změnami časové charakteristiky
a distribuce plantárních tlaků při chůzi bez obuvi a s různou výškou podpatku na 30
zdravých subjektech ženského pohlaví zjistil, že kontaktní fáze - heel strike byla
prodloužena, když subjekt byl bosý, nebo měl plochý podpatek. Midstance a foot flat
byla prodloužena měl-li subjekt vysoké podpatky. Autor také poukazuje na možnost
lineární závislosti mezi výškou podpatku a prodloužením zmíněných fází, nicméně tento
vztah nebyl v uvedeném výzkumu podstatný. Fáze toe-off zabírá větší procento stojné
fáze pokud je subjekt v průběhu testu bosý. Propulse byla také významně vyšší
s nízkými podpatky, než s podpatky vyššími. Procento stojné fáze strávené v single
support fázi bylo mírně vyšší pro bosou nohu, než pro ploché nebo i mírné podpatky.
Pertunnen poukazuje na zmiňovanou lineární závislost, kdy obuv s vysokými
podpatky a úzkou špičkou ovlivňuje zvýšení peakového tlaku pod metatarsálními
hlavičkami a palcem u nohy. Průměrné vrcholové tlaky pod nohou se zvětšily o 22 %
pro nízký, 57 % střední a 76 % vysoký podpatek ve srovnání s chůzí bez obuvi
(Pertunnen, 2002).
Gefen (2002) poukazuje na to, že dlouhotrvajícím používáním vysokých
podpatků dochází k posunu COP

laterálně. Tento laterální posun redukuje

mediolaterální stabilitu od nohou a zmenšuje tělesnou rovnováhu. Pertunnen (2002)
předpokládá, že tyto změny v distribuci tělesné rovnováhy spojují nestabilitu spojenou
s vysokými podpatky se zvyšujícím se rizikem zranění.

5.6.1.10.1.

Shrnutí:

Z uvedených výzkumů je patrné, že obutí a jeho kvalita má zásadní vliv nejen na
distribuci plantárních tlaků, na chování chodidla v průběhu chůze, ale také na
kinematiku celého těla. Z naznačených výsledků je patrné, že obuv může mít zásadní
vliv na vznik různých patologií, ale naproti tomu je také možné pomocí vhodné obuvi
redukovat další progresi mnoha onemocnění. Příkladem v tom může být vznik ulcerace
u diabetiků, jak na to poukazuje Dai (2006). Ten navíc uvádí, že velmi důležitý je
celkový komfort chodidla v obuvi a poukazuje na důležitost nošení ponožky, pomocí
které je možné snížit střižné síly vznikající mezi chodidlem a obuví na nezbytné
minimum.
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Přestože se tematikou vlivu obutí na dolní končetinu zabývalo mnoho
výzkumníků a mnozí z nich hledali odpovědi na velmi zajímavé otázky, je nezbytné
uvést, že někteří zanedbali popis metodologie výzkumu a tím snížili validitu popsaných
výsledků. Velmi častým jevem je neuvedení velikosti zkoumaného souboru. Jak je
možné pozorovat u Daie (2006). Dále je nutné podotknout, že mnoho autorů ve svých
pracích zkoumalo velmi malý a mnohdy nesourodý soubor, což má taktéž za následek
snížení validity provedených výzkumů. Příkladem v tom může být práce Grundyho
(1975), který uvedl velikost a přesný popis zkoumaného souboru, nicméně v otázce
různých obutí a jejich vlivu na COP vyšetřoval pouze jeden subjekt. To je však
k hodnocení výsledků nedostačující.

5.6.1.11. Metodologické faktory:
Velmi důležitá je velikost snímače, který bude použit k hodnocení distribuce
tlaků. Systémy využívající snímačů o větší velikosti podávají obecně výsledky nižší
kvality. Srovnání snímače o velikosti 10mm2 a 5mm2 ukazuje, že snímač o velikosti
10mm2 v regionu prstů podceňuje hodnoty tlaků, zatímco v patovém regionu udávají
oba snímače podobné výsledky. Přesto však existují rozdíly mezi těmito dvěma regiony,
protože vrcholové tlaky pod hlavičkami metatarsů a prsty jsou více diferencovány než
pod patou (Davis, 1996).
Roy (2002) poukazuje na to, že vrcholové tlaky jsou také ovlivněny
vzorkovacím kmitočtem, který pokud je nižší, jak poukazuje Pertunnen (2002) může
zapříčinit příliš nízký odhad peakových tlaků ve vyšších krokových rychlostech. Proto
vhodné vzorkovací kmitočty pro studium chůze jsou 50 Hz a více.
Dále má na distribuci plantárních tlaků velký vliv technika sběru dat - midgait
metoda, metoda prvního kroku. Přestože se názory na sběr dat velmi liší, je důležité, jak
poukazuje Cavanagh (1999), provést minimálně 5 testů pro každou nohu.
Další výrazný vliv na rozložení tlaků na noze má vizuální cílení. Přestože
Grabinger (1995) poznamenal, že vizuální cílení má jen minimální vliv na proměnlivost
GRF a podobnou myšlenku uvádí i Nicholson (1998), tak Harrison a Rolland (1997)
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poukazují na nebezpečí vytvoření abnormálních vzorů chůze a Hirokawa (1989)
poukazuje na tu skutečnost, že cílení na platformu nutí subjekt k prodloužení nebo
zkrácení kroku. Přesto Wearing (2000) říká, že přestože dochází k upravení délky kroku
v závislosti na cílení, tak nedochází k ovlivnění velikosti hodnot, časového působení
a proměnlivosti GRF. Problém s cílením je však eliminován, použijeme-li k výzkumu
insole zařízení.
Pepper (1997) poukazuje na skutečnost, že hodnoty maximálních tlaků samy
o sobě nejsou dostatečnými hodnotami charakterizující rozložení tlaků na chodidle a je
vhodné je doplňovat časovými údaji (časové intervaly, kontaktní časy, průběhy
rychlostí zatížení). Harrison a Hillard (1997) v souladu s tímto názorem uvádějí, že je
vhodné uvádět časoprostorové parametry. Současně také poukazují, že tyto
charakteristiky nejsou v literatuře odpovídajícím způsobem a důsledně charakterizovány
a tak jejich porovnání ve výzkumech provedených různými autory často není možné.

5.6.1.11.1.

Shrnutí:

Většina výše zmíněných faktorů, které mohou ovlivnit distribuci tlaků na noze
jen v průběhu samotného výzkumu bude zmíněna ještě dále. Je však nezbytné poukázat
na tu skutečnost, že všechny uvedené faktory je v rámci výzkumné práce nutné uvést.
A přestože se názory například na počet opakování testu významně liší, je potřeba uvést
počet, kolik testů bylo provedeno a to třeba i s vysvětlením, proč se výzkumníci
rozhodli právě pro tento způsob průběhu výzkumu. U některých skupin s určitými
diagnózami například není možné provádět více opakování z důvodů, že toho probandi
nejsou schopni. Nebudou-li uvedena všechna vstupní data, dojde k významnému snížení
validity provedeného výzkumu. Důležité to je i pro další srovnání zjištěných výsledků
a následné vyvození závěrů do klinické praxe. Pokud jde o velikost snímače, tak ze
závěrů mnoha výzkumníků je možné vyvodit závěr, že nejlepší je využít velký počet
malých senzorů, aby získaná data měla dostatečnou výpovědní hodnotu. Tímto směrem
se vydávají v dnešní době i mnozí výrobci měřících zařízení.
Pokud jde o vzorkovací frekvenci, tak bylo zjištěno, že je dobré použít frekvence
50 Hz a vyšší. Data z těchto výzkumů jsou velmi hodnotná pro výrobce měřících
zařízení, protože mohou vyvíjet zařízení, která budou mít větší klinické uplatnění.
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5.7. Reliabilita měření
Cavanagh poukazuje na to, že různé technologie měření tlaků produkují rozdílné
výsledky (Cavanagh, 2004). Petunnen (2002) uvádí, že pokud pomocí zařízení není
možné dosáhnout shodných výsledků v opakovaných výzkumech, pak toto zařízení není
vhodné pro výzkumné účely. Hughes poukazuje na to, že proměnné závislé na čase se
mění více, než proměnné závisející na tlaku nebo síle a je tudíž potřeba provést více
měření, aby bylo dosaženo stejné úrovně spolehlivosti a dodává, že rozdílné hodnoty
parametrů založených na čase mohou být částečně vysvětleny nízkým vzorkovacím
kmitočtem (Hughes, 1991).
Naproti tomu Wearing (1999) shledal, že časové parametry byly zpravidla
shodné, zatímco vrcholové tlaky a jejich rozložení v čase se lišilo nejvíce .
Choklingham (2000) uvádí, že správné vyhodnocení COP může zásadně ovlivnit
vyhodnocení GRF. Jeho posun o 1cm má za následek 7 a 14% chybu v kalkulaci
peakových hodnot během běhu. Uvádí také, že mnohé studie analyzující chůzi
poukazují na to, že vysoké procento chyb vzniká na základě nepřesnosti v umístění
markerů, v nepřesných antropometrických datech a lokalizaci COP.
Hall (1996) uvádí, že chyby v měření mohou mít souvislost s rozdílným
zatížením jednotlivých senzorů v platformě. Chyby mohou vznikat také nevhodnou
funkcí podpůrných zesilovacích zařízení a v neposlední řadě poukazuje Hall na
nedostačující kalibraci. K tomu Choklingham (2000) dodává, že mnoho výzkumníků
často považuje kalibraci provedenou výrobcem za spolehlivou a dlouhotrvající a tudíž
ve většině laboratoří nedochází k pravidelným kontrolám přesnosti silových plošin.
Navíc poukazuje na tu skutečnost, že určité procento chyb může mít původ v nevhodné
instalaci,

špatné

funkci kabelové,

elektrické

či elektronické

části zařízení.

K minimalizaci procenta chyb vzniklých špatnou kalibrací mnoho výrobců provádí
kalibraci přímo v místě, kde bude zařízení užíváno.
Pertunnen poukazuje na výzkum, který provedl Quaney (1995), kdy srovnával
pedobarograf a kapacitní tlakové měřící systémy. Zjistil dobrou spolehlivost
s korelačním koeficientem větším než 0,898 pro oba systémy (kdy hodnota korelačního
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koeficientu +1 značí zcela přímou závislost). Hughes (1991) poukazuje na to, že je
doporučováno k dosažení dobré spolehlivosti - tj. větší než 90% v měření hodnotit
pouze 10 kroků a vybízí k opakování testovaného úkonu 5x místo 3x a tím k dosažení
větší spolehlivosti měření, ačkoliv není možné očekávat 100% opakovatelnost
jednotlivých měření.
Bylo provedeno mnoho studií, které zkoumaly dva a více měřících systémů.
Bylo zjištěno, že peakový plantární tlak a vzor distribuce v čase jsou si podobné, ale
s rozdíly ve specifických nožních regionech. Důvodů pro tyto rozdíly je mnoho. Může
to být individuální diference, nikoliv diference celého vyšetřovaného souboru, dále
rychlost chůze nemusí být stejná při používání různých měřících systémů,
a v neposlední řadě to může ovlivňovat výše prostorového rozlišení a různá vzorkovací
frekvence. Pertunnen poukazuje na výzkum Quesady a Rashe (2000), kteří srovnávali
simultánně kapacitantní a odporové in-shoe systémy v průběhu chůze. Odporový insole
systém zaznamenal celkově o 20% vyšší vrcholové tlaky. Rozdíl byl nejvyšší pod patou
32% a nejnižší pod palcem 14%. Následkem toho, byla proměnlivost kapacitantního
systému na patě o 60% nižší, v oblasti střední hlavičky metatarsu o 20% nižší a na palci
o 22% než u odporového systému. Nicméně je nutné poukázat na to, že autoři neuvedli
vzorkovací kmitočty, které by mohly částečně vysvětlit velké rozdíly v pozorovaných
oblastech. V roce 1997 Quesada srovnával Pedar in-sole zařízení a Fscan platformu.
Zjistil, že vrcholové tlaky byly vyšší u PEDAR systému s nejvyšším tlakem pod palcem
264 kPa, centrálním metatarsem 178 kPa a patou 155 kPa, zatímco hodnoty získané
Fscan systémem byly 211 kPa pro palec, 168 kPa pro centrální metatars a 131 kPa pro
patu. Boyd a Botranger (1997), kteří si určili 8 anatomických oblastí ke zhodnocení
plantárních tlaků pomocí insole zařízení a uvádějí, že Novel Pedar systém je velmi
spolehlivý pro hodnocení peakových tlaků a jejich hodnot ve všech těchto oblastech.
Přesto Hughes (1993) poukazuje na to, že i přestože jsou značné rozdíly mezi měřícími
technologiemi a jejich výsledky, tak měření regionálních tlaků je uspokojivé. Zcela
opačný názor zastává McPoil (1995), který uvádí, že spolehlivost a validita odporové
insole technologie je zcela neuspokojivá.
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6. Detekční zařízení hodnotící vztah bosé nohy s podložkou
6.1. Tradiční kumulativní metody:
6.1.1. Plantografie
Dříve se používaly metody, pomocí kterých bylo možné získat kvalitní
plantogram, ale při měření došlo ke znečištění chodidla pacienta.
Saze– Arch papíru se pokryje stejnoměrnou vrstvou sazí nad petrolejovou
lampou, na které není ochranné sklo a ve které hoří směs petroleje a terpentýnového
oleje. Po našlápnutí na papír vznikne bílá stopa. Otisk je poté fixován šelakovým
roztokem nebo vodním sklem. Tato metoda výrazně znečišťuje pacienta.
Tiskařská čerň- Na hladkou skleněnou desku byla pomocí gumového válečku
rozetřena ve velmi tenké vrstvě tiskařská čerň. Pacient na ní lehce našlápne suchou
nohou a poté se postaví na arch papíru, který je umístěn vedle.
Speciální inkoust- Rose a spol. získávají plantogram z gumové podložky
opatřené rastrem a potřené speciálním inkoustem (Sonnková, 2001)
Razítková barva, fotografická vývojka- nejprve je nutné potřít chodidlo a poté
otisknout na papír, popřípadě fotopapír.
Daktyloskopický papír – Dungl popisuje, že je nutné chodidlo potřít tenkou
vrstvou daktyloskopického vosku a poté otisknout na daktyloskopický papír. Otisk nohy
během několika minut intenzivně zmodrá (Dungl, 1989).
Metylénová modř v glycerínu- Hadraba popisuje metodu, kdy metylénovou
modří v glycerínu provlhčíme plstěnou desku. Na ní vyšetřovaný našlápne a poté se
postaví na vedle umístěný arch papíru a tím získáme otisk chodidla (Hadraba, 1985).
Tanin- Hohman a Frejka potírali chodidlo alkoholovým roztokem taninu. Poté se
pacient postavil na arch papíru. Po zaschnutí otisku na papíře pomocí chloridu
železitého „vyvolali“ plantogram.
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Chemické metody - Klementa k tomu poznamenává, že takto získané
plantogramy jsou kvalitnější a trvalejší. K jejich získání se používá kyselina
ferrokyanidová a rhodanidová
Ferrokyanidová - na kladívkový papír se ponoří asi na 30 minut do 15% roztoku
ferrokyanidu draselného. Poté je nutné ho nechat zaschnout. Dále je nutno napustit
molitanovou houbu 10% roztokem chloridu železitého s přídavkem 200 ml etylalkoholu
a 100 ml glycerínu na 1litr roztoku. Přítomnost etylalkoholu zajišťuje odmaštění plosky
nohy. Kůže je zabavena výměšků potních žláz a vzniklé otisky jsou velmi ostrých
kontur. Při zhotovování vlastního plantogramu otiskne proband nohu navlhčenou
roztokem o molitanovou houbu na připravený papír napuštěný ferrokyanidem
draselným, přičemž dochází ke vzniku berlínské modři. Berlínská modř se dá snadno
omýt vodou (Klementa, 1987).
Rhodanidová - využívá se působení rhodanidu draselného na chlorid železitý za
vzniku thyokyanatanu železitého. Tak vznikne krvavě červené zbarvení. Příprava
i snímání vlastních otisků je totožná s postupem u kyseliny ferrokyanidové. Krvavě
červené zbarvení lze velmi snadno setřít z plosky pomocí étereu nebo jiného
organického rozpouštědla (Klementa, 1987).

