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ABSTRAKT
Cílem této  bakalářské  práce  je  podat  přehled  současného  stavu  v  oblasti  protéz
dolních končetin po amputaci mezi kyčlí a kolenem. Práce se zabývá otázkou lidské
chůze,  její  analýzou  a  odchylkami  v  případě  chůze  s  protézou.  Dále  popisuje
základní  rozdělení  protéz  dolních  končetin.  Hlavní  částí  je  pak popis konstrukce
těchto  protéz  a  především  jejich  jednotlivých  komponent  a  základní  přehled
dostupných typů těchto komponent.

Klí čová slova: amputace,  protetika,  transfemorální  protéza,  chůze,  analýza
chůze,  komponenty  protéz,  lůžko  protézy,  protetický  kolenní
kloub, protetické chodidlo, adaptér.

ABSTRACT

The goal of this bachelor's thesis is to give an overview of the current state of lower
limb prostheses after amputation between the hip and the knee. It  deals with the
human  gait,  its  analysis  and  with  deviations  in  gait  with  the  prosthesis.  It  also
describes basic division of lower limb prostheses. The main part is the description of
these prostheses designs and especially the design of main components and general
overview of available types.

Key words: amputation,  prosthetics,  transfemoral  prosthesis,  gait,  gait
analysis,  prosthetic  components,  prosthetic  socket, prosthetic
knee, prosthetic foot, adapter.
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ÚVOD
Protézou se obecně rozumí náhrada chybějící části těla. Protézou dolní končetiny je
potom  náhrada  chybějící  části  dolní  končetiny  při  různých  úrovních  amputace
končetiny. K amputacím se přistupuje v případě úrazu nebo onemocnění, na základě
něhož již nemůže být končetina zachráněna, ale určitá její část musí být amputována.
Protože případům, kdy je nutná amputace, nelze nikdy plně předejít, problematika
protéz je a bude stále aktuální a je třeba se jí zabývat.
Transfemorálními protézami se rozumí protézy po amputaci v úrovni nad kolenem.
Tyto protézy jsou svojí  konstrukcí jedny z nejsložitějších mezi protézami dolních
končetin.  Z toho vyplývá,  že i  problematika jejich konstrukčního řešení  je velmi
obsáhlá, a proto je i rozsah této práce značný. U transfemorálních protéz jsou totiž
uměle  nahrazovány  dva  klouby,  kolenní  a  hlezenní.  Kvůli  tomu  je  mnohem
obtížnější zajistit stabilitu končetiny ve stoji i v chůzi, než u protéz s nižší úrovní
amputace. Z největší části zajišťují tuto stabilitu kolenní klouby, a proto jim i zde
bude věnována pozornost. Vedle kolenních kloubů jsou to však i  všechny ostatní
části protézy, které musí dohromady zajistit co nejlepší náhradu zdravé končetiny a
také z toho vyplývající pohodlné nošení pro pacienta.
Aby však mohly být splněny tyto požadavky, je třeba se zabývat také funkcí zdravé
končetiny a celého pohybového aparátu.  K definování základních vzorců  chůze a
také  k  vyhodnocování  pohybu  u  jednotlivých  pacientů  slouží  metody  a  nástroje
analýzy chůze.
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1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů
V  této  kapitole  jsou  uvedeny  základní  pojmy,  které  bezprostředně  souvisí  se
zadaným tématem a které jsou dále v textu běžně užívány.
Základním  a  hlavním  pojmem,  který  je  na  tomto  místě  třeba  uvést  je  termín
protetiky.

Protetika patří spolu s dalšími mezi obory ortopedické protetiky.[32]

Protetika –  je  obor  ortopedické  protetiky,  který  léčí  pacienty  pomocí  zevně
aplikovaných protetických pomůcek, jež kompenzují deficit jak somatický (tělesný),
tak funkční.[32]

Dalšími důležitými pojmy jsou:
adduktor - sval, který umožňuje addukci, přitahovač
amputace - odstranění části nebo celé končetiny z důvodu infekce, úrazu 

nebo nádoru
anteroposterior - směřující zepředu dozadu
disartikulace - amputace prováděná na úrovni kloubu
distální - okrajový, vzdálený od středu těla
dorsální - vztahující se ke hřbetu chodidla
everze - sklápění směrem ven
extenze - natažení končetiny, napínání svalu
extensor - sval natahující končetin v kloubu, natahovač
femur - kost stehenní
fibula - kost lýtková
flexe - ohnutí v kloubu
inverze - sklápění směrem dovnitř
mediolateral - směřující ze středu do boku
plantární - vztahující se ke spodku chodidla
proximální - bližší k centru, středu
tibia - kost holenní
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2 HISTORIE AMPUTACÍ A PROTETIKY
Umělé končetiny a částečné náhrady končetin rozmanitých druhů, například