Další metodou získávání otisku planty je zařízení, které již neznečišťuje nohu
pacienta a nese pojmenování Harrisova rohož. Tento typ zařízení se skládá z gumové
rohože, která na svém horním povrchu měla jemné vyvýšeniny, které byly umístěny
kolmo na povrch a měly různou výšku. Brodie (1998) uvádí, že se střídaly vyvýšeniny
s dvěma rozměry 0,58mm a 0,51mm, později to však bylo upraveno na 3 rozměry a to
0,56mm; 0,63mm a 0,71mm.
Rohož byla nabarvená a zakrytá papírem, na který se pacient postavil, nebo po
kterém chodil. Tímto zatížením rohože vznikl otisk. Oblasti, kde působí vyšší tlaky byly
vytištěny silněji, zatímco místa s působením nižších tlaků slaběji. Harris a Beath první
popsali použití takovéhoto typu zařízení v pokusu klasifikovat nožní strukturu
u kanadských vojáků. V současné době je dostupné projekční zařízení Foot Imprinter
(Orlin, 2000). Rohož tohoto typu projekčního zařízení je vhodná pro kvalitativní popis
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tlakového zatížení planty, ale tento typ zařízení nemůže být užit ke kvantifikaci
velikosti plantárních tlaků (Urry, 1999).
Silvino a kol. (1980) zkoumali diagnostickou validitu Harrisovy rohože. Zjistili,
že citlivost tého rozhože je velmi nízká, nicméně například pro diagnostiku rozložení
plantárních tlaků u metatarsalgie, kterou se zabýval jejich výzkum je analýza výsledků
z Harrisovy rohože dostačující (Silvino, 1980). Bontrager srovnával jednotlivé oblasti
s vyšším zatížením plosky pomocí Harris mat a Pedar systému od Anovy a nezjistil
signifikantní rozdíly (Bontrager, 1997).
Harissova

rohož

byla

využita

v Hansen´s

Disease Center v řidším provedení a byla rozstříhána na
specifickou velikost a užita jako pracovní nástroj
k měření dynamických tlaků v obuvi.

Obr.č. 24.: Harrisova rohož v provedení vyložitelném do obuvi.
Převzato z:http://bphc.hrsa.gov/NHDP/Pressure_Studies_RR.htm

První dynamická metoda - kinematograf - byla použita Mortonem v r. 1930.
Zařízení se skládá z dlouhých panelů pokrytých gumovou vrstvou. Jeho horní povrch
s trojúhelníkovitou zvrásněnou částí byl pokryt barvící látkou a vrstvou papíru. Jak
subjekt chodil po aparátu, zvrásnění bylo deformováno a otisknuto na papír. Šíře
inkousového otisku ukazovala maximum tlaku užitého v průběhu chůze (Stott, 1973).
Tato dynamická metoda fungovala na principu footprintu. Nevýhodou této techniky
bylo to, že zařízení pouze zaznamenávalo nejvyšší tlaky vyskytující se v daném bodě
pod nohou v průběhu kroku (Pertunnen, 2002).
Dnes se setkáme se zařízením zvaném pantograf,
nebo podograf, foot Imprinter. Plantograf je nízká krabice
z umělé hmoty ve které je umístěn rám a ve něm je napjatá
gumová membrána. Spodní strana membrány se potře
Obr.č. 25.: Pantograf. Převzato
z :http://www.mmarmedical.com/productpage/shoes/apex/accesories.htm
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inkoustem a položí se pod ní papír, který je určen ke snímání otisku. Svrchní strana
membrány je čistá. Sonnková (2001) popisuje, že pomocí plantografu je možné získat
jak statický, tak dynamický plantogram, s čímž nesouhlasí Daniel (2004), který uvádí,
že tato metoda není vhodná pro hodnocení dynamických změn.
Plantogram je dvojdimenzionální snímek otisku chodidla, který nás informuje
o tvarových změnách chodidla. Při dynamickém snímání otisků lze dle Sonnkové
(2001) hodnotit i funkční změny. Uvádí, že toto vyšetření umožňuje i posouzení
distribuce tlaků plosky nohy, i když jen subjektivním vizuálním odhadem podle síly
zbarvení plantogramu.
Hadraba upozorňuje na sumaci tlaků díky časové délce snímání plantogramu.
S časem dochází díky rovnovážným mechanismům ke střídání míst s maximální
tlakovou expozicí. Odběr plantogramu s obkresem trvá několik minut. S časem však
dochází k poklesu klenby nožní. Proto ne vždy je pravda, že místa s největším tlakem
jsou na plantogramu zobrazena nejtmavěji ( Hadraba, 2001 in Sonnková 2001).

6.1.2. Speciálně upravený scanner
Jedná se o zařízení, které umožňuje získat plantogram. Zařízení se skládá ze
scanneru, který je uložen v kovové krabici, jejíž
horní část tvoří sklo, které je odolné vůči
zatížení. Toto zařízení je spojeno s počítačem
a tiskárnou. Získané otisky jsou zpracovány
v programu Photofinish a

vytištěny pomocí

černobílé tiskárny. Plantogramy zhotovené tímto
skenerem

korespondují

s plantogramy

pořízenými na podoskopu. V místech kontaktu Obr . č. 26. : Speciální scanner v nestátním

zdravotnickém
zařízení
Ortopedické
pomůcky
s.r.o.
Převzato
z
Sonnková
(2001)
nohy se skleněnou deskou dochází k odkrvení

měkkých tkání chodidla, které se na pantografu
projeví světlejší barvou. Z toho je poté možno odečíst distribuci plantárních tlaků
(Němec, 2006).
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Nevýhodou tohoto zařízení je to, že plocha snímající otisk není dostatečně velká.
Proto jsou probandi s nohou větších rozměrů nuceni uzpůsobit stoj a zaujmout tak stoj
o zúžené bázi. To výrazně ovlivňuje normální rozložení plantárních tlaků.

6.1.3. Podoskop
Podoskop je zařízením zkonstruovaným k získávání vizuálních dat rozložení
tlaků plantárního povrchu v průběhu stoje nebo stojné fáze chůze, kdy je v kontaktu
s měřícím zařízením jedna končetina. Podoskop je zařízení původně tvořené dřevěným
boxem. Na jeho vrchní části je skleněná deska, která je z každé strany boxu osvícena
fluorescenčním světlem. Pod sklem je umístěno zrcadlo zhruba pod úhlem 45 stupňů,
které umožňuje prohlížení plantárního povrchu nohy. V oblasti kontaktu nohy
s podložkou vzniká různý tlak, který je závislý na tíze osoby, tvaru plosky a kvalitě
klenby. V místech většího tlaku nohy na skleněnou desku podoskopu roste intenzita
vyvolaného světelného efektu, který je obrazem cévního zásobení, respektive ischémie
měkkých tkání chodidla vlivem tlaku a tak lze usuzovat na oblast s větším či menším
přítlakem plosky nohy. Za účelem zaznamenávání distribuce plantárních tlaků, je
možné obraz viděný v zrcadle fotografovat, nahrávat na video, či vykopírovat na papír.
Výhodou podoskopu je klinicky snadné, rychlé a barevné získání dat týkajících se
distribuce plantárních tlaků. Nevýhodou je, že toto zařízení nedovoluje kvantifikovat
získané tlakové hodnoty.

Obr.č. 27.: Podoskop. Převzato z http://www.ingcorporation.cz/de/story.php?zprava=19&rubrika=1
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6.1.4. Mikrokapsle
Princip této metody je více popsán v kapitole zabývající se zařízeními
vkládanými do obuvi. Přesto je nutné na tomto místě zmínit, že v roce 1983 Aritomi
zkoušel zakomponování

mikrokapslí do zařízení mající formu desky. Urry (1999)

popisuje, že citlivý plát byl umístěn mezi horní vrstvu tvořenou malými kuličkovými
ložisky o průměru 0,4 mm a dolním tvrdým plexisklem. Toto zařízení umožňovalo
hodnotit tlaky v rozsahu 50-350 kPa. To však je pro obecné klinické užití nevhodné.

6.1.5. Pododynamometr
je zařízení, které bylo vyvinuto v Bratislavě a je možné pomocí něj detekovat
průběh vertikálních sil, které vznikají v silovém poli mezi nohou a podložkou, tyto síly
zaznamenávat, vyhodnocovat a archivovat. Stává se tak zařízením vhodným pro
diagnostiku (Žák, Koudelka, 1998).
Toto zařízení neumožňuje detekovat průběh horizontálních sil, což autoři
zdůvodňují tím, že jejich detekce je příliš komplikovanou a řešení této situace není
cenově relevantní přínosu a tudíž nepřichází t.č. v úvahu. Bližší popis zařízení autoři
neposkytují.

6.1.6. Foliový pedobarograf
Aluminiová folie byla sendvičovitě umístěna mezi pyramidovou projekci
gumové rohože a plát pokrytý pěnovou, molitanovou vrstvou, na kterém subjekt stojí.
Působící tlak vedl ke zkroucení hliníkové folie.
Zkroucení povrchové vrstvy molitanu mělo za následek příliš nízké odhady
skutečných hodnot (Urry, 1999).
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6.1.6.1. Shrnutí:
Výhodou metod pracujících na principu otisku je jejich nízká pořizovací cena,
snadná obsluha a k jejich používání není nutné žádné speciální doplňující vybavení.
Jsou tudíž velmi dobře dostupná, a proto z tohoto hlediska pro klinické využití ideální.
Mezi výrazné nevýhody patří to, že získaná data jsou zatížena velkou subjektivní
chybou vyšetřujícího. Bylo sice vymyšleno mnoho kriterií, pomocí kterých je získaný
plantogram hodnocen, přesto je dobré, provádí-li hodnocení jeden vyšetřující a to
zejména, jde-li o vyšetření provedené po nějakém časovém intervalu a je-li jeho cílem
odečíst změny na plantě, ke kterým došlo v průběhu uplynulého času. Je však nutné
podotknout, že velkou výhodou v získávání jak statických, tak dynamických snímků je
použití optických technologií, pro jejich vyšší stupeň rozlišení než u systémů
využívajících otisk.
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6.2. Optické metody
6.2.1. Pedobarograf
Pedobarograf je zařízení pro měření rozložení tlaku pod nohou. První
dokumentovanou metodou byl systém statické šlépěje dle Forstalla v r. 1925. Subjekt
stál na papíře na drátěné síti napnuté přes inkoustovou podložku. Oblasti nohy roztáhly
tuto síť, tlačily více na inkoust a zanechaly tmavší otisk na papíře (Sonnková, 2001).
Kvantitativní analýza pedobarometrických hodnocení zahrnuje celou plochu
plantárního povrchu, která je vyjádřená v centimetrech čtverečných (Falso, 2005). Je to
metoda schopná zjišťovat průběh vertikálních sil, které vznikají v silovém poli mezi
nohou a podložkou a tyto síly zaznamenávat, vyhodnocovat a archivovat. Dále
umožňuje měřit hodnoty peakových sil v přednoží a v zadní části nohy, kde jednotkou
jsou kilopaskaly a také vzdálenost mezi COM a COP každé nohy, což je vyjádřeno
v centimetrech. Všechny tyto parametry se vyjadřují v průměrných hodnotách (Falso,
2005). Pedobarografie je využívána především ke stanovení diagnózy a hodnocení
efektu léčby. Její význam je také v umožnění pochopení funkce nohy nesoucí váhu těla
v nemocném a zdravém stavu a statické i dynamické hodnocení pedobarometrem je
snadno použitelné v klinické praxi. Schartelmüller (1998) dodává, že díky své
reprodukovatelnosti a kvantifikaci je tato metoda vhodná pro průběžnou kontrolu stavu
pacienta.
Pedobarografické vyšetření umožňuje zachytit prvotní moment rozložení tlaku
při došlapu chodidla na podložku. Díky této technice umožňující rychlé zachycení tlaků
v chodidle (někdy jen zlomek vteřiny) dostáváme informace o prvních tlacích. Není
zcela jasné, zda se jedná o maximální tlaky, nebo pouze o první tlaky (Hadraba, 2001).

6.2.1.1. Optický pedobarograf dle Choděry
Tento přístroj se skládá ze 2 cm silné skleněné nebo akrylové desky, která je
pokryta jednoduchou nebo dvojitou vrstvou měkkého porézního plastického materiálu
(Pinho, 2004) nebo papíru (Urry, 1999). Tato deska je z bočních okrajů nasvícena
zářivkovým světlem o konstantní intenzitě. Působí-li síla na vrchol povrchu, tak dochází
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k přitlačení folie do těsného kontaktu se skleněnou deskou a tím se deformuje
mikroskopická povrchová drsnost. Dle Choděry vlivem reflexu na stlačené ploše
dochází ke zvýšení jasu v závislost na měřeném tlaku fólie uvádí Urry (1999).

Obr.č. 28.: Optický pedobarograf dle Choděry. Převzato z Urry (1999).

Dosažené světelné stopy se poté zachycují fotoaparátem nebo videem.
Z negativu získaného ofotografováním pedobarografického obrazu reakce podložky se
pořídí pozitiv na speciální papír. Pomocí vizuálního odhadu je stopa rozdělena na
několik ekvidensních oblastí, které se překreslí pomocí vysoce průhledné folie na
pauzovací papír a dále se odliší.
Překreslení pedobarogramu pomocí vizuálního odhadu ekvidensních oblastí
přináší pouze přibližnou informaci. Protože bylo velmi obtížné odlišit mírné změny
tlaku v obraze tvořeným stupni šedi, byl obraz převeden do vrstevnicové barevné mapy
s využitím televizní kamery a barevného monitoru (Bogdan, 2000). Časné obrázky
z pedobarogramu však byly přesto omezeny pouze na 7 barev, které limitovaly rozlišení
amplitudy tlaku. Následkem toho každá zóna představovala relativně širokou oblast
tlaku a přiměřený odhad vrcholu tlaku byl dosažen pouze regulací prahového napětí
hodnot mezi zónami. To však není možné provádět u dynamického pedobarogramu,
zvláště když srovnáváme více subjektů (Urry, 1999). Pedobarogramy je možné dále
exaktně vyhodnocovat pomocí densitometrie, měřící míru zčernání fotografické vrstvy
a její vyhodnocení pomocí tzv. gama křivky, nebo lépe pomocí počítačového
číslicového zpracování. Tento způsob zpracování je však technicky a časově velmi
náročný.
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Přesto je díky těmto metodám možné kvantitativně zpracovat kontaktní plochy,
zejména z hlediska distribuce tlaku a stanovení oblastí, které jsou tvořeny hodnotami
tlaků vzájemně si odpovídajícími.

6.2.1.2. Dynamický pedobarograf
Dynamické vyšetření lze provést na standardním pedobarografu. K registraci
změn na plosce nohy za přirozených podmínek chůze se uspořádají dva pedobarografy
za sebou a doplní se z obou stran náběhy dlouhými dva metry, čímž získáme
„pedobarografický chodník“ (Sonková, 2001).
Takto získané pedobarogramy zachycujeme videokamerou a získáváme tak
názornou informaci o průběhu kontaktu plosky s podložkou během lokomoce.

6.2.2. Využití interference

Jde o optickou metodu, která stanovuje rozložení kontaktního tlaku s využitím
jevu

interference

světla.

Jako

světla

se

zdroj

používá

laser, který poskytuje
monochromatické
a koherentní
Laser

záření.
osvětluje

průsvitnou

desku

a odrazem

spodní

Obr.č. 29.: Interferogram a schematické znázornění zatížení.
Převzato z Daniel (2004)

a vrchní roviny desky vzniká interferovaný obraz (interferogram). Při nedeformované
desce je složen interferogram ze soustavy světlých a tmavých proužků. Deska je
umístěna na pevném rámu, z důvodu minimalizace jejího ohybu. Po zatížení se deska
deformuje a úměrně zatížení se mění i optická dráha jednotlivých paprsků. To
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způsobuje změnu interferenčního obrazu. Interferogram se snímá kamerou. Použitím
Fourierovy analýzy je možné získat deformaci desky (Daniel, 2004).

Obr. č. 30. : Interferogram před
zatížením a výsledek zpracování
obrazu. Výsledek je znázorněn ve
stupních šedi. Převzato z Daniel (2004)

6.2.3. Fotoelasticita
Jde o jev, při kterém mechanické napětí působí dvojlom v opticky přehledném
materiálu. V těchto senzorech prochází světlo přes fotoelastické medium. Po stlačení
fotoelastického
dochází

materiálu

k rotaci

roviny

polarizace. Když umístíme
fotoelastický materiál mezi
zkřížené polarizované filtry
(polarizátor

a analyzátor),

můžeme pozorovat změnu
v intenzitě
záření,

výstupního

které

je

úměrné

působící síle (Daniel, 2004).
Tuto
můžeme

využít

metodu
k měření

Obr.č. 31.: Schéma aparatury pro fotoelastocitometrii.
Převzato z Daniel (2004)

rozložení napětí v rovinných
strukturách. Z fotoelastického materiálu se vyrobí model, ve kterém se určuje rozložení
napětí. Tento model se vloží mezi dva zkřížené polarizační filtry. Polarizátor vytvoří
přímkově polarizované světlo. Toto světlo prochází přes čtvrtvlnovou desku, která ho
rozdělí na 2 vzájemně kolmé složky se stejnou amplitudou, ale s fázovým posunem
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rovným π/2. Takovéto světlo se označuje jako kruhově polarizované. Při transmisní
fotoelasticitometrii prochází světlo přes model, kde v důsledku různého indexu lomu
v různých směrech (optická anizotropie) je různá rychlost šíření světla a nastává fázový
posun jednotlivých složek. Světlo se z kruhově polarizovaného mění na elipticky
polarizované. Druhá čtvrtvlnová deska konvertuje světlo na přímkově polarizované.
Jiným možným uspořádáním je použití fotoelastického povrchu při tzv. reflexní
fotoelasticitometrii. Na povrch zkoumaného předmětu se nanese reflexní vrstva a na ní
fotoelastická vrstva. Zkoumá se polarizované světlo odražené od reflexní vrstvy po
průchodu fotoelastickou vrstvou (Daniel, 2004).
Použití polarizovaného světla fotoelasticity pro měření tlaků na noze bylo
poprvé navrhováno Arcanem a Brullem v r. 1976. Urry (1999) popisuje, že aplikované
zatížení bylo přeneseno pomocí opticky senzitivní (fotoelastického) plátu v sadě
polokulovitých hmot v tuhé podobě, jak je znázorněno na obrázku č. 32. Tlaková
distribuce vespod nohy byla representována jednotlivými výrazně definovanými,
kruhově interferentními vzory. Obraz byl zaznamenáván stálou nebo kinematickou
fotografií a to 48 snímků za sekundu.

Obr.č. 32.: Fotoelastická pedobarografie
Převzato z Urry (1999).
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6.2.4. Strukturovaná rohož snímaná kinematickou fotografií

V této podkapitole týkající se optických metod nelze nezmínit Elftmanovu
silovou platformu, která krom toho, že pomocí pružin umístěných ve 4 rozích
dovolovala hodnotit rozložení sil, tak na svém povrchu byla tvořena skleněnou deskou
na které byla natažena rohož s pyramidovou projekcí. Získaný rovinný obraz nohy byl
snímán pomocí kinematické fotografie s frekvencí
buď 50 nebo 72 Hz. Monochromní obraz byl
analyzován pomocí barevné densitometrie, čímž
bylo možné vyprodukovat 6 barev. Přesto je nutné
podotknout, že nevýhodou této metody bylo
Obr.č. 33.: Elftmannova rohož.
Převzato z Urry (1999)

omezené rozlišení tlakových amplitud. S podobným
problémem se potýkaly i časné pedobarografy.
Zařízení

je

více

popsáno

dále

v podkapitole

zabývající se silovými deskami (Tolumin, 2006).

6.2.5. Kapalné, tekuté krystaly
Technika používá cholesterické tekuté krystaly, které jsou uzavřené ve
flexibilním plastickém plátu. Ačkoli provedený výzkum týkající se tekutých krystalů
nebyl zcela jasný , byly již od té doby tyto krystaly označeny jako citlivé ke střižným
silám a byly považovány za schopné indikovat změny v tlakové distribuci. Přestože již
bylo popsáno několik dalších technických detailů, tak by si tato metoda zasluhovala
další vývoj vzhledem k velkému zájmu o střižné momenty sil působících na rozhraní
nohy s podložkou (Urry,1999).
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6.3. Tlakově senzitivní filmy
Metoda měření distribuce tlaků pomocí tlakově senzitivních filmů označovaných
jako FUJI filmy (dle výrobce) se nazývá „prescale metod“ (Daniel, 2004). FUJI film se
skládá ze dvou vrstev. První vrstva obsahuje mikroskopické bublinky obsahující
tekutinu. Po stlačení této vrstvy dochází k prasknutí bublinek a uvolnění tekutiny. Ta
reaguje s materiálem druhé vrstvy a výsledkem je zabarvení druhé vrstvy. Intenzita
zabarvení je přímo úměrná množství tekutiny, která se vylila na druhou vrstvu a tedy
přímo úměrná působícímu tlaku. Tlak je možné určit porovnáním zabarvení druhé
vrstvy s barevnou škálou. Existuje vícero škál podle faktorů, které ovlivňují měření.
Jsou škály pro různou teplotu a vlhkost prostředí. Měření je také ovlivňováno rychlostí
zatěžování. Určení tlaku je možné zautomatizovat použijeme-li speciální skenery, které
přímo určují působící tlak (FUJI). Pomocí této metody je možno hodnotit působící
plantární tlaky v rozsahu 5-700 kg/cm2 (Ralphs, 1990).

Podle uspořádání rozlišujeme dva typy FUJI filmů:

Dvouvrstvý- skládá se z A filmu, který je
pokrytý mikrokapslemi s barvící tekutinou a C
filmu, který je pokrytý citlivým materiálem.

Jednovrstvý- na polyesterové podložce je
nanesená

citlivá

vrstva,

kterou

pokrývají

mikrokapsle s tekutinou (FUJI).
Obr.č. 34.: Dvouvrstvý a jednovrchvý
FUJI film a jejich struktura. Převzato z:
http://www.prescale.com/E/E_FILM01.ht
m
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6.4. Elektromechanické metody
6.4.1. Silové desky, force platform

Silové desky jsou fixovanými nosnými plošinami, které využívá stabilografie. Je
to metoda určená k vyšetřování a hodnocení zvláště senzomotorického systému. Jedná
se o levnou, neinvazivní objektivní metodu, která je časově nenáročná, schopná přesné
kvantifikace vyšetřovacích i hodnotících dat. Umožňuje diferenciální diagnostiku,
poskytuje dokumentaci a lze ji využít i k reedukaci poškozených funkcí.
Pro vyšetřování stability ve vzpřímením stoji i v dynamických dějích - zejména
chůzi se používá právě již zmiňovaná fixovaná nosná plošina (platforma).

6.4.1.1. Silové desky z historického pohledu
V roce 1934 H. Elftmann zkonstruoval první silovou platformu, která byla čistě
mechanickým zařízením. To bylo tvořeno gumovou rohoží nataženou na skleněné
desce, která byla ve všech 4 rozích připevněna k pružinám. Horní povrch rohože byl
hladký

a dolní

povrch

měl

pyramidovou

projekci. Postavením se na tuto gumovou rohož
došlo ke zvětšení kontaktu zmíněné pyramidy
se skleněným plátem. Deformace pyramidy
v podobě zvrásnění, která byla přímo úměrná
zatížení,

byla

zaznamenávána

ze

spodku

skleněného plátu pomocí kinematické fotografie
s frekvencí buď 50 nebo 72 Hz (Urry, 1999).
Toto

zařízení

Elftmannovi

umožňovalo

zhodnotit distribuci plantárních tlaků a působící Obr.č. 35.: Elftmannova silová platforma.
síly v různých fázích chůzového cyklu.

Převzato z: http://www.univie.ac.at/cga/hist
ory/enlightenment.html
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Elftmannův spolupracovník Manter v roce 1938 sestrojil silovou plošinu ke
studiu dynamické kvadrupedální lokomoce. Skládala se z lehké platformory podepřené
pružinami.

Posunutí

zatížené

platformy bylo zvětšeno pákovým
systémem
vysokorychlostním

a zaznamenáno
snímacím

zařízením. Tato platforma oproti
předchozím má tu výhodu, že
prakticky eliminuje rotaci a posun.

Obr.č. 36.: Manterova silová platforma.
Převzato z Manter (1938)

Tudíž není nutné zabezpečovat, aby

chodidla byla umístěna v centru platformy (Manter, 1938).
Cunningaham a Brown v roce 1952 popsali silový plát, který používá
tensometrů jako snímacích elementů. Jimi vyvinutý návrh byl v roce 1961 zdokonalen
Harperem, uvádí ve svém díle Grundy (1975).
Rydel ve své studii (Rydel, 1966), která je citována Huttonem (1995) použil
systém silového plátu, který se skládá ze 2 stejných plátů umístěných vedle sebe, každý
pro jedno chodidlo. Pláty byly tvořeny siloměry umožňujícími měřit vertikální
i horizontální komponenty sil na každé noze v průběhu chůze.
V roce 1975 sestrojil Grundy typický silový plát, který se skládá z pevného
pravoúhlého plátu o rozměrech 50 x 30 cm
a je umístěný do podlahy chodníku
a podpíraný blízko každého rohu siloměry.
Vertikální, podélné a transversální síly
a také torzní síly mohou být měřeny
odděleně. Na tomto zařízení je také možné
hodnotit centrum zatížení, bod na silovém
plátu, vzhledem ke kterému mohou být
vztahovány aktivní síly působící mezi
Obr.č. 37.: Silová platforma dle Grundy.
chodidlem a podložkou (Grundy, 1975)
Převzato z Grundy (1975)
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6.4.1.2. Silová deska – popis zařízení

Silový plát je určen k měření velikosti GRF, kterými působí subjekt na podložku
v průběhu chůze. Toto zařízení je tvořeno krycí deskou, která je umístěna na
4 podpěrách a má v každém rohu namontované silové snímače. Pomocí nich je každá
síla, která působí na toto zařízení zaznamenána. Silové pláty umožňují měřit nejen
vertikální a střižné síly, ale také zaznamenávají centrum tlaku v průběhu chůze (Daniel,
2004).
První výzkumníci navrhovali zařízení umístěné na jednom sloupu či stojanu, ale
od tohoto designu bylo časem ustoupeno a začala se navrhovat zařízení podepřená ve
4 rozích a to z důvodů zpřesnění působících sil. Pokud je síla aplikována v oblasti mezi
4 podpěrami, je možné precizně vyhodnotit její vlastnosti. Dnešní platformy jsou
konstruovány k měření sil ve třech rovinách. V rovině vertikální, podélné a příčné
(Stott, 1973).
Vařeka poukazuje na silové plošiny např. typu Kistler nebo AMTI, ale existují
i jiní výrobci, jako například Bertec a RGM (Vařeka, 2002 a Bontrager, 2006). Tyto
silové desky snímají reakční sílu R a její 3 složky MRx, MRy, MRz [N] a jejich momenty
[Nm]. Z naměřených hodnot je možné vypočítat COP jako dvourozměrnou veličinu se
souřadnicemi udávajícími jeho polohu v ploše. Pomocí jedné plošiny je možné stanovit
jen celkové COP. Ke stanovení COP pro každou končetinu zvlášť je nutné použít dvou
silových plošin (Vařeka, 2002). Součet složek sil působících v jednotlivých podpěrách
určuje výslednou působící sílu. Daniel poukazuje na skutečnost, že známe-li jednotlivé
složky působících sil, je to dostačující informace k určení nejen momentů sil ale také
ohniska sil působících na podložku (Daniel, 2004). Pro klinické použití se setkáváme se
zařízením tvořeným dvěma typy snímačů: piezoelektrickými a tensometry.
V případě Kistlerovy desky je snímač tvořen třemi piezoelektrickými krystaly,
které jsou citlivé na jednotlivé složky síly (Daniel, 2004 a Otáhal, 2001).
Piezoelektrický snímač funguje na principu křemenného krystalu, který pokud je zatížen
generuje elektrický náboj, který je dále snímán. Pomocí tohoto zařízení je možné ve
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vysokých frekvencích a s vysokou přesností snímat působiště, velikost a směr působící
síly na kontaktní desku, resp. na její tři na sebe kolmé složky (Otáhal, 2001).
Výhodou je, že není nutná rekalibrace. Piezoelektrické snímače jsou citlivější
a mají větší silový rozsah než tensometry (Bontrager, 2006). Zpravidla je pomocí
piezoelektrických snímačů měřena síla od 300 do 1600N (Chockalingam, 2002). Další
výhodou je, že díky vysokému frekvenčnímu přenosu je možné použít toto zařízení pro
hodnocení rychlých situací s vysokou frekvencí (Rosenbaum, 1997).
Jejich velkou nevýhodou však je nezbytná doplňující elektronika, která
umožňuje měření sil (Stott, 1973).
Kistlerova deska tvořená piezoelektrickými senzory je považována za
nejpřesnější způsob měření dynamických sil s celkovou chybou menší než 1%. (Barnet,
2001).
Tensometrické modely jsou levnější a mají dobré statické schopnosti, ale nemají
rozsah a citlivost na takové úrovni jako piezoelektrické modely (Stott, 1973).
Best poukazuje na to, že přestože zařízení fungující na tenzometrickém
i piezoelektrickém principu měří jednu veličinu, výstupy z nich jsou odlišně. Například
výstupem z AMTI jsou 3 komponenty síly F (Fxx, Fyy, Fzz) [N] a tři momenty (Mxx,
Myy, Mzz) [Nm]. Z Kistlerovy desky jsou to 4 svislé síly a čtyři síly vodorovné.
V softwarovém zařízení se však tato data přetransformují na známé Fx (horizontální
medio-laterální síly nebo mediální střižné komponenty), Fy (horizontální anteroposteriorní nebo AP střižné komponenty), Fz (vertikální komponenta síly), COP a Tz
(vertikální kroutivý moment - moment okolo vertikální osy procházející COP) (Best,
2006).
Silové platformy poskytují velmi spolehlivou informaci ohledně velikosti
a trvání kontaktu nohy s podložkou (Urry, 1999 a Otáhal, 2001). Jejich hlavní výhodou
také je, že jsou schopné zaznamenat torzní moment a všechny směry GRF (Rosenbaum,
1997 a Clayton, 2006). Nejsou však schopné ukázat distribuci síly na kontaktních
plochách (Urry, 1999), (Rosenbaum, 1997 a Otáhal, 2001).
Chang vysvětluje, že standardní platformy jsou ideální pro hodnocení COP
a vertikálně působících sil. Poukazuje však na nízkou úroveň hodnocení střižných sil.
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Zdůvodňuje to tím, že střižné síly působí mimo osu zatížení, které působí na platformu.
A protože normální platforma je konstruovaná pro hodnocení zatížení v osách působení,
tak validita dat týkajících se střižných sil je nízká (Chang, 2005). K řešení tohoto
problému představuje design „Stewart“ platform.
Stewart platforma je také známá jako
šestinohé polohovadlo,

které

je druhem

paralelního obraceče a používá šestistěnný
soubor podpěr. Má 6 stupňů volnosti. Stojí na
6 podpěrách, které jsou situovány mezi zemí
a krycí deskou (platformou) a jsou ovládané
nezávisle na sobě a pomocí změny jejich
délky je možné různě orientovat platformu.
Tyto podpěry nekončí v 6 různých bodech, ale Obr.č. 38.: Silová plošina v „stewart designu“.
protože se vždy stýkají 2 podpěry v jednom
místě, má to za následek tři opěrná místa na zemi a krycí desce.
Besser dodává, že silové deskové systémy byly modifikovány přidáním
vybavení jako jsou schody nebo zábradlí. Jejich využití se tak rozšířilo i na hodnocení
sil v průběhu výstupu či sestupu po schodech. Poukazuje však na skutečnost, že mnozí
autoři neuvádějí, jak bylo zařízení namontováno a kalibrováno (Besser, 1993).
Faivre také uvádí, že silové pláty jsou drahým zařízením a tudíž ne plně klinicky
dostupným (Faivre, 2004).

6.4.1.3. Modifikované silové desky
V této neobvyklé mnohokomponentové technice byl silový plát modifikován
přidáním sady senzorů snímajících kontaktní plochy. Díky této kombinaci je možné
simultánní měření všech komponent sil spolu s kontaktní plochou povrchu nohy. Tak
mohou být jednotlivé komponenty síly v

kterémkoli okamžiku hodnoceny

v konkrétních kontaktních oblastech povrchu a tak umožňují získat průměrné hodnoty
kontaktních tlaků. Protože je možné měřit všechny 3 komponenty GRF, tak bylo
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navrženo, že pomocí tohoto zařízení by mělo být realizovatelné hodnocení pro
vertikální tlaky a podélné a příčné střižné síly. Dranganich v roce 1982 pozoroval, že
průběh křivky působících sil a křivky tlaků v kontaktních oblastech mají podobný
průběh a že průměrný tlak pod stopou zůstává relativně konstantní. Pozdější studie se
silovými pláty s vysokým rozlišením však naproti tomu ukazují, že zkoumané subjekty
mohou mít vysoce individuální vzory distribuce plantárních tlaků (Urry, 1999).

6.4.1.4. Segmentové a maticové silové desky
Byl hledán kompromis mezi prostorovými a časovými charakteristikami a tak
byl silový plát rozdělen do pravoúhlých čtverců, které pak byly hodnoceny jednotlivě.
Díky rychlému rozvoji elektroniky je dnes možné použít velké pole s malými senzory.
(Urry, 1999).
Segmentové silové pláty s polorozděleným povrchem byly zkoušeny asi deset let
od roku 1973 (Urry,1999).
Byly vyvinuty a sestaveny Salomonem a Manleyem. Zařízení bylo tvořeno 16
transparentními paprsky tvořící pravoúhlý měřící plát zabudovaný v chodníku
zasazeném do stejné úrovně. Dva silové snímače pod každým paprskem měří vertikální
síly, zatímco pacient chodí přes měřící plát. Ke kalkulaci výslednice sil je použit
mnohočetný tenzometrický zesilovač (Nissan, 1988).
Tyto silové pláty měly mnoho žádaných charakteristik jako téměř lineární
odezvu na zátěž, nízkou hysterezi, vysokou vlastní frekvenci a rychlé frekvenční
odezvy, malé procento chyb a dobrou opakovatelnost. Snímače fungovaly na principu
tenzometrů. Nevýhodou tohoto zařízení bylo to, že mělo-li zařízení malou plochu
povrchu ke snímání, měl dospělý subjekt problém s umístěním nohy, zatímco u větších
snímacích desek bylo nutné použít větších jednotlivých dílků, což však mělo nepříznivý
vliv na prostorové rozlišení, které se tím výrazně snižuje. Segmentové a maticové silové
pláty patří mezi zařízení se střední kvalitou rozlišení (Urry, 1999).
Počáteční problémy také souvisely s nutností použít barviva na povrch kontaktní
desky k zaznamenání tvaru a pozice šlépěje. Tento problém však byl překonán pomocí
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transparentního paprsku a videorekordéru. To umožnilo snazší klinické použití (Urry,
1999).