dřevěné vidlicovité tyče,  se používají  již  od samého počátku lidstva.[1]  Za první
písemnou zmínku o amputaci  je  však považován Herodotův  záznam z roku  424
př.n.l. o Hegistratu z Elis, perském vojákovi, který byl Sparťany odsouzen k smrti.
Pro svůj útěk ze skladu, kde byl uvězněn, použil po uřezání vlastní nohy dřevěnou
náhradu.[3] Nejstarší známá protéza, náhrada dolní končetiny, byla nalezena v Capri,
v Itálii v roce 1858 a její vznik se datuje do doby přibližně 300 let před n.l. Byla
vyrobena z dřevěného jádra, tenkých měděných plechů připevněných na její povrch a
koženého  lemu  pro  připevnění  k  pahýlu.  Za  2.světové  války  však  byla  při
bombardování Londýna zničena.[1]

V průběhu 15.století byly protézy používány hlavně rytíři v bitvách a jednalo
se  o  součásti  brnění,  které  měly  skrýt  zranění  z  předchozích  bitev.[3]  Dobrým
příkladem této doby je umělá náhrada ruky, pojmenovaná Alt-Ruppin, která je spolu
s dalšími protézami této doby umístěna v muzeu Stibbert ve Florencii, v Itálii.[1]

Použití obvazů při amputacích, jak je popsal Hippokrates, bylo v době temna
zapomenuto, avšak v roce 1529 je znovuobjevil vojenský chirurg, Ambroise Paré.
Amputace  se začaly  používat  jako  zásahy pro  záchranu  lidského  života  a  počet
pacientů, kteří amputaci přežili, začal výrazně narůstat.[1]

Dalším impulsem do chirurgie amputací přispěl Etienne Morel, který v roce
1674  představil  škrtidlo.  Ambroise  Paré  zase  v  roce  1536  uskutečnil  první
disartikulaci v lokti, ale také zkonstruoval nadkolenní protézu (viz obr. 2-1), která
obsahovala přizpůsobitelné popruhy, protézu chodidlové části, kolenní zámek a jiné
inženýrské prvky používané také v dnešní době.[3]  Sir  James Syme v roce 1842
představil proceduru amputace v hleznu, která také nese jeho pojmenování.[4]

Student a zeť sira Jamese Symeho, Lord Joseph Lister, zavedl v roce 1867
použití dezinfekce a to spolu s použitím chloroformu a etheru, které se v této době
také začaly využívat, znamenalo velký pokrok v chirurgii amputací.[1]

Koncem 40-tých let 20.století J. Ertl zdokonalením metody A. Biera vyvinul
proceduru, kdy je při transtibiální amputaci vytvarován kostní můstek mezi distálním
koncem tibie a fibuly, díky čemuž pak může pahýl lépe splňovat nosnou funkci.[1]

Každá větší válka znamenala pokrok nejen v chirurgii amputací, ale také ve
vývoji protéz.[1] Jen v první světové válce ztratilo v Evropě svoji končetinu na 100
000 lidí a to znamenalo značný impulz pro pokroky ve vývoji protéz. Období mezi
dvěma válkami znamenalo opět útlum v rozvoji, ale druhá světová válka byla velkým
podnětem v dalším vývoji. Plasty nahradily dřevo, zpracování lůžka odpovídalo více
fyziologickým  požadavkům na jeho funkci,  začaly  se  využívat  lehčí  materiály  a
komponenty  a  také  se  začalo  dbát  na  lepší  designové  zpracování  protéz.  Tyto
principy jsou základem protéz tak jak jsou známé v současnosti.[4]

2

Obr. 2-1 Protéza dolní končetiny Ambroise Paré [3]
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3 AMPUTACE DOLNÍ KON ČETINY
Amputace  vždy  znamená  zásah  do  lidského  organismu  a také  zásah  do  lidské
osobnosti  změnou  celistvosti  lidského  těla.  Proto  se  při  rozhodování  o  rozsahu
amputace, případně rozhodování mezi amputací a záchranou končetiny, musí vzít do
úvahy tyto faktory:

a) Rozsah poranění, nádoru nebo diabetes
b) Celkový zdravotní stav pacienta a jeho aktivita
c) Podpora pacientova okolí (rodina, přátelé) [3]
d) Možnosti následného oprotézování 