6.4.1.5. Shrnutí:
Měření sil pomocí silových desek je skvělým způsobem, jak získat data
o rozložení působících reakčních sil podložky. Umožňuje hodnotit tyto síly ve všech
třech rovinách a Barnet dokonce poukazuje v případě desky Kistler, na tu skutečnost, že
je považována za nejpřesnější způsob měření dynamických sil s celkovou chybou menší
než 1% (Barnet, 2001). Přesto se na vývoji zařízení měřících tyto síly pracuje dále.
Zajímavou možností jak dosáhnout lepších výsledků je použití modelu Stewart
platformy. Autoři popisují, že pomocí tohoto zařízení je měření střižných sil přesnější
a spolehlivější. Nepodařilo se mi však najít odpovídající výzkumy, které by podpořili
názor autorů o přesnosti měření kontaktních sil pomocí tohoto relativně nového
zařízení.
Mnozí autoři si uvědomují, že by bylo výhodné, kdyby existovalo zařízení, které
by měřilo rozložení kontaktních sil a rozložení působících tlaků v jednotlivých
kontaktních oblastech nohy simultánně. Začali proto uvažovat o hybridních silových
plátech, kde silovou desku modifikovali přidáním senzorů snímajících kontaktní plochy,
nebo rozdělili snímací plát do mnoha malých čtverců. Jiní se zaměřují na výrobu
nových typů snímačů, které by byly schopné měřit nejen vertikální složku GRF, ale také
i složky ostatní.
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6.4.2. Elektrokontaktní pedoarografy

Elektrokontaktní pedobarografy, neboli tlakové podložky jsou zařízení, které se
podobně jako silové platformy umísťují do jedné roviny s podložkou, po které subjekt
chodí. Jsou určeny k detailní analýze distribuce plantráních tlaků (Bontrager, 2006).
Pracují na principu změny odporu vlivem tlakové deformace. Patří k zařízením
s vysokým rozlišením (Urry, 1999). Jsou tvořeny sadami senzorů organizovanými
v řadách a sloupcích. Jde o jakési senzorové pole. Využívají 2 principů měřeníkapacitantní a odporové (FSR).
Kapacitantní jsou tvořeny deskami kondenzátoru oddělenými stlačeným
kaučukovým dielektrickým (nevodivým) materiálem. Aplikace tlaku způsobí, že desky
se přiblíží k sobě a to má za následek vznik kapacitance, která je kalibrovaná
v jednotkách tlaku (Carr, 2007).
FSR zařízení je tvořeno 2 vrstvami pružného plastu, na jejichž vnitřních
površích jsou natištěny obvody oddělené tenkými vrstvami oboustranně adhezivními.
Při aplikaci tlaku dojde k tomu, že uhlík na jednom povrchu kontaktuje kovový obvod
na druhém povrchu a vytvoří tak odporový elektrický obvod. Tyto snímače mají
tendenci k tomu chovat se nelineárně a tak jejich spolehlivost závisí na kalibraci (Carr,
2007).
Tlakové podložky jsou zpravidla kalibrovány výrobcem, výsledný obraz
působících tlaků poskytují v barevné škále, a je pomocí nich možné hodnotit síly a tlak
v závislosti na čase a provádět detailní analýzu působících plantárních tlaků
v konkrétních regionech planty (Bontrager, 2006). Díky tomuto maticovému uspořádání
není nutné předcházející měření, či rozhodování o lokalizaci jednotlivých senzorů a je
možné zhodnotit distribuci tlaků nad celou plantární plochou simultánně (Orlin, 2000).
Jejich výhodou je, že poskytují přesné a podrobné informace o rozložení tlaku (Daniel,
2004 a Otáhal, 2001).

Navíc jde o metodu, která nevyžaduje žádné propojení

s testovaným subjektem, samotné provedení testu je tedy snadnou a rychlou záležitostí
(Bontrager, 2006 a Carr, 2007). Vyššího rozlišení je dosaženo díky většímu počtu
senzorů. Senzory jsou navíc umístěny vždy tak, že umožňují měřit vertikální síly.
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(Orlin, 2000) To však v sobě zároveň zahrnuje i nevýhodu, protože pomocí těchto
zařízení je možné hodnotit právě jen velikost vertikální složky GRF a její působiště
(COP). Není možné hodnotit tímto způsobem velikost střižných sil, které v průběhu
lokomoce působí (Otáhal, 2001).

6.4.2.1. Kapacitantní rohož
Z důvodů potřeby zlepšit prostorové rozlišení systému při zachování nebo
vzrůstu celkového povrchu začaly být vyvíjeny technologie vzdalující se od
tenzometrických technologií. Alternativní techniky a materiály umožňují vyrábět velké
snímací plochy tvořené malými senzory. Ty jsou vyráběny téměř tak snadno a levně
jako jednotlivé senzory (Bogdan, 2000 a Urry, 1999).
Každý bok snímače byl pokryt vodivým páskem, pásek na jedné straně byl
umístěn kolmo na pásek na jiné straně. Uspořádání pásků v řady a sloupce dovoluje,
aby kterýkoli bod citlivé plochy aby byl vybrán jako vzorek. Capacitance snímače
vzrůstá, jak je gumové dielektrikum stlačováno. Pokud je k výrobě systému vybrán
vhodný gumový materiál, je možné senzory konstruovat pro různou aplikaci – dokonce
i pro nezvyklé výzkumy, jako je měření sil použité mezi stěnou a nohou během
v provádění otočky v bazénu (Nicol, 1981). Stavba kapacitantních senzorů je více
popsána dále.
V roce 1978 Nicol a Henning vyvinuli flexibilní zařízení ve formě platformy
obsahující kapacitantní senzory, které byly zakomponovány do molitanové gumové
rohože o rozměrech 48 x 24 cm a na každé straně bylo 16 vodivých pásků. Ty byly
orientovány ortogonálně. Na každém protnutí pásků byl 1 snímač, celkem 256 snímčů.
Celou plochu bylo možné snímat v čase okolo 5 ms. Výhodou tohoto zařízení byla
schopnost libovolně zakřivit povrch a tudíž toto zařízení mohlo být vyrobeno v různých
útvarech. Nevýhodou tohoto zařízení byly „přeslechy“ snímačů vlivem stlačení
molitanové gumy jak uvádí Bogdan (2000).
Gerber (1982) dosáhl kompromisu mezi prostorovým a časovým rozlišením a to
systémem 2048 snímačů. Každý snímač byl umístěn na rozloze 10x10mm a na celkové
ploše 640x 320 mm.

Skenovací

frekvence byla 160 Hz na kanál. Toto zařízení

spojující časové i prostorové rozlišení umožňovalo detailní analýzu funkce nohy. Davis
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(1996) uvádí, že senzor umístěný na 1cm2 mohl nedocenit tlakové hodnoty o 17%. Lord
(2000) uvádí, že až o 70%.
Mezi významné nevýhody patřily přeslechy mezi přiléhajícími kapacitory a to
i přesto, že Gerber k tomu poznamenal, že je to méně než 3%. A protože některé
molitanové gumy měly nízký youngův modul, výsledky mohly být významně ovlivněny
silami působícími mezi nohou a zemí (Gerber, 1982).
Na principu zařízení vyvinutého Nicolem a Henningem je založeno nynější
zařízení distribuované pod názvem EMED, které jako citlivé elementy používá
kapacitantní snímače (Hutton,1995).

EMED
EMED je elektronický systém měření pro záznam a hodnocení distribuce
statického a dynamického tlaku na plochých a zakřivených površích. Emed je silová
deska s převodníky kapacitního odporu připojená k počítači. Metoda funguje na
principu kalibrovaných kapacitních senzorů. Signály, produkované tlakovými čidly,
jejichž maximální počet je 4000, se zobrazí jako dvojdimenzionální nebo
třídimenzionální barevný obraz na monitoru nebo jako výtisk z barevné tiskárny.
Systém umožňuje jak statické, tak dynamické měření s maximální rychlostí 150 000
čidel/sec. Důležité parametry měření, jako je tlak (v Newtonech/cm2) čas (v sekundách)
a lokalizace tlaku ( v souřadnicích x/y) jsou vypočteny automaticky softwarem německé
firmy Novel (Tětková, 2004).
Smykové síly jsou elasticky kompenzovány a tak nedochází ke změně
charakteristiky kapacitního čidla s časem. Konfigurace matice čidel dovoluje
identifikaci každého jednotlivého čidla, čímž je umožněna kalibrace. Ta je prováděna
pomocí patetované Novel metody používající kalibrační systém, kdy se kalkuluje
specifická kalibrační křivka pro každé čidlo.
Silová deska Emed je schopna odolat extrémním zátěžím, ale je nezbytné umístit
ji na rovný povrch.
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Systém Emed se může synchronizovat externě i s jinými systémy měření (např.
EMG, video systém).

6.4.2.2. Silově senzitivní rezistorové sady (FSR)
V roce 1988 Maalej představil neobvyklý typ FSR senzoru. Objasnil také
statické a dynamické charakteristiky FSR snímače (Abu Faraj, 1997). Výrobní proces
tkví v natištění elektrod na podkladový polymerní film pomocí sítotisku. Tisk je levný
a stačí pouze jedna předloha pro daný návrh (Urry, 1999).
Jeden FSRTM systém měl 2048 elementů na ploše o rozměrech 64x32 cm2.
jednotlivé senzory byly v oblasti 0,3 cm2 a kmitočet snímání větší než 65 Hz (Urry,
1999). Tlakové hodnoty získané z tohoto systému byly vyhodnoceny a bylo zjištěno, že
výsledky byly shodné s hodnotami získanými z jiných alternativních technologií.
Výhodou tohoto systém oproti jiným odporovým zařízením bylo vysoké rozlišení (Urry,
1999).
Foot scan deska
Footscan deska je měřící platforma založená na čidlech z vodivého polymeru.
Jde tedy o odporový měřící systém, který umožňuje
hodnotit místní rozložení tlaku pod nohou během
rozvinutí nohy v pohybu, vertikální složku základní
reakční síly vzhledem k zemi a dvě souřadnice ax a ay
působící síly na povrch platformy (Sonnková, 2001).
Toto zařízení je vyráběno a dodáváno firmou RS Scan
(www.rsscan.com).
Dalšími

výrobci

zabývající

se

tvorbou

elektrokontaktních pedobarografů, fungujících na
principu FSR jsou Musgrave a Tekscan.
Další tlakové podložky, které poskytují 2D a

Obr.č.40.: Footscan. Převzato
z: http://www.esserresport.com/miscan.asp

3D zobrazení tlaků na plosce nohy jsou vytvořeny například firmou Billa Fergusona
(www.billferguson.co.uk) nebo Piedmont Orthotic Laboratory (www.pol-inc.com).
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6.4.2.3. Piezoelektrické mnohoelementové pláty
Cavanagh a Henning (1985) použili k výrobě 1000 elementové platformy se
senzitivní oblastí 15 x 37,5 cm keramické a piezoelektrické senzory o velikosti 5 x 5
mm. Pro každý snímač byl použit zesilovač. Skenovací frekvence byla na počátku
měření kolem 33 Hz, a v průběhu měření postupně vzrůstala do 50 Hz. Výkon každého
snímače byl způměrován spolu s hodnotami okolních osmi snímačů. Nevýhodou
platformy byly její relativně malé rozměry. Bylo proto náročné umístit nohu v průběhu
chůze právě na tuto platformu. Toto zařízení nebylo vhodné pro komerční klinické
využívání.

6.4.2.4. Další zařízení k hodnocení plantárních tlaků
Zařízení identifikující kontaktní síly
Rozložení tlaků na styku lidského těla s okolím lze měřit také pomocí nového
typu snímače jehož jádrem je folie vodivého eleastomeru, který svůj odpor mění
s působícím tlakem. Snímač je propojen s počítačem a umožňuje kvalitativně
vyhodnocovat rozložení tlaku na podložku v podobě dvojrozměrného obrazu. Tento
systém pro měření statických a dynamických tlaků byl vytvořen na strojní fakultě
ČVUT ve spolupráci s FTVS.
Toto zařízení je tvořeno plochou o velikosti 300x400mm, na které jsou umístěny
senzory o velikosti 3 x 3 mm v počtu 7500, které jsou uspořádány maticovitě.
Jádro snímače je tvořeno folií vodivého eleastomeru o síle 0,5 mm. Materiál, ze
kterého je vyrobena má velmi dobré vlastnosti z hlediska mechanické odolnosti a je
dobře elektricky i mechanicky stabilní (Volf, 2004).
Toto zařízení umožňuje analyzovat rozložení sil na styčných plochách různých
tvarů při dynamických i relativně stálých dějích. Je schopné měřit a analyzovat všechny
veličiny jako desková stabilometrie, ale také popisuje detailně distribuci tlaku na styčné
ploše. To poté umožňuje popisovat nejenom hrubé parametry jako je COP a jeho
výchylky, ale i kvantitativně i kvalitativně porovnávat zatížení a funkce jednotlivých
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morfologických struktur. Autoři uvádějí, že je schopné plně nahradit a rozšířit
pedobarogarfii a deskovou stabilometrii (Otáhal, 2001).

Elektrokontaktní pedobarograf EKLIPSE
EKLIPSE 2000 je diagnostická výpočetní technika umožňující zobrazit
a vyhodnotit statické a dynamické rozložení tlaku chodidel. Toto zařízení je tvořeno
deskou s vysokým rozlišením, která je tvořena 1024 snímači. Zařízení pomocí
softwarového systému přiřazuje určitým velikostem tlaku odpovídající barvy. Statické
vyšetření pomocí tohoto zařízení poskytuje informaci o plantogramu chodidla,
distribuci plantárního tlaku, poloze těžiště, poloze středu zatížení chodidel, přítlačné
ploše chodidla (v cm2), procentuálním tlaku nohy ( % a kg) a středním tlaku na chodidlo
v kg/cm2. Pomocí dynamického vyšetření je možné analyzovat krok probanda.

6.4.3. Gait mat
Toto zařízení je relativně novým zařízením poskytujícím časové i prostorové
parametry chůze. Je tvořeno dlouhým podélným pruhem povrchu, jakýmsi kobercem,
ve kterém je zakomponována sada snímačů, které jsou umístěny podél a napříč po
celém povrchu (Bontrager, 2006).
Jak subjekt chodí po koberci, snímače, které jsou v průběhu chůze v kontaktu se
stopou jsou tlakem končetiny spouštěny a umožňují získávat časové parametry. Tyto
informace z každého jednotlivého snímače jsou vyhodnoceny softwarovým zařízením.
Například Gaitrite software nepoužívá odvozených vzorců pro zhodnocení
časových událostí, ale počítá čas, který uplyne po aktivaci senzoru. Výhodou těchto
snímačů je nízká cena a přenosnost. Navíc umožňují hodnotit umístění nohy, časové
a prostorové parametry chůze, kadenci, krokovou délku, opěrnou základnu a krokovou
rychlost (Best, 2006 a Barker, 2004).
Mezi hlavní nevýhody patří prostorové rozlišení ovlivněné velikostí snímačů
a časové rozlišení omezené rychlostí snímání. Výhodou je velká databáze zjištěných dat
vhodná pro další úpravy (Carr, 2007).
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McDonough popisuje zařízení 3 metry dlouhé tvořené mřížkami, do kterých jsou
začleněny tlakově senzitivními senzory. Toto zařízení je připojeno k osobnímu počítači
a umožňuje zaznamenávat spánkové a prostorové parametry chůze. Elektronická data
snímaná z každé šlépěje subjektu jsou ukládána v počítači. Získané informace jsou hned
automaticky vypočítány a zobrazeny a mohou být okamžitě po dokončení vyšetření být
vytištěny (McDonough, 2001).
Botranger porovnává standardní GAITRite zařízení a GaitMat II. Obě tato
zařízení mají aktivní oblast přes 3,6 m dlouhou a 0,6 m širokou. GAITRite systém má
lepší prostorové rozlišení 1,3 cm a v aktivní ploše má 13824 senzorů, zatímco GaitMat
má 9728 tlakových senzitivních mikrospínačů s rozlišením 1,5cm. Gaitrite rohož je
4 mm silná, GaitMat má tloušťku 32 mm. Časové rozlišení GaitMat II je 5 ms,
u GAITRrite je to 12,5 ms (Bontrager, 2006).

6.4.4. Výhody a nevýhody deskových zařízení
Nevýhodou je, že pomocí platformy není možné měřit distribuci tlaku během
různých aktivit, protože je nutné, aby byla fixovaná na určité místo (Urry, 1999). Mezi
další nevýhody patří to, že nedovoluje hodnotit větší množství kroků.

6.4.4.1. Cílení
Nutné je také přesné zacílení kroku pacientem na platformu. Obecně se má za to,
že vizuální cílení funguje jako dopředná vazba, která vyvolává přizpůsobení parametrů
chůze a kroku před blížící se překážkou. Měření reakčních sil s podložkou typicky
vyžaduje, aby testovaný člověk došlápnul na silovou platformu daných rozměrů během
chůze. Zatímco se ukázalo, že změny v délce kroku okolo 10% mají vliv na velikost
reakčních sil, tak cílení na platformu je závislé na rychlosti chůze i na velikosti cílové
plochy. (Vlach, 2002) Ačkoli některé studie hodnotili cílení jako velký omezující
faktor, tak bylo empiricky prokázáno, že ovlivnění parametrů chůze je jen nepatrné.
Nicholson et al. (1998) zaznamenává, že vizuální cílení má jen malý efekt na plantární
tlaky a navíc uvádí, že cílení významným způsobem snižuje počet pokusů, kdy kontakt
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s platformou není vhodný pro další zpracování. Patla (1989) k tomu poznamenává, že
vizuální cílení má minimální efekt na variabilitu reakční síly ve vertikálním
i horizontálním směru. Grabinger se zmiňuje o zajímavém testu týkající se informování
subjektů o silové platformě, kdy cílem bylo zjistit, zda cílení na platformu má vliv na
chůzi subjektu či nikoliv. A na základě své studie souhlasí s názorem Patly (1989), že
vizuální cílení neovlivňuje reakční síly u zdravých subjektů. Zjistil dokonce, že vizuální
cílení neovlivňuje reakční síly dokonce ani při cílení na velmi malou oblast o rozměrech
2,5x7,5cm. Formuluje však otázku pro další výzkumy, zda tomu tak je i subjektů
s neuromuskulárními poruchami (Grabinger, 1995). Zmíněné studie se však zaměřovaly
na kinetické parametry na úkor časově - prostorových měření. Paul (1996) k tomu
podotýká, že cílení na silovou platformu má za následek prodloužení nebo zkrácení
délky kroku. Hirokawa (1989) uvedl, že cílení na platformu o rozměrech 35 x 25 cm
nezpůsobí pouze změnu cíleného kroku, ale i několika kroků předcházejících
a následujících (Wearing 2000).V dnešní době však otázku cílení nepovažujeme za
zásadní, protože je možné využít měřící plochy, které jsou dlouhé několik metrů (Vlach,
2002). A navíc je tento problém eliminován, použijeme-li k hodnocení plantárních tlaků
in-shoe zařízení, kde problém s cílením odpadá.
Platformu můžeme využít i k hodnocení chůze a rozložení tlaků v obutí, ale její
hlavní význam spočívá v hodnocení chůze naboso. Obuv může maskovat různé závažné
problémy nohou. Tyto systémy neslouží k hodnocení obuvi ani protéz, ale k hodnocení
fyziologických i patologických vzorů rozložení tlaků (Rosenbaum, 1997).

6.4.4.2. Protokol získávání dat
Tradiční metoda sloužící k hodnocení plantárních tlaků pomocí platformy se
nazývá metoda mid-gait (Orlin, 2000 a Wearing 1999). Spočívá v tom, že pacient chodí
přes platformu, která je umístěna na chodníku, který je obvykle dlouhý nejméně 9 m
a data s rozložením tlaků jsou mezitím shromažďována z jednotlivých kroků, kdy se
pacientova noha dostává do kontaktu s platformou (Orlin, 2000). Orlin poukazuje na to,
že tato metoda se ukázala být nevhodná pro pacienty s diabetem a neuropatií, protože
delší chůze, která je k této metodě získávání dat nutná, může aktuálně zvýšit možnost
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plantární ulcerace. A pacienti s neurologickou poruchou mají problém kontaktovat
platformu, protože mohou mít potíže s propriocepcí a koordinací. Dalším problémem,
na který tato metoda naráží jsou omezené prostorové možnosti. V důsledku toho se
začaly používat záznamy chůze pomocí metod s menším počtem kroků (Orlin, 2000).
Dvě z nejčastěji citovaných alternativ jsou metody záznamu prvního, či druhého kroku
následujícího po začátku chůze (Vlach, 2002) .
Orlin odkazuje na to, že Rodgers v roce 1985 doporučil metodu sběru dat
použitím techniky prvního kroku pro pacienty s rizikem plantární ulcerace a MeyeresRice v pozdějších studiích poukazuje na výhody 2 krokové techniky, protože dosažené
výsledky jsou podobnější výsledkům získaným metodou mid-gait (Orlin, 2000).
Nicholson (1998) poukazuje na klinickou užitečnost těchto metod vzhledem k snížení
zátěže pacienta stejně jako celkového počtu nutných měření. Validita těchto metod však
je diskutabilní.
Harrison a Folland (1997) nenalezli rozdíl mezi daty získanými metodou
prvního kroku (first step method) a midgait metodou. Rodgers (1985) zjistil významnou
redukci plantárních tlaků pomocí metody prvního kroku. Murlock a Mittlmeier (1992)
taktéž poukázali na několik proměnných, které byly signifikantně rozdílné.
Meyers-Rice (1994) použil metodu druhého kroku a předpokládal, že přidáním
druhého kroku se rychlost testovaného subjektu přiblíží normální chůzi. Při porovnání
first-step a midgait metody však potvrdil předchozí nálezy, protože i oni nalezli
signifikantní rozdíl mezi těmito metodami. Při two-step metodě nalezli pouze zvýšení
impulsu pod patou asi o 15 %. Nezjistili statisticky významné diference špiček tlaků.
Další výzkumy ukazují, že ani first-step ani two-step metoda neposkytuje
kinetická data shodná s midgait metodou (Wearing et al., 1999). Vzhledem k vztahu
mezi plantárními tlaky a rychlostí a obecnému předpokladu, že ustálené chůze není
dosaženo do konce druhého či třetího kroku (Miller et al., 1996) by měly vlastnímu
měření ideálně předcházet nejméně tři kroky (Hughes,1995). Je možné předpokládat, že
first-step a two-step metody, ačkoliv minimalizují zátěž pacienta, tak mu nedovolují
dosáhnout obvyklé rychlosti chůze a proto nemohou být srovnávány s normálními
podmínkám při chůzi.
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Vlach poukazuje na jiný protokol chůze, který částečně překonává dříve
zmíněné limitace. Jde o gait termination protokol, který je přechodným stádiem mezi
stavem chůze a posturálním stojem. Jian et al. (1993) ukázali, jak cituje Vlach (2002),
že přibližně 90 % zpomalení chůze je dosaženo během posledního kroku pouze
s malými změnami rychlosti prováděného kroku. Ačkoli čas a počet kroků potřebných
k zastavení je závislý na načasování příkazu k zastavení a rychlosti chůze.
Wearing (1999) poznamenává, že gait termination - metoda, při které mají
testované subjekty dostatek času k dosažení ustálené rychlosti chůze, ale je vyžadováno
zastavení během dvou kroků s dopadem na snímací platformu, se může jevit jako
vhodnější gait protokol v situacích, kde jsou prostorové limitace.

6.4.4.3. Počet opakování
Matějů (2004) uvádí, že proběhl výzkum, který prováděl analýzu až 77 kroků
jednoho jedince a poukazuje na skutečnost, že za relativně reprezentují data zdravých
jedinců mohou být považovány hodnoty získané aritmetickým průměrem ze tří pokusů.
Neuvádí však, kým byl výzkum proveden. Pepper (1997) doporučuje pro
experimentální výzkum minimálně počet pěti opakování.
Zajímavý výzkum provedl Nikolupouslos (1997), kdy analyzoval chůzi 139
zdravých jedinců a zjistil, že průměrná data vypočítaná ze třech opakování udávají
v jednotlivých oblastech nohy menší rozdílnost, než průměrná data získaná ze dvanácti
opakování.
Hughes vybízí k opakování testovaného úkonu 5x místo 3x a tím k dosažení
větší spolehlivosti měření, ačkoliv není možné očekávat 100% opakovatelnost
jednotlivých měření (Hughes, 1991). Grabinger poukazuje na uskutečněné studie
a uvádí, že bylo různými autory navrhováno k dosažení skutečně statisticky stabilních
dat 8 až 25 provedení testu. Poukazuje na skutečnost, že toto je možné u subjektů, kteří
jsou zdraví. Provést takové množství opakování u subjektu, jehož zdravotní možnosti
jsou omezené je neproveditelné. Dokonce každý test, který nesplňuje požadavky
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vyšetřujících a musí být vyřazen znamená významnou ztrátu cenných dat (Grabinger,
1995).

6.5. Systém QUALISYS
Tento systém je určen k hodnocení chůze i z hlediska kinematiky pohybu. Velmi
přesně je možné s jeho pomocí zjistit detailní charakteristiky chůze a to nejen z hlediska
koncového článku nohy, ale i z hlediska výše umístěných segmentů. Využívá systém
markerů, které se pomocí tapu přidělají do konkrétně lokalizované a předem
specifikované oblasti. Chůze či jiná dynamická situace je detekována systémem kamer
a umožňuje velmi detailně hodnotit získaná data týkající se zejména rychlosti chůze,
délku kroku a čas. V neposlední řadě umožňuje přesně hodnotit děje probíhající ve
švihové a stojné fázi chůze. Systém je vhodné propojit s Kistlerovou deskou, EMG, či
jiným externím zařízením. Systém je určen zejména pro výzkumné účely, protože
dovoluje i srovnání mezi více subjekty. Carson (2001) se pokusil pomocí tohoto
zařízení vytvořit vícesegmentový model nohy, který by měl dále sloužit nejen
výzkumným, ale i klinickým účelům.
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7. In-shoe měření a tlakové senzory

Tyto senzory jsou zpravidla zabudovány do vložky, která je vkládána do obuvi. Senzory
musí být velmi malé, aby byly nenápadné a pod nohou netlačily, musí být dostatečně
trvanlivé proti působení vlhkosti, teploty a ohybu (Daniel, 2004).
Je možné jimi hodnotit několik cyklů chůze následujících po sobě (Bontrager,
2006) jako i rozložení tlaků nohy během denních aktivit a důležitý vzájemný vztah mezi
nohou a obuví (Orlin, 2000). Wertsch (1992, 1996) popisuje zařízení, které je schopné
hodnotit až 50 cyklů chůze a které je schopné zaznamenávat plantární tlaky ze 14
senzorů po dobu 2 hodin. Abu–faraj (1997) představil použití zařízení, pomocí kterého
je možné zaznamenávat plantární tlaky ze 14 senzorů po dobu 8 hodin se vzorkovací
frekvencí 40Hz.
Je výhodné pro vyšetření efektu nožní ortézy a k hodnocení jiných terapií, při
kterých pacient musí být obut (Urry, 1999). Tento typ měřícího zařízení je plně
přenosný (Wertsch, 1996) a je tudíž možné ho použít mimo laboratorní podmínky
(Rosenbaum, 1997). Je často používán pro vysokorychlostní aktivity, jako je běh nebo
jiné pohybové aktivity (Orlin, 2000). Na základě zjištěných výsledků mohou klinikové
upravit obuv, nebo ortézu s cílem redukce plantárních tlaků v určitých regionech
k maximálnímu prospěchu pacienta (Urry, 1999).
Tyto senzory je nutné umístit do předem determinovaných anatomických
regionů (Urry, 1999). To umožňuje předem si určit místa zájmu výzkumu (Cavanagh
a Ulbrecht, 1997). Snímače se umísťují buď na plantu nohy a jsou fixovány pomocí
adhezivního tapu, nebo se vkládají do stélky obuvi (Orlin, 2000). Lake a spol.
porovnávali plantární tlaky mezi snímači umístěnými na povrchu stélky a tak zapuštěné
do ní a zjistili, že tlaky zjištěné pomocí snímače na povrchu stélky jsou obvykle vyšší
než tlaky zjištěné snímačem, který je zapuštěný do stélky (Bogdan, 2000). Snímač může
být umístěn pomocí radiografie, pomocí předchozího určení lokalizace vrcholových
tlaků s použitím plantogramů nebo palpací (Bogdan, 2000). Palpace jako metoda
určující umístění senzorů vede k nepřesným výsledkům. Je-li snímač umístěn pod
kostní protuberancií, zjišťujeme hodnoty které jsou příliš vysoké a dochází-li k pohybu
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snímače spolu s podložkou chodidla v průběhu kontaktu nohy, jsou získané hodnoty
naopak malé (Lord, 2000). Například malý tlustý snímač umístěný přímo pod hlavičkou
prvního metatarsu může působit dorsiflexi metatarsu a významě tak ovlivňovat rozsah a
působit bolest (Pertunnen, 2002). Jednotlivé senzory mohou působit jako cizí těleso
v obuvi, a tak působit iritace podobné jako plochý kámen v botě (Orlin, 2000). Konečně
jednotlivé senzory se mohou z původní pozice posunout během dynamické aktivity
a druhotně působit střižný tlak mezi nohou a botou. Aktuální hodnoty tlaků tak
nemohou odrážet požadované anatomické orientační body na počátku vybrané klinikem
(Orlin, 2000). Senzory ve stélce jsou velmi citlivé k mechanickým kolapsům. Snímací
kabely spojující senzory s počítačem se mohou ohýbat nebo křížit v místě, kde opouštějí
botu a tak může dojít v tomto místě snadno k jejich poškození. Senzory se mohou také
poškodit opakovaným zatížením. Navíc teplé a vlhké prostředí v obuvi může ovlivnit
spolehlivost a validitu měření senzorickým měřením (Urry, 1999). Problémy mohou
také působit tzv.“přeslechy mezi elementy“- „cross talk“, chyby v průběhu ohybových
sil, rozdílná kalibrace a v neposlední řadě i mechanické rozbití snímače (Pertunnen,
2002).
Také nedostatek pevnosti materiálů užívaných k výrobě senzoru může způsobit
tzv.“okrajový efekt“, který může vést k falešně zvýšeným hodnotám (Orlin, 2000).
Protože množství senzorů, které může být včleněné do tlakových senzorů ve
stélce je menší, než množství senzorů užitých v systému platformy, je rozlišení obvykle
nižší (Urry, 1999).
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7.1. Vzduchové balóny
Jde o jednu z nejstarších metod dynamického měření. Tento princip použil již
v roce 1872 Carlet v roce 1873 Marey (Vereecke, 2006).
Principem metody je balón naplněný vzduchem. Pokud ho
stlačíme, vznikne uvnitř určitý tlak. Hodnotu tlaku, která
odpovídá určité síle je možné určit kalibrací (Daniel, 2004).
Carlet použil gumové kapsle ve stélce obuvi a mechanické
zařízení aplikoval na trup k zaznamenávání pohybu těla
(Toulmin, 2007).
Obr.č. 41. Vzduchové balony dle Carleta. Převzato z Daniel (2004)

Tato metoda patří mezi velmi zajímavé způsoby, jak zjistit tlak, kterým noha
působí na podložku. Tlak, který vznikne v balonu je možno měřit obyčejným rtuťovým
tlakoměrem. Výsledek, který dostaneme, ale neobsahuje informaci o rozložení tlaku pod
jednotlivými oblastmi nohy. Řešením by mohlo být použití sady malých balonů, které
by byly umístěny pod ploskou a bylo by tak možné hodnotit tlak kterým působí noha na
podložku vždy v oblasti, která je měřena jedním balonem. Tato metoda však v dnešní
době plné novinek v oblasti elektrotechniky už nenalézá své uplatnění.

7.2. Mikrokapsle
Technolologie mikrokapslí byla vyvinuta Brandem a Ebnerem v zařízení
zabývajícím se Hansenovou nemocí. Kasple obsahující
barvivo jsou vloženy mezi 2 vrstvami polyuretanového
molitanu, které jsou tvarované jako ponožka a jsou do
obuvi umístěny před obutím. Kapsle jsou vyrobené tak,
že prasknou, je-li překročen tlak, který byl nadefinován
výrobcem. Jak pacient chodí, dochází k určitému
zatížení, při kterém kapsle praskají a tím dochází

Obr. č. 42. : Mikrokapsle
umístitelné do obuvi dle Branda.
k uvolnění barviva mezi molitanové vrstvy. (Bogdan, Převzato z:http://bphc.hrsa.gov/N
HDP/Pressure_Studies_RR.htm

2006) Intenzita zabarvení korespondovala s oblastí
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největších tlaků (Orlin, 2000).
Urry poznamenává, že mikrokapsle také byly použity ve formě archu-listu
s tlakovou citlivostí přibližně od 1000 do 10 000 kPa ( tj. 10 - 100 kg. cm-2). Tlakově
sensitivní arch byl umístěn mezi vrchní rohož a malá kuličková ložiska o průměru 4 mm
a dolní tvrdé plexisklo. To dávalo pracovní tlak v rozmezí od 50 do 350 kPa
(0,5 – 3,5kg. cm-2), který však byl stále nevhodný pro obecné použití.
Výhodou mikrokapslí bylo, že bylo možné pomocí nich hodnotit působící tlaky
nejen pod chodidlem, ale také tlaky působící ze strany nohy a z dorsa nohy a prstů.
Nevýhody mikrokapslí byla velká časová náročnost aplikace této molitanové
ponožky a velmi časté bylo prasknutí kapsle v průběhu obouvání (Orlin, 2000).
Mikrokapsle navíc praskaly v závislosti na tvrdosti tkání spíše než na
působících tlacích. Prasknutí se také vyskytuje kvůli opakovanému použitím nízkých
tlaků (Urry, 1999).