Při provádění amputací je nutné dělat kompromis mezi snahou zachovat co nejdelší
pahýl končetiny a mezi vzniklými jizvami a dalšími deformacemi na pahýlu, které
mohou být problémem pro následné korektní spojení pahýlu a protézy.[4]

3.1 Přehled amputací prováděných na dolní končetině
Amputace prováděné na dolní končetině je možné primárně rozdělit na amputace:

a) v oblasti nohy
b) v oblasti pod kolenem
c) v oblasti nad kolenem

V  podrobnějším  rozdělení  jsou  to  pak  v  oblasti  nohy:  amputace  článku  prstu,
paprsčitá  resekce,  amputace  transmetatarsální  a  amputace  v  Lisfrancově  a
Chopartově koubu.
K  amputacím  v  oblasti  pod  kolenem  je  možné  zařadit:  Symeho  amputace  a
transtibiální amputace.
Do amputací prováděných v části dolní končetiny nad kolenem se řadí: disartikulace
v koleni, transfemorální amputace, disartikulace v kyčli a hemipelvektomie.[3]

3.1.1 Amputace prováděné v oblasti nohy
Amputace článku prstu
Amputace článku prstu znamená odstranění kterékoliv části jednoho nebo více prstů.
U pacientů  s vaskulárními problémy mají menší prsty nepatrnou funkci, takže při
amputaci jednoho nebo více článků  menších prstů  není chůze zřetelně  ovlivněna.
Protetické pomůcky pro tento druh amputace většinou nejsou potřeba.[3]

Paprsčitá resekce
Amputace paprsku prstu se zpravidla provádí v případě, že vaskulární problémy nebo
neurotický vřed zasáhne jeden nebo více paprsků přední části chodidla a krevní oběh
nelze v této části obnovit. Provádí se zejména při odebrání čtvrtého a pátého prstu, v
případě  nutnosti  odebrat  první  dva  prsty  je  vhodnější  provést  transmetatarsální
amputaci.[2]

Amputace transmetatarsální
Amputace prováděná při deformacích způsobených úrazem prstů, infekcí, gangrénou
(snětí),  omrzlinami,  diabetem,  arteriosklerózou  nebo  poruchami  v  autoimunitním
oběhovém systému tkáně. Vyznačuje se značným zkrácením délky chodidla, které
vytváří moment při plantární flexi a zbylá tkáň musí poté nést větší zátěž. Řez při
transmetatarsální amputaci je veden dle obrázku 3-1.[3]
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Amputace v Lisfrancově kloubu
Je využívána u pacientů  s rozsáhlým úrazem, kostním nebo tkáňovým nádorem v
přední  části  nohy.[2]  Tato  je  vedena  tarsometatarsálním  kloubem  a  zahrnuje
disartikulaci všech pěti metatarsálních (nártních) kostí a prstů, jak je patrné z obrázku
3-1.[3]

Amputace v Chopartově kloubu
Její využití je podobné jako u Lisfrance.[2] Podélná klenba nohy je tímto zásahem
přerušená,  pahýl  má  tendenci  sklánět  se  plantárně,  což  se  nepříznivě  projevuje
zkrácením Achillovy šlachy a opíráním se o vrchol amputačního pahýlu.[7] Vedení
řezu je patrné z obrázku 3-1.[3]

3.1.2 Amputace prováděné v oblasti pod kolenem
Symeho amputace
Jedná se o disartikulaci v hleznu (viz obr. 3-2), při které se část patní kosti přemístí a
připevní se k distálnímu konci fibuly a tibie, pro zlepšení nosných vlastností pahýlu.
Symeho amputace je výhodná v tom, že pahýl poskytuje dobrou funkci pro ovládání
protézy díky dlouhé páce a také schopnost chůze zcela bez protézy.[3]

Transtibiální amputace
Jde o amputaci  v rozmezí od hlezenního kloubu po kolenní kloub a podle délky
pahýlu se dělí na:

a) krátkou – při této je délka ponechané tibiální kosti méně než 20% a přistupuje
se k ní zřídka, zpravidla po těžkém úrazu. Zbylý krátký pahýl vytváří pouze
malé rameno a to způsobuje obtížnou extenzi v koleni.

b) standardní – délka tibiální kosti je v rozmezí 20-50%. Poskytuje dostatečné
rameno a také vytváří dobrou podložku pro protézu.

c) dlouhou –  délka  tibiální  kosti  je  větší  než  50%.  Tato  amputace  se příliš
nedoporučuje, jelikož dochází ke špatnému prokrvení distální části pahýlu.