7.3. Požadavky na senzor plošného rozložení tlaku
1. přítomnost zařízení nesmí měnit způsob chůze, ani hodnoty měřených tlaků,
které jsou předmětem měření, tzn. senzor by měl být přiměřeně tuhý
2. systém by měl být schopen měřit všechny velikosti tlaků vyskytující se
v pozorované aktivitě
3. měla by být známa linearita a lineární závislost mezi tlakem a měřenou
veličinou by měla být po celé ploše senzoru.
4. aparát musí být schopen zaznamenávat data v rychlosti přiměřené měřené
aktivitě. Má-li zařízení nízkou frekvenční odezvu, může dojít k získání
chybných výsledků.
5. vzorkovací frekvence musí být adekvátní
6. systém by měl vykazovat malou hysterezi, to znamená, že křivka zatížení by
se měla co nejvíce podobat křivce odtížení
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7. prostorové rozlišení zařízení by mělo být adekvátní. Tzn. zjišťuji-li tlakovou
diferenci mezi 2 oblastmi o rozloze 1cm2, nemohu použít jeden senzor
o velikosti 10cm2.
8. systém musí rozlišit tlaky, které jsou uzavřené v amplitudě
9. změny teploty by neměly ovlivnit naměřené údaje
10. nezbytná je přiměřená kalibrační procedura s senzor by měl poskytovat
spolehlivé informace po celé své ploše
(Cavanagh a Ulbrecht, 1997 a Daniel, 2004)

7.4. Vztah mezi silou, tlakem a velikostí snímače
Kontaktní povrch měkkých tkání bude zahrnovat regiony s vysokými i nízkými
tlaky. Malé senzory umístěné nad regionem max. tlaků, umožňují dobrý odhad
skutečných hodnot. Použijeme-li větší rozměr senzoru, který umístíme nad totéž místo,
budou pod senzorem umístěny i regiony s nižšími tlaky a tak celkové hodnoty
poskytnuté snímačem budou zprůměrňovány vzhledem k ploše snímače. A tak pomocí
měření velkými snímači není možné hodnotit skutečné vrcholové tlaky. Použijeme-li
více malých senzorů, je možné pomocí nich zachytit stejnou oblast jako pomocí většího
snímače a získané hodnoty budou přesnější, protože nebudou hodnoceny průměrem.
Velký senzor tak bude poskytovat větší silové hodnoty, ale menší tlakové hodnoty než
by poskytoval malý senzor, jak je znázorněno na obrázku č. 41. Malý senzor umístěný
mimo maximum tlaku M bude poskytovat menší hodnoty pro sílu a pro tlaky než malý
senzor umístěny v oblasti M (Urry, 1999).
Davis ukazuje, že použitím senzoru
o rozměrech 10x10 mm lze očekávat největší
podhodnocení vrcholových tlaků v regionu
prstů, s tím, že podhodnocení dosahuje až Obr. č.

43.: Schématické znázornění jednoho
velkého a dvou malých snímačů umístěných
17,7 %. Poukazuje na výhodnost použití v blízkosti působení maximálního tlaku (peaku). (M
je místem působení maximálního tlaku). Převzato
snímače o rozměrech 6,36 v mediolaterálním z Urry (1999)

98

a 6,18 v anterioposteriorním směru.
Lord (2000) poukazuje na možnost, že by podhodnocení tlaků očekávané
u senzoru 10 x 10 mm mohlo být kolem 70 %. Lord při této studii použil senzor
s efektivním prostorovým rozlišením menším než 1 mm2, což bylo velkou výhodou
oproti předchozím studiím, kde byla hodnota tohoto rozlišení 25 mm2 .
Současný měřící systém by měl proto tedy mířit k zabudování senzorů s aktivní
plochou o 5 x 5 mm nebo menší, protože velké senzory podhodnocují vrcholové tlaky.
Navíc je velmi důležité umístění senzoru. Je nutné brát v úvahu, že bude narůstat
procento chyb, budou-li vrcholové tlaky situovány ve spoji mezi 2 či 4 snímači. Navíc,
v průběhu chůze může docházet k posunu vrcholových tlaků a to zejména v oblasti pod
metatarzy. Maalej (in Urry, 1999) poukazuje na posun až o 7 mm. Malé senzory
o velikosti 5 x 5 mm by spíše než ojediněle měly být umístěny v sadě a díky tomu bude
možné dostatečná monitorace plantárních tlaků.

7.5. Typy snímačů:
7.5.1. Kapacitantní snímač
Snímač je tvořen 2 pláty, nebo elementy z vodivého materiálu oddělenými
nevodivou, isolující vrstvou označenou jako dielektrikum. Tyto snímače jsou tvořeny
buď jednoduchou vrstvou ze stlačitelného materiálu sendvičově mezi 2 vodivými
vrstvami, nebo mohou obsahovat několik paralelně řazených kondenzátorů skládajících
se z několika vrstev plátů a dielektrik (Bogdan, 2000). Snímač ukládá elektrické změny.
Jakmile na zařízení působí tlak, tak vzdálenost mezi pláty klesá a následkem toho
kapacitance vzrůstá a resistence střídavého proudu klesá. Výsledné změny jsou měřeny
jako napětí. Toto zařízení je levné, stálé a relativně citlivé, ale nevýhodou užití tohoto
snímače v in-shoe zařízení je, že senzor je ve srovnání s jinými senzory tlustší- přibližně
2mm (Urry, 1999).
V r. 1949 bylo použito 12 kapacitantních snímačů k zhodnocení jednotlivých
fází lidské chůze u 503 subjektů (Hutton, 1995) vždy po 6 na jedné končetině. Snímače
byly umístěny na bosou nohu a tudíž svou přítomností ovlivňovaly normální průběh
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chůze (Grundy, 1975). Výhodou bylo, že tyto snímače bylo možné umístit přímo do
obuvi a získat tak výsledky týkající se rozložení tlaků na noze s obuví (Stott, 1973).
Byla zjištěna výrazná individuální variabilita, ale nebyla publikována kvantitativní
analýzu svých výsledků (Hutton, 1995). Navíc nebyla dostatečně popsána technická
stránka snímače a tak bylo později od tohoto druhu snímače upuštěno pro nedostatek
technických informací (Urry, 1999).
V roce 1963 Bauman a Brand zkonstruovali kapacitantní systém k hodnocení
míst s vysokými tlaky planty u pacientů s Hansenovou chorobou. Použili snímače
laboratoře Franklinova institutu a umístili je do konkrétních regionů planty uvádí
Bogdan (2000). Tento snímač byl tlustý 1mm a jeho tlakově senzitivní plocha byla
1cm2 (Hutton, 1995). Protože toto zařízení bylo propojeno s předzesilovačem, tak se
ukázalo jako nepřesné pro tlaky větší než 3,5 kg/cm2. Další nevýhodou tohoto systému
byla teplotní nestabilita a nezbytné nulové hodnoty tlaků ke kalibraci hydraulického
zařízení monitorovaného přesnými tenzometry (Bogdan, 2000). Další nevýhodou opět
bylo to, že přestože snímač byl tlustý pouhý milimetr, tak jeho přítomnost ovlivnila
normální chůzi i distribuci tlaku na plantě nohy. Jako výhodné se prokázalo být to, že
snímač bylo možno umístit přímo do obuvi (Grundy, 1975). Navíc využití tohoto
snímače dovoluje zkoumat distribuci tlaků na plantě za normální rychlosti chůze (Stott,
1973).
Holden a Muncey v r. 1953 sestrojili jednoduchý kapacitantní štít. Bylo to
zařízení 1,8 palců tlusté a o rozloze 2 x 2 palce. Bylo tvořeno 3 vrstvami kovové folie
a 2 vrstvami hrbolaté gumy. Tlakově senzitivní plocha byla přibližně 0,5 cm2. Toto
neskladné zařízení mělo být snadno vložitelné do jakékoliv obuvi, ale nebylo
demonstrováno, jak je do vnitřku obuvi vkládáno uvádí Bogdan (2000). Byla
zkonstruována speciální obuv, do které byl tento senzor vložen a pomocí osciloskopu
bylo fotografováno plné zatížení paty (Stott, 1973). Snímač 3 mm tlustý byl vhodný
k měření tlaku i v jiných místech kontaktu planty s obuví, než jen v oblasti paty
(Hutton, 1995). Toto zařízení je možné v rozumné míře použít opakovaně
s koeficientem odchylky 10%, což bylo později potvrzeno následujícími výzkumy
(Urry, 1999).
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V r. 1985 použil Coleman k měření 4 herkulovy kapacitnantní senzory
o tloušťce 2mm a průměru 9mm. Kvantifikoval redukci tlaků, která vyplývala
z modifikace obuvi. Signály byly ukládány teplotním zařízením, které pomocí
mikrometru měřilo vrcholové tlaky, kterých bylo dosaženo popisuje Urry (1999).
V r.1986 Nicol a Henning vyvinuli kapacitantní snímač, který se skládal ze
2 plátů z vodivého materiálu, které byly odděleny nevodivou, isolující gumovou vrstvou
označenou jako „dielektrickou“ uvádí Orlin (2000). Snímač ukládal elektrické změny,
které vznikly mezi 2 pláty po aplikaci síly, která působí snížení vzdálenosti mezi pláty.
Jak vzdálenost mezi pláty klesá, kapacitance stoupá a výsledné změny jsou měřeny jako
změny napětí (Bontrager, 2006).
Kothari v r. 1988 sestrojil senzor s paralaleně zapojenými 4 kondenzátory. Tento
senzor měl maximum hysterze
11% a maximum nelinearity 16%
a to v rozmezí tlaku od 0 do 1300
kPa (Urry, 1999). Pomocí tohoto
zařízení

byly

testovány

již

zmíněné herkulovy kapacitantní

Obr. č. 44. : Kapacitantní senzor dle Kothari (1992).
Převzato z Urry.

senzory a jejich použitelnost
v obuvi. Výhodou těchto senzorů je možnost jejich vysokého zatížení bez poškození,
protože nedochází k poškození kovových částí. Navíc toto zařízení bylo do 500 kPa
téměř lineární (Bogdan, 2000).

Pedar systém
Pedar systém patří mezi elektrokontaktní pedobarografy. Je
tedy zařízením měřícím vertikálně působící tlakovou sílu. Má
formu 2,6 mm tlusté stélky do obuvi, která je vyráběna pro
všechny velikosti obuvi obsahuje

99 maticovitě uspořádaných

kapacitantních senzorů s prostorovým rozlišením přibližně 10mm
(2 senzory na cm2) a pracující v dynamickém rozsahu 40 - 600
kPa. Jiný typ obsahuje 256 senzorů a umožňuje měření rychlostí
Obr. č. 45.: Pedar systém. Převzato z: www.novel.de
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10000 čidel/s. Matrix je složen z vertikálních a horizontálních pásů vodivé folie
napojené po obou stranách dielastickým izolátorem. V každém bodě, kde se stýkají řady
a sloupce jsou kapacitantní senzory. Pedar systém měří tlak aplikovaný na každý senzor
jednotlivě. Zařízení může být synchronizováno s EMG nebo video systémem.
Umožňuje provést časový rozbor chůze, výběr kroků, rozbor fází kontaktu chodidla
s terénem. Je vyráběno německou firmou NOVEL Gmbh (www.novel.de).
Insoles je zařízení, které umožňuje měřit lokalizované tlaky obuté nohy a tak
analyzovat chování nohy v konkrétní obuvi. Jedná se o desky tištěných elektrických
obvodů ve

formě stélky obuvi, které se vloží do boty. Jsou vyráběny ve všech

velikostech, které odpovídají standardním evropským velikostem obuvi. Každá
podrážka obsahuje samostatná čidla. Pro velikost boty 44 je těchto čidel v jedné stélce
356. Díky tomu je rozlišení tohoto zařízení relativně vysoké, stejně jako u footscan
desky. Systém je bezdrátový s paměťovou kartou. Díky tomu je možné toto zařízení
použít kdekoliv. Systém je dodáván belgickou firmou RS scan (www. rsscan.com).

7.5.2. Piezoelektrický snímač
Piezoelektrický snímač využívá piezoelektrického jevu, který v r. 1880 objevili
Pierre a Jacquese Curie. Při tomto jevu dochází k přeměnu mechanické energie na
elektrickou. Pokud působíme na polarizovaný krystal, pak výsledná mechanická
deformace (tah, tlak, krut a ohyb) vede ke vzniku náboje na povrchu krystalu (Bogdan,
2000). Tento jev je možné pozorovat u látek majících permanentní elektrickou
polarizaci. Působíme-li na krystal dostatečnou silou, dochází k jeho deformaci, která
naruší elektrické dipóly a výsledkem je náboj, který je pozorovatelný na povrchu
krystalu a projeví se jako napětí (Daniel, 2004). Jedná se v podstatě o polarizaci látky
tlakem. Pokud chceme tohoto efektu využít, pak je
nutné měřit napětí na krystale. Nejjednodušší tvar
senzoru jsou 2 kovové desky použité k odvodu náboje
z povrchu krystalu. K měření náboje na povrchu je
nezbytný voltmetr s dostatečnou vstupní impedancí.
První takovýto zesilovač náboje si nechal r. 1950
patentovat Kistler (Daniel, 2004).

Obr. č. 46. : Senzor síly fungující
na principu piezoelektrického efektu.
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Piezometrické měřící systémy jsou vhodné pro dynamické měření, protože
náboj na povrchu vzniká jen tehdy, mění-li se zatížení. Proto není takovýto snímač
vhodný pro statické měření. Chceme-li měřit statický stav, pak je nutné doplnit zařízení
o vhodnou elektrickou aparaturu minimalizující ztrátu náboje při měření. Nevýhodou
tohoto piezoelektrického snímače je, že je vysoce citlivý na změny teplot,
elektromagnetická citlivost, pyroelektrická citlivost, citlivost k ohybu a natažení,
relativní křehkost a těžkopádnost konstrukce snímače. Mezi velké výhody patří
relativně vysoká tuhost snímače, vysoká linearita, velmi vysoká frekvenční citlivost
a velké prostorové rozlišení (Urry, 1999).
Bogdan (2000) uvádí, že Schwarz a Heath
v r. 1947 vytvořili jednotlivé piezometrické disky z
vrstev papíru a bronzu, které byly umístěny do
oblastí zájmu na chodidle nohy. A jako první
popsali kvantitativní měření rozložení tlaků pod
ploskou nohy pomocí snímačů (Borgions, 2007).

Obr. č. 47.: Piezometrický senzor
Vytvořený r. 1947 Schwarzem
a Heathem. Převzato z Urry (1999)

První popis piezoelektrického snímače byl publikován Hennacym a Gunterem
v r. 1975.

Ti využili tehdy snadno

komerčně dostupný krystal k vytvoření

piezoelektrického senzoru. Jeho výhodou bylo, že byl snadno kalibrovatelný, levný
a bylo možné jím zaznamenávat statické i dynamické tlaky dodává Urry (1999).
V roce 1982 Henning a Cavanagh vyrobili piezoelektrický snímač profilovaný
ke stélkovému použití, který byl tvořen 499 senzory 4x4 mm v matrixové formě
flexibilního eleastomeru. Výsledkem bylo dosažení vysokého prostorové rozlišení.
(Urry, 1999). Snažili se eliminovat nevýhody kapacitantní rohože, kterou vyvinuli
v r. 1978, ale toto zařízení již nebylo dál využíváno (Bogdan, 2000).
Henning a spol. později, v roce 1989 užili jednotlivých snímačů k zjišťování
distribuce tlaků i v studiích zahrnujících běh, a jiné atletické dění. (Bogdan, 2000)
Bhat a spol v r. 1989 použili komerčně snadno dostupný piezofilm k sestrojení
snímače, který by byl tenký, levný a trvanlivý. Nepodařilo se jim registrovat všechny
trvale působící tlaky, ale linearita zařízení byla dobrá (Bogdan, 2000).
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Reston a Kolesár v r. 1989 ukázali, že prostorové rozlišení může významně
vzrůst vyrobením sady elementů 5 x 5 na plochu 6 x 6 mm, ačkoli tyto senzory nebyly
určeny pro měření tlaků na plosce nohy (Urry, 1999).
Manuouel v r. 1992 použil piezofilmu, který
vložil mezi elektrody. Tím eliminoval ohybové
napětí a kompresivní síly. Snímač konstruovaný
tímto způsobem má frekvenční vyváženost mezi
10-230 Hz. Pro měření tlaků planty v průběhu Obr. č. 48.: Piezoelektrický senzor dle
chůze byla označeno jako adekvátní frekvence

Manouela (1992). Převzato z Urry (1999)

okolo 10 Hz (Urry, 1999).
V roce 2000 Sanderson a Henning použili k měření rozložení tlaků zařízení PD16, které bylo tvořeno 12 jednotlivými poiezokeramickými snímači. Toto zařízení
využívá snímačů, které byly již r. 1982 popsány Henningem. Tento snímač měl aktivní
plochu 3 mm a tloušťku 2 mm. Toto zařízení je podobné tomu, které Henning použil již
v roce 1989 pro měření distribuce tlaků plosky nohy během různých sportovních aktivit.
V tomto výzkumu se snažili eliminovat to, že aplikace senzoru na plosku nohy
může ovlivnit styl chůze. Dotazníkově proto bylo na skupině 29 probandů zjištěno,že
probandi – až na jednoho subjektivně nepociťovali změny stylu chůze, a navíc, že
většina snímače necítila vůbec a to dokonce ani poté, co byli vyzváni ke koncentraci na
přítomnost snímače na plosce nohy (Sanderson, 2000).