U transtibiálních amputací  se fibula ponechává o 1-2 cm kratší  než tibia, aby se
zabránilo  tlaku,  způsobenému  distální  částí  fibuly.  Tím  se  také  vytvoří  vhodný
cylindrický  tvar  pro  následné  použití  protetické  techniky.  Úrovně  transtibiální
amputace jsou znázorněny na obrázku 3-2.[3]

Obr. 3-1 Amputace v oblasti nohy[3]

3.1.2
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3.1.3 Amputace prováděné v oblasti nad kolenem
Disartikulace v koleni
Tento  typ  amputace  poskytuje  dobré  rozložení  hmotnosti  a  zanechává  dlouhou,
silnou a svalově stabilizovanou část femuru. Problémem u disartikulací v koleni je
nepříliš  kosmetický  tvar  lůžka  z  důvodu  nutnosti  použití  externího  kloubového
mechanismu a také problémy ve švihové fázi.  Disartikulace v koleni  se většinou
provádí u pacientů, u kterých se nepředpokládá aktivní chůze s protézou.[3] Úroveň
řezu při tomto druhu amputace je vidět na obrázku 3-3.

Transfemorální amputace
Jedná se o amputaci v rozmezí od kolenního kloubu po kyčelní kloub a podle délky
pahýlu se dále dělí na:

a) krátkou – délka femuru je méně než 35%. Tato úroveň amputace ponechává
hlavici femuru, krček a horní část femuru a zaručuje dobré padnutí protézy.

b) střední  –  délka  femuru  je  v  rozmezí  35  a  60%.  V  ideálním  případě  je
provedena v délce minimálně 10 cm nad spodním koncem femuru, aby byl
ponechán dostatečný prostor pro protetický kolenní kloub.

c) dlouhou – délka femuru je větší než 60%, avšak tato není schopná nést zátěž.

Obr. 3-2 Amputace v oblasti pod kolenem[3]
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Úrovně transfemorálních amputací jsou na obrázku 3-3.[3]

Disartikulace v kyčli
Znamená odebrání celého femuru v kyčelním kloubu (viz obr. 3-3).[3]

Hemipelvektomie
Jedná se o odebrání části pánve i stydké kosti (viz obr. 3-3). Hemipelvektomie a
disartikulace  se  zpravidla  provádějí  v  případech  rozsáhlých  zhoubných  nádorů,
gangrén, těžkých úrazů nebo pokročilých infekcí.[3]

Obr. 3-3 Amputace v oblasti nad kolenem[3]
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3.2 Druhy (tvary) pahýlů u transfemorálních protéz
Tvar a délka pahýlu  výrazně  ovlivňuje možnosti  následného využití  protetického
vybavení.  To  platí  také  u  transfemorálních  protéz.  Z  hlediska  tvaru  se  rozlišují
základní tři typy pahýlů: kónický, cylindrický a hruškovitý (v tomto pořadí zleva na
obrázku 3-4).[3] Kónický (až atrofický) tvar pahýlu má menší objem svalové hmoty
a nemůže tak plně využít svalové síly pahýlu v plně kontaktním lůžku a je většinou
nutné použít podpůrný závěsný pás.[28] Pro dobré oprotézování je nejvhodnější tvar
cylindrický. Zajišťuje dobré uchycení lůžka protézy a plný kontakt s ním.[3] Pahýl
by měl být pevný s vhodným rozložením svalové hmoty a svalovým napětím.[28]

Obr. 3-4 Tvary amputačních pahýlů[3]
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4 ROZDĚLENÍ PROTÉZ

4.1 Rozdělení podle úrovně amputace
Rozdělení protéz podle úrovně amputace je odvozeno od úrovní amputací, které jsou
popsány výše. Protézy je možné tímto způsobem rozdělit následovně:

a) protézy po amputaci části nohy
b) protézy po Symeho amputaci
c) protézy po transtibiální amputaci
d) protézy po disartikulaci v koleni
e) protézy po transfemorální amputaci
f) protézy po disartikulaci v kyčli a hemipelvektomii

Protézy po amputaci části nohy
U pacientů po amputaci článku prstu nebo paprsčité resekci stačí použít látkové nebo
pěnové výplně  obuvi. Pacienti po transmetatarsální amputaci využívají tvarovanou
vložku do bot  a také tenkou karbonovou výztuhu,  která pomáhá nahradit  oporu,
kterou běžně zajišťuje špička chodidla.[4]

Protézy po Symeho amputaci 
Protéza  je  tvořena  tvarovaným  lůžkem  pro  dobré  usazení  pahýlu  a  umělým
chodidlem.[4]