7.5.3. Odporové snímače
Využívají změnu odporu materiálu při jeho deformaci. Na tomto základě pracují
často používané tenzometry a méně často používané tlakově závislé rezistory.

Tenzometry
Dělí se na kovové tenzometry, kdy je tenký drátek nalepen na nosném médiu,
nejčastěji papíru. Pro zvýšení efektu je vodič uspořádaný ve směru hledané deformace.
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Je napájený elektrickým proudem, jehož změny se měří, registrují a vyhodnocují
speciálními přístroji.
Mezi nejpoužívanější tenzometry, patří druhý typ a to polovodičové tenzometry.
Na tenké folii je nanesená vodivá vrstva. Schéma této vrstvy se podobá drátkovým
tenzometrům. Využívají piezoelektrického jevu polovodičů. Při jejich deformaci
vznikají piezoelektrickým jevem volné nosiče nábojů, které mají elektrickou vodivost.
Tyto tenzometry jsou nejvodivější. Další jejich velkou výhodou je velká citlivost a malá
velikost snímače. Jsou až 60 x citlivější, než kovové tenzometry.
Tenzometr je více než k měření tlaku určen k měření tahu. Tlak je možné jimi
měřit, pokud jsou připevněné na membráně, která se důsledkem tlaku ohýbá. Jejich
velkou nevýhodou je poměrně velká závislost na teplotě a nutnost přístupu k měřenému.
Tenzometry jsou k měřenému povrchu připevněny velmi tenkou vrstvou tmelu, který
musí zároveň vytvářet dostatečný izolační odpor. Vlastnosti používaných tmelů mohou
mít výrazný vliv na přesnost měření.
Hutton and Drabble jako první v r. 1972 popsali použití tensometru při
zjišťování rozložení tlaku na plantě uvádí Bogdan (2000).
Stokes et al. (1979) vytvořili systém, pomocí kterého měřili mediální a laterální
aspekty

zatížení

nohy.

Toto

umožňovalo

i

otočení a

zjišťování

zatížení

anteroposteriorní.
Jako první tenzometr použili ke snímání rozložení tlaků obuté nohy Leriem and
Serck-Hanssen v r. 1973 když vytvořili jednoduché zařízení do obuvi. Snímač byl ve
tvaru disku, o tlouštce 2,5 mm a pokrytý membránou. Jakmile došlo ke kontaktu nohy
se snímačem, deformací tenzometru spojeným se speciálním zařízením bylo dosaženo
výsledků. Nevýhodou však byla velká tlouštka snímače uvádí Urry (1999).
Soames (1982) použil podobný snímač jako jeho předchůdci, ale s výjimkou, že
byl čtvercového tvaru a pouze 0,9 mm tlustý. Tento senzor nebyl umístěn do obuvi, ale
na nohu. Toto zařízení tvořilo nerovnosti a tak bylo nevhodné pro nohy se sníženou
citlivostí. Tyto snímače byly kalibrovány výrobcem.
Quesada & Rash (2000) shromažďovali data simultánně z kapacitatních
a odporových systémů v průběhu chůze v obuvi. Odporový systém zaznamenal
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přibližně o 20% větší celkové špičkové tlaky. Rozdíl byl výraznější pod patou 32%
a nižší pod palcem 14%. Proměnlivost kapacitantního systému byla pod patou o 60%,
pod halvičkami metatarsů o 20% a pod palcem o 22% nižší, než odporového systému.
Autoři nešťastně nepoznamenali vzorkovací frekvenci, čímž by mohli částečně vysvětlit
velký rozdíl pozorovaný v oblasti paty. Ale bez ohledu na rozdíly získané různými
technologiemi měření, byly výsledky obou měření uspokojivé.
Naproti tomu Mc Poil (1995) poznamenává, že validita a spolehlivost odporové
technologie měření insole byla neuspokojivá (Pertunnen, 2002).

Tlakově závislé rezistory
Tyto senzory používané k měření síly a tlaku se také označují jako FSR – force
sensing rezistors. Nebo také vodivé polymerní silové
(tlakové) snímače (Abu-faraj, 1997).
Využívají změnu vodivosti v důsledku síly, tj.
tlaku působícího na senzor. Tento typ rezistoru se
obvykle skládá ze dvou částí. První je tenká vrstva
z odporového materiálu a druhou jsou kontakty.
Deformací odporové vrstvy, eleastomeru se mění její
elektrické vlastnosti (Stilson, 1996).

Obr. č. 49.: Základní schéma FSR
senzoru. Převzato z Daniel (2004)

Při jeho stlačení dojde ke zvýšení počtu volných nábojů v polovodiči a tím se
změní jeho odpor. Druhou možností je použití nevodivého eleastomeru, který obsahuje
vodivé části. Po jejich deformaci dojde k přiblížení vodivých oblastí a tím se změní
odpor oblasti (Daniel, 1999). Senzor měří složku síly kolmou na povrch senzoru.
Působením této síly se částice vzájemně dotýkají a tak vytvářejí paralelně působící
vodivé dráhy (můstky), takže odpor vrstvy s rostoucí silou klesá. Výhodou snímače jsou
nepatrné rozměry a zvláště výška senzoru řádově 0,1 mm. Výhodou je ale i možnost
výroby senzorů v různých tvarech (např. dlouhé proužky) nebo ve velkých senzorových
polích. Jako další časté výhody snímače jsou jmenovány přizpůsobivost, trvanlivost,
spolehlivost, tolerance přetížení, elektronická jednoduchost a nízká výrobní cena (Abu
Faraj, 1997).
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Široce

komerčně

dostupným

zařízením

využívající

Electrodynogram (EDG), který byl vyroben r.1979. Misevich

FRS

snímače

je

ve svém výzkumu

v r. 1985 použil EDG pro malou velikost a nevtíravost senzorů, ale časné senzory byly
příliš tlusté a velmi málo stálé pro časté opakování výzkumů. V r. 1987 Brodský zjistil,
že výsledky byly nepřesné a nebylo je možno opakovat. Mnozí další výzkumníci tento
systém nekomentovali negativně, ale ve svých výzkumech neuvedli, jak systém
kalibrovali dodává Bogdan (2000).
V roce

1988

Maalej

představil

neobvyklý typ FSR senzoru. Objasnil také
statické

a dynamické

charakteristiky

FSR

snímače jak je citováno v Abu Faraj (1997).
Výrobní proces tkví v natištění elektrod na
podkladový polymerní film pomocí sítotisku.

Obr. č. 50.: Silově senzitivní rezistor (FSR)

Tisk je levný a stačí pouze jedna předloha pro (Maalej, 1988). Převzato z Urry (1999)
daný návrh.

Na obrázku č. 51 je patrné, že když chceme měřit rozložení tlaku pomocí tohoto
druhu senzorů, je nutné vytvořit jakousi síť. Spojení vstupních a výstupních vodičů na
každý senzor by bylo technicky složité a proto existuje jeden vodič jednu řadu senzorů.
Sítě vodičů jsou navzájem
kolmé a nacházejí se na
horní i dolní straně vrstvy
eleastomeru. V místě jejich
protětí jsou aktivní oblasti,
v kterých je možné měřit
odpor,

který

příslušnému

náleží
řádku

Obr. č. 51.: Základní schéma FST senzoru pro snímání rozložení
tlaku. Převzato z Daniel (2004)
a sloupci (Daniel, 2004).
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7.5.4. Magnetoresistorový senzor
Magnetoresistorový senzor využívá změny permeability feromagnetických těles
v důsledku změn jejich mechanického napětí. Změna permeability feromagnetického
jádra cívky vyvolá změnu magnetického odporu pro magnetický tok v jádře. Výsledkem
je pak změna impedance cívky (Daniel, 2004).
Zařízení bylo objeveno Tappinem k měření střižných sil chodidla nohy
a následně bylo použito Pollardem a spol. k vyšetření střižných sil v kombinaci
s normálním tlakem. Podobné, ale
menší

senzory

byly

nedávno

vyvinuty Laigem a spol.
Tappinovy
zkonstruovány

snímače

jsou

ze

2 odolných Obr. č. 52.: Jednosměrný senzor pro střižné síly
zkonstruovaný Tappinem (1980). Převzato z Urry (1999)
ocelových disků v průměru 16mm.
Horní disk byl rýhovaný a připojený k subjektově noze. Dolní disk měl korespondující
vyvýšeninu, která zapadala do rýhy horního disku a dovolovala posun mezi 2 disky
pouze podél jedné osy. Magnetický rezistor byl namontovaný ve stejné rovině s úrovní
rýhy a magnet byl připojen k vyvýšenině. Když byl snímač smontován, magnet
a rezistor mírně klouzali jeden po druhém. Disky byly drženy dohromady silikonovou
gumou, která dovolovala posun disku jeden k druhému a poskytovaly nové přírůstky
síly. Elektrický signál byl produkovaný úměrně k pohybu magnetu, který je otáčen
v závislosti k působícím střižným silám.
Snímač je 2,7 mm tlustý a může být subjektem vnímaný a může ovlivňovat
stereotyp chůze. Zařízení vyvinuté Laigem je pouze 1mm tlusté (Bogdan, 2000).
Design magneto rezistivního senzoru byl rozšířen tak, aby bylo možné zjišťovat
hodnoty pravoúhlých střižných tlaků a normálních kompresivních tlaků simultánně.
Modifikace spočívala v sestavení 3 disků. Ty byly spojeny dohromady s oddělujícími
vrstvami plátů z přírodní gumy, které nabízely dobrý kompromis mezi odrazem
a pružností (rychlost obnovy a stupněm obnovy) prostřední disk obsahoval centrálně
umístěný magnet, a oba krajní disky magnetoresistory. Relativní pohyb 3 disků byl
zmenšen vyvýšeninami a rýhami a to tak, že venkovní 2 disky klouzaly ortogonálně
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s vnitřním diskem. Normální komponenty sil byly detekovány tenzometrem připojeným
ke snímači (Urry, 1999).
Triaxiální snímač byl použit Lordem (2000) k měření tlaků vzájemného vztahu
střižných sil. Snímač měl v průměru 16
mm a byl 4 mm tlustý. Druhý snímač
měl 10 mm v průměru a byl 1mm tlustý.
Obr. č. 53.: Dvousměrný střižný senzor, který použil
Lord (1992). Převzato z Urry (1999)

Ten je pro měření vhodnější.
Byl také vyroben alternativní
čtyřrohý triaxiální senzor. Přesnost
senzoru byla hodnocena porovnáním
výsledků

s kalibračními

a s hodnotami

hodnotami

předpovídanými

na

základě matematických modelů (Urry,

Obr. č. 54.: Triaxiální senzor síly dle (Warren1999).
Forward, 1992). Převzato z Urry (1999)

7.5.5. Indukční snímače
Pracují na principu změny vlastností indukčního obvodu. Na obrázku je
znázorněný indukční snímač s malou vzduchovou mezerou,
její velikost se mění podle velikosti měřené veličiny. Na
obrázku jde o sílu F, ale může to být i tlak nebo zrychlení.
Se změnou mezery se mění odpor magnetického obvodu a
tím také indukčnost cívky navlečené na jádře a zapojené do
obvodu střídavého proudu. Měříme také změnu impedance.
Jiný typ konstrukce snímače spočívá v tom, že deformace
tělesa působí posun jádra cívky a tak dochází ke změně jeho
impedance (Daniel, 2004).

Obr. č. 55.: Indukční snímač.
Převzato z Daniel (2004)
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7.5.6. Senzory založené na optických vláknech
Tyto senzory využívají jako aktivní prvek přímo optické vlákno. V důsledku
zatížení optického vlákna vznikají
mikroohyby ve vnitřku optického
vlákna, které zmenšují schopnost
vlákna vést světlo. Je-li ohyb vlákna
dostatečný na to, aby světlo dopadalo
pod úhlem nižším než je kritický úhel,
proniká světlo do obalu vlákna, kde se
pohltí. Výsledkem je ztráta intenzity
(microbending

loss)

přenášeného

světla (Wang, 2005). Čím vyšší je

Obr. č. 56.: (a) Základní uspořádání senzoru fungujícího

působící tlak, tím větší je ztráta na principu optických vláken.
(Daniel, 2004).

(b) Světelná ztráta vznikající působícím tlakem.

Optické senzory nejsou ovlivňovány elektromagnetickým polem interference
a mohou být vyráběny relativně kompaktní s diodovým zdrojem a detektorem. Optické
senzory jsou také známy pro svou citlivost a velký dynamický rozsah. Navíc mohou být
vloženy do většiny struktur s minimální modifikací .
Základní uspořádání senzoru fungujícího na optických vláknech včleněný v síť.
Tato síť zahrnuje 2 vrstvy paralelních vláken. Tyto 2 vrstvy vláken jsou konfigurovány
tak, že paralelní řady vláken na povrchu a na spodku jsou kolmé na jiné. Vlákna jsou
oddělena elastometrickými vycpávkami. Vrstvy jsou sendvičovitě uložené a tvořící
citlivý plát. Tvoří tak 2 dimensionální strukturu umožňující hodnotit distribuci tlaku
(Wang, 2005).
Střižný senzor je konstruován ze 2 vrstev bendloss sítě senzorů. Jeho základní
design je mnohovrstvý senzor, který má na svém povrchu a spodku vrstvy tvořené sítí
senzorů vloženou ve stélce obuvi, která umožňuje vysoko střižné působení. Působením
střižných sil dochází k posunu vrstev oproti původnímu postavení. Velikost posunu je
ovlivněna velikostí působících sil (Wang, 2005).
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8. 3D metody
8.1.1. Sádrové odlitky nohou
Sádrové odlitky je nutné zhotovit vždy, je-li třeba vytvořit kvalitní individuální
vložku do obuvi, nebo obuv samotnou. Podrobný popis sádrovací techniky popisuje
mnoho autorů zabývajících se protetickou tematikou, například Hadraba (1971),
Zemanová (2004) a mnozí další. Pomocí této metody je možné získat sádrový odlitek,
model, který je přesnou kopií nohy.

8.1.2. Plastické poloformy
Ke zhotovení této poloformy se využívá hustá sádrová kaše, která je nalita do
nízké krabice či nádoby, do které je noha ponořena. Před odléváním musí být příslušná
část potřena izolací proti přilepení sádry a to olejem, vazelinou nebo mazlavým mýdlem
(Elis, 1986)

8.1.3. Otisk do nášlapné krabice
K získání otisku je možné použít speciální krabici o rozměrech 25 x 40 cm, ve
které je tvarovatelný pěnový materiál. Proband se do ní postaví vyšetřovanou nohou.
Materiál uvnitř krabice je tlakem deformován podle tvaru nohy. Vzniká negativní
odlitek nohy, který je následně vylit řídkou sádrovou hmotou. Použití těchto nášlapných
krabic je rychlejší než zhotovování sádrového odlitku (Sonnková, 2001).

8.1.4. Feet print
Feet print je přístroj od firmy Guy Capron. Umožňuje získat věrný obraz
morfologie nohy. Jde o zařízení o rozměrech 75 x 58 x 16cm. Povrch pro otisk je ze
silikonu a velmi měkké pryže. Součástí přístroje je vývěva a silikonová kapsa naplněná
sypkým materiálem.
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Při vyšetření se subjekt postaví na měkkou gumovou plochu přístroje, která se
společně s náplní silikonové kapsy deformuje posle tvaru chodidla. Pomocí vývěvy se
odsaje vzduch a získaný tvar tak zůstane nezměněn (Guy Capron, 2007).

8.1.5. Otiskovací hmota Phase plus chromatic
Pexidrová (2001) a Tětková (2004) ve své práci popisují použití otiskovací
hmoty Phase plus chromatic. Celková doba přípravy a tuhnutí hmoty je 2 min 15 s. Po
zatuhnutí se otisk (negativ) vyjme z fotomisky a pomocí sádrové maltoviny se vytvoří
positivní odlitek, čímž získáme model nohy. V současné době pokračuje zkoumání
vlastností této hmoty.

8.1.6. Zpracování získaných odlitků a trojrozměrných otisků
Ke zpracování trojrozměrného otisku je možné využít 3D topografie. Jde
o metody, pomocí kterých je možné detekovat povrch těla, jeho reliéf a jeho změny.
Výhodou těchto optických metod je jejich neinvazivnost a snadná opakovatelnost
Fotogrammetrie - je metodou, která se zabývá získáváním dále využitelných
měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat
z fotografického záznamu (Tětková, 2004). Dělí se na fotogrammetrii jednosnímkovouvztah popisující řešení je kolineace a je vyjádřen projektivní transformací
a vícesnímkovou- stereofotogrammetrie, která slouží ke 3D zpracování informace
s možností stereoskopického vjemu při zpracování nejméně dvou snímků téhož
předmětu (Jelen, 2002). Stereoskopie je uplatňována ve fotogrammetrii od r. 1901, kdy
to bylo zavedeno Pulfrichem. Využívá stereoskopického vjemu oka, který vzniká při
správné a současné akomodaci a konvergenci očí (Jelen, 2002). Z důvodu uchování dat
je nutné převést obraz do digitální formy. K tomuto účelu je využívána digitální
fotogrammetrie (softcopy fotogrammetry).
V roce 1976 se využitím stereofotogrammetrie v otázce distribuce plantárních
tlaků zabýval Jelen a Morávková.
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Do sochařské hlíny s homogenními plastickými vlastnosti byla vyhloubená
stopa. Ta poté byla registrována stereofotograficky. Získaná dvojice snímků byla dále
zpracovávána na stereografu metodou přetvořených trsů paprsků. Výsledkem
zpracování bylo analogové vyhodnocení dané stereodvojice snímků, tzv. stereogram.
Tím byly získány obrysy jednotlivých horizontálních řezů (reliéfů stopy se známým
převýšením vrstev. Cejchovním měřením byla zjištěna deformační závislost plastické
podložky na měrném tlaku, což je důležité pro přiřazení příslušných měrných tlaků
jednotlivým hloubkám vtisku. Díky tomu byl vytvořen předpoklad pro přiřazení
jednotlivých hodnot deformačních sil k mírám plastické deformace podložky.
Stereofotogrammetrické zpracování příslušné snímkové stereodvojice poskytuje
velmi

přesné

výsledky

a

má

vysokou

informační hodnotu. Akční síly působící na
podložku lze velmi jemně diferencovat podle
plošné hustoty isobar. Ze stereogramu lze zcela
bezpečně

odečítat

oblasti

různě

velkých

měrných tlaků. Z průběhu isobar a jejich
gradientů lze dobře stanovit oblasti většího či
menšího silového působení na podložku a lze
rovněž zcela jasně vymezit i velmi úzké oblasti
deformace nožní klenby.
Exaktnost
Obr.č. 57.: Stereofotogrammetrické
zpracování otisku nohy.
Převzato z Jelen (2002)

této

metody

dovoluje

s vysokou přesností zjistit v libovolném místě
vyhloubené

stopy

velikost

vertikálních

deformačních sil působících na nohu či
podložku (Jelen, 2002).

8.1.7. 3D anatomický detailní model
Další možností detailního zobrazení jednotlivých kostí tvořících klenbu nožní je
zpracování, rekonstrukce a 3D zobrazení pomocí měření počítačovou tomografií
(Camacho, 2002).
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8.1.8. Pletysmografie
Pletysmografie umožňuje sledovat tvarové charakteristiky nohy jako celku a to
pomocí sledování změn tvaru nohy měřením jejího objemu.
Pletysmografie obecně znamená měření změn objemu. Je to jednoduchá metoda,
jejíž princip vychází z Archimédova zákona. Jeden z možných designů zařízení
určených k detekci objemu nohy je nádoba ve tvaru boty, ve které je v určité výšce
zabudovaná výpusť, nádoba je připevněna na desce s možností vyrovnání nerovností,
jejíž součástí je vodováha. Forma je naplněna kapalinou po výšku výpusti. Proband
ponoří nohu do formy, výpustí dochází k odtoku kapaliny do odměrného válce a její
množství odpovídá objemu nohy. Jako měřící roztok se používá směs destilované vody
a lihu v poměru 7:3, v pěti litrech tohoto roztoku je rozpuštěno 20 g septonexu pro
dezinfekci. Tato metoda však naráží na problém, že u každého probanda je měřena jiná
anatomická část dolní končetiny a je tudíž velmi nesnadné srovnávat získané výsledky.

8.1.9. RTG snímky
Další možností k yvtvoření 3D modelu je využití roentgenových snímků.
Geometrie nohy je stanovena na základě mediolaterálních a anterioposteriorních RTG
snímků. Analýza plantárního tlaku je provedena technikou konečných prvků využívající
NISA software (Numerically Integrated Elements for Systém Analysis), simulující fáze
kroku- heel strike, mid stance a toe-off (Jacob, 1999).

8.1.10.

Kombinace metod

Další možností je kombinace metody digitální radiografické fluoroscopie
k určení pozice a orientace kostěných částí nohy s optickou kontaktní tlakovou deskou,
která je určena ke snímání a zobrazení tlaků plosky nohy. Z naměřených dat je vytvořen
počítačový 3D model struktury nohy ve stojné fáze kroku, který je doplněn o EMG
měření elektrické aktivity některých svalů (Gefen, 2001)
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8.1.10.1. Shrnutí:
Pomocí otisku do plasticky deformovatelné podložky je možné získat přesný
model chodidla. Přesto je s těmito metodami spojeno několik nevýhod. Souvisí
s vlastnostmi hmoty, jako je tuhost hmoty, popřípadě rychlost jejího tuhnutí. Na trhu
existuje mnoho hmot, které je k těmto výzkumům možné využít. Výrazně se však liší
v materiálových vlastnostech. Hadraba (2001) považuje za nejpřesnější otisk do
jemného vlhkého písku. Jistým zdrojem vznikajících nepřesností může být doba trvání
snímání otisku. Při zhotovování otisku do nášlapné hmoty dochází k sumaci tlaků a ta je
zpravidla ještě větší, než u planografie. Výhodou je, že jde o metodu naprosto
neinvazivní. Chceme-li zhotovit 3D model v elektronické formě, pak je vhodné použít
optické metody, jako například uvedenou stereogrammetrii, pomocí nichž je možno
získané modely dále zpracovávat a snadno uchovávat.
V dnešní době je k vytvoření 3D modelu také možné využít počítačové
tomografie nebo nukleární magnetické rezonance, která je digitalizována a vytváří tak
prostorové zobrazení potřebných tvarů či povrchů.
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9. DISKUSE
Cílem této práce bylo shrnout a analyzovat všechna dostupná data týkající se
problematiky vztahu mezi nohou a podložkou a to jak v situaci kvasistatiské – stoji, tak
dynamické - chůzi. Zhodnotit, jaké faktory mohou tuto interakci ovlivňovat a představit
existující metody detekce tohoto vztahu.
Z předcházejícího přehledu literatury zdůrazňuji následující skutečnosti:
Zájem o interakci nohy s prostředím se v poslední době velmi zvýšil. Prvními
výzkumníky na tomto poli vědy byli Beely (1882) a Elftman (1934) Zájem
o kvalitativní i kvantitativní analýzu porozumění tlakům na plantárním povrchu nohy
v průběhu lidské lokomoce mělo silný vliv na rozvoj měřících technologií (Pertunnen,
2002). Nové systémy měřící distribuci plantárních sil jsou již poměrně přesné a mají
vysoké rozlišení displeje a mohou průběžně zaznamenávat tlaky vyskytující se pod
bosou nohou či v obuvi. Tyto metody se tak stávají snadno klinicky použitelnými.
Znalost sil působících pod nohou je důležitá pro stanovení různých patologií
nohy (Lord 1986 in Pertunnen 2002). To zahrnuje takové situace jako je diabetes
melitus (Davis, 2006; Lavery, 1995; Dingvel, 2000; Cavanagh, 1993; Bhatia, 1999;
Kanake, 1996) postoperativní zhodnocení po korektivní chirurgii (Abu Faraj, 1996;
Huber, 2004; Rosenbaum, 1997) a mnoho jiných nemocí a traumat (Meyring, 1997;
Femery, 2002)
Například u diabetické neuropatie byl zjištěn vztah mezi nadměrným působením
tlaku a hnisáním vředů a bylo zjištěno, že tito pacienti jsou v nebezpečí vracející se
ulcerace z důvodů snížené citlivosti a sníženému vnímání bolesti (Veves, 1996 a Stokes,
1975).
Dalším důvodem, proč došlo k takovému vzestupu zájmu vztah mezi nohou
a podložkou, je, že bylo zjištěno, že právě tento vztah významně ovlivňuje tělní
struktury ve vyšších etážích. Velmi dobře to je vidět na práci Véleho (2006), který
poukazuje na existenci svalového řetězce, který spojuje nohu s hrudníkem a na základě
existence tohoto a dalších řetězců je důležité při hodnocení plantárních tlaků na noze
uvažovat o vlivech z vyšších oblastí jako jsou již zmíněné postavení pánve, kyčelních
a kolenních kloubů.
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Vařeka uvádí, že dle Inmannova pantového modelu dochází i při mírné flexi
kolene k pronaci (everzi) v subtalárním skloubení a tudíž i k maximálnímu zatížení
přednoží a přesunu COP dopředu a mediálně. Extenze v koleni má za následek opačný
efekt. Dalším důležitým faktorem je postavení v kyčlích a postavení pánve (Vařeka,
2004). Tento vztah však neplatí pouze zmíněným směrem, ale je možné říci, že i malá
deformita na noze, či například bolestivé místo může velmi ovlivnit nejen postavení
právě v koleni a kyčelních kloubech, ale může mít vliv na celkový stoj či lokomoci.
Cílem této práce bylo popsat a shrnout dostupné informace týkající se
distribuce tlaku na noze v průběhu stoje jako kvasistatické situace a během chůze, jako
situace dynamické. S tímto cílem souvisí první hypotéza, která vyjadřuje předpoklad, že
řešení problematiky bude v literatuře popisováno velkým počtem individuálních
metodologických přístupů jednotlivých autorů. V předchozích kapitolách byla tato
hypotéza podpořena popsáním velkých názorových nejednotností mnoha autorů
v otázce stoje i chůze.
Pokud jde o kvasistatickou situaci-stoj, panuje názorový nesoulad
týkající se nejen lokalizace působících tlaků, ale také jejich velikosti. Autoři se shodují
v zatížení paty a zpravidla i v zatížení hlavičky 1. metatrsu. To jsou však pouze 2 body
opory. K zajištění dobré stability je však potřeba minimálně 3 bodů opory (Sobotka,
1996). Morton (1935), Jones (1975), Stott (1973) předpokládal zatížení všech
zbývajících 4 metatarsů, Čihák (2001) uvádí zatížení hlavičky 2. metatarsální kosti.
Dickson a Dovelet (1953) předkládají, že 3. místem opory je hlavička 3. metatrsu. Karas
a Otáhal (1991) očekávají, že je zatížena hlavička 4. a 5. metatarsu. Sobotka (1996),
Véle (2006), Straus (1997) předpokládá zatížení hlavičky malíkového metatarsu.
Pokud jde o konkrétní tlaky v jednotlivých lokalizacích a jejich velikost,
pak je názorová nejednotnost ještě výraznější. Navíc je s touto otázkou spojeno i to, že
mnozí autoři neuvádějí, jak velké zatížení v jednotlivých oblastech očekávají, či bylo
nalezeno. Mnozí uvádějí jen poměr rozložení mezi přední a zadní částí nohy. Morton
například předpokládal, že tlaková distribuce přední části nohy oproti zadní části je 1:1.
Stejný názor zastávají také Jones (1975), Sobotka (1996) a Véle (2006). S tímto
názorem však nesouhlasí Burger (1952), podle kterého je zatížení přední části nohy
oproti zadní 3:5. Dle Otáhala (2004) to je 2:3 a dle Diebschlaga (1982) to je 1: 4.
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Budeme-li se zabývat situací dynamickou - chůzí, pak se názory na distribuci
tlaku v některých ohledech shodují. Výzkumy ukazují, že zatížení jednotlivých částí
chodidla během dynamického zatížení neodpovídá procentuálním hodnotám, které by
charakterizovaly kvasistatickou situaci- stoj (Véle, 2006). Hughes (1990) zjistil, že prsty
jsou v kontaktu se zemí po dobu ¾ stojné fáze cyklu chůze a působící tlaky jsou
podobné tlakům metatarsálních hlaviček.. To významně odlišuje chůzi od stoje.
Provedené studie ukazují, že nejvyšší tlaky v průběhu chůze byly zjištěny
v regionu paty, přednoží a palce u nohy, zatímco nejnižší byly zjištěny pod střední částí
nohy a ostatními prsty. V tom se mnozí autoři shodují.
Jednotlivé názory se však liší v otázce zatížení přední části nohy. Nikolopoulos
(1997) a Hayafune (1999) poukazují na zatěžování hlavičky 2. metatarsu.
Schartelmüller (1998) popisuje, že maximální zatížení je pod 1. a 2. prstcem nohy.
Jacob (2001) zastává názor, že nejvíce je zatěžována hlavička 1. metatarsu.
Velký názorový nesoulad je patrný také v samotném rozdělení chůze do
jednotlivých fází. Různí autoři se na tuto problematiku dívají z různých pohledů a tak
vzniká relativně velké množství různých dělení chůze. To velmi znesnadňuje
srovnávání provedených studií, pokud autoři přesně nespecifikují, co předpokládají, že
má v dané fázi chůze nastat.
Dalším dílčím cílem této práce bylo popsat a analyzovat informace týkající se
faktorů, které mohou distribuci tlaků působících na noze ovlivnit. K tomuto cíli se váže
druhá hypotéza, že nebude možné stanovit univerzální metodu analýzy jednotlivých
funkčních vztahů nohy a podložky pro velkou variabilitu těchto vztahů. Tato hypotéza
byla v této práci podpořena. Faktorů, které ovlivňují vztahy mezi nohou a podložkou
existuje celá řada. Patří sem faktory čistě individuální, jako je věk, hmotnost, pohlaví,
různé patologie a to jak strukturální, tak funkční a v neposlední řadě i nemožnost
stanovit „normu“ právě pro velkou individuálnost chování nohy na rozhraní
s podložkou. Tak jako je chůze zcela individuální a pro každého jedince odlišná, tak
i distribuce plantárních tlaků nohy je u každého individuální a jedinečná. Hughes
poznamenává, že jen velmi těžko lze nějaký vzor tlakového rozložení označit za normu
(Hughes, 1989) a specifikoval 4 „běžné“ vzory tlakové distribuce. Mezi další faktory
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ovlivňující vztah nohy s podložkou a které je nutné v každé výzkumné práci zhodnotit
patří rychlost, vliv obutí, faktory metodologické a další.
Posledním dílčím cílem bylo vyhledat a shrnout informace týkající se různých
detekčních metod a porovnat jejich využitelnost. S tímto cílem souvisí hypotéza č.3,
podle které pro velkou stavební složitost koncového článku těla - nohy nebude možné
nalézt měřící nebo výpočtovou metodu, která by jednoznačně popisovala zatěžování
těchto prvků v interakci s podložkou z celkového hlediska. Ale i přesto předpokládáme
existenci dílčích detekčních a výpočtových metod, které popisují zatěžování
jednotlivých stavebních prvků pouze lokálně.
V současné době existuje široký okruh technologií které jsou dostupné i pro
výzkumné účely i pro klinickou praxi. Hughes dokonce v roce 1993 odhadoval, že se
jedná až o 40 různých druhů systémů jak uvádí ve svém díle Pertunnen (2002). Tento
počet se v dnešní době stále zvyšuje s přibývajícími novými technologiemi. Mnohé
z nich jsou zkonstruovány tak, že senzory jsou snadno vložitelné do obuvi subjektu
a tak je díky tomu možné hodnotit, jaké konkrétní síly a tlaky se vyskytují u daného
subjektu v jeho obuvi v předem definovaných anatomických oblastech chodidla.
Nepopiratelná je výhoda těchto zařízení v porovnání s tradičními tlakovými zařízeními.
Jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly informaci z opakovaných cyklů chůze
a dovolují hodnotit působící síly a tlaky nejen při chůzi. Přesto neexistuje metoda, která
by byla schopná validně zhodnotit všechny složky působící síly a zároveň kvalitativně
i kvantitativně popsat tlakovou distribuci v libovolném regionu nohy. Problematickou
a často diskutovanou otázkou jsou působící střižné síly. Proto i dnes dochází k dalšímu
a dalšímu vývoji nových technologií.
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10.

ZÁVĚR
V diplomové práci byly zpracovány dostupné informace a poznatky zabývají se

vztahy mezi nohou a podložkou a to formou utříděné a komentované rešerše.
Z dostupné literatury jsem se pokusila shrnout poznatky o interakci nohy
s podložkou ve kvasistatické a dynamické situaci a popsat metody, kterými je možné
tuto interakci detekovat. Popis jednotlivých metod a poznatků není vyčerpávající. Navíc
se v současné době vyvíjejí stále nové způsoby detekce a jsou prováděny další
výzkumy, které se zabývají distribucí sil a tlaků na plantě nohy.
To je velmi důležité nejen z důvodů poznání těchto vztahů, ale také z důvodů
praktického využití těchto poznatků v klinické praxi. Jak již bylo uvedeno, znalost
těchto interakcí je nezbytná pro pacienty se sníženou citlivostí. Nezanedbatelná je ale
souvislost mezi nohou a strukturami uloženými výše. I malá patologie v oblasti nohy
může mít za následek výrazné nejprve funkční, posléze i strukturální patologie v celém
osovém systému. Z tohoto důvodu je studium těchto interakcí důležité pro fyzioterapii.
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12.

PŘÍLOHY:

Příloha I.:

Typická křivka získaná v průběhu stojné fáze v krokovém cyklu.
Převzato z Faivre (2004).
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PŘÍLOHA II:

Typický výstup ze silové plošiny. Znázorňuje všechny 3 komponenty GRF
v průběhu stojné fáze chůze. Modrá barva znázorňuje vertikální složku GRF, zelená
mediolaterální složku GRF a červená anterioposteriorní složku.
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PŘÍLOHA III:

Gait mat:

Pressure mat:

Na obrázku je senzorové pole, kterým je tvořena pressure mat.
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