Protézy po transtibiální amputaci
Tyto  protézy  sestávají  z  lůžka,  závěsného  systému,  protézového  chodidla  a
trubkového adaptéru propojujícího lůžko a chodidlo.
Standardním lůžkem u transtibiální  protézy je tzv. PTB lůžko. Jde o laminované
plastové  lůžko,  které  se  zpravidla  používá  s  tzv.  linerem,  což je  rozhraní  mezi
pahýlem  a  tvrdými  stěnami  lůžka  protézy.  Podrobněji  budou  linery  zmíněny  u
transfemorálních  protéz.  Lůžko musí  mít  takový tvar,  aby byl  přenášený tlak  na
pahýlu správně  rozložen a také aby byla  umožněna flexe kolene minimálně  90°.
Závěsný systém slouží  k uchycení  pahýlu v lůžku a používá se několik typů,  od
upevnění  pomocí  pásu  nad  kolenem  po  upevnění  pomocí  přísavného  zařízení
využívajícího podtlaku.[4]

Protézy po disartikulaci v koleni
Značnou nevýhodou u protéz po disartikulaci v koleni je přílišná délka stehenní části,
která  znemožňuje  využití  většiny  kolenních  kloubů  běžně  používaných  u
transfemorálních  protéz.  Výjimku  tvoří  polycentrický  mechanismus,  který  je  u
disartikulací v koleni možné použít. Protetické možnosti, vzhled a odolnost jsou však
podstatně  horší  než  u  transfemorálních  protéz,  a  proto  se  častěji  přistupuje  k
amputaci transfemorální.[1]

Protézy po transfemorální amputaci
Transfemorální protézy sestávají ze čtyř základních částí, jimiž jsou lůžko, kolenní
kloub,  holenní  trubkový  adaptér  a  protetické  chodidlo.  Podrobný  popis
transfemorálních protéz bude rozebírán dále. 

4

4.1



4 ROZDĚLENÍ PROTÉZ

strana

22

Protézy po disartikulaci v kyčli a hemipelvektomii
Jedinou odlišností  u těchto dvou druhů  protéz je tvar  lůžka, který je dán tvarem
pahýlu.  Lůžko  je  vyrobeno  z  nepoddajného  nebo  flexibilního  materiálů  a
vypodloženo měkkým materiálem pro zvýšení pohodlí při  zatížení. Dále je použit
jednoosý  kyčelní  kloub,  který  zajišťuje  stabilitu  při  stoji.  Jako  kolenní  kloub je
možné použít kterýkoliv běžně používaný u transfemorálních protéz a totéž platí i
pro protetické chodidlo.[4]

4.2 Rozdělení podle konstrukce
U transfemorálních protéz jsou dvě základní možné alternativy konstrukce protézy.
Je to konstrukční řešení exoskeletální a endoskeletální.

4.2.1 Exoskeletální konstrukce
Jedná  se  o  tradiční  a  v  současnosti  již  méně  používaný  způsob  konstrukce
transfemorálních protéz. Tyto protézy jsou vyráběny ze dřeva nebo polyuretanové
pěny, která je pokryta vyztužujícím vnějším krytem z laminátového plastu. Zatížení
je  u  tohoto  typu  konstrukce  přenášeno  vnějším  plastovým  krytem.  Kosmetické
provedení končetiny je nedílnou součástí protézy, protože stehno, lýtko a kotník jsou
vyrobeny přesně podle tvarů pacientova těla a protéza má i odpovídající zbarvení
podle pacientovy kůže.[1] Konstrukce je patrná z pozice A na obrázku 4-1.

4.2.2 Endoskeletální konstrukce
U endoskeletálních  protéz  je  zatížení  přenášeno  přes  trubkový  adaptér,  který  se
vyrábí  většinou  z  hliníku,  titanu  nebo  uhlíkových  vláken.  Kolenní  klouby  jsou
zaměnitelné,  většinou  minimálně  v  rámci  jednoho  výrobce,  ale  spíše  už  i  mezi
různými výrobci. Vnější kryt protézy, který se někdy používá a někdy ne, je vyroben
z měkké pěnové hmoty a je vytvarován přesně podle pacientových proporcí.[1] Díky
dobré kombinovatelnosti jednotlivých komponent je možné najít optimální řešení pro
velkou  většinu  pacientů.  Dokonce  je  možné  kombinovat  některé  komponenty  z
exoskeletální  a endoskeletální  konstrukce.[5]  Konstrukce je patrná z pozice B na
obrázku 4-1.
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4.3 Rozdělení podle úrovně zatížení a náročnosti uživatele
Protézy a jejich jednotlivé součásti jsou konstruovány pro pacienty různých nároků,
ale  také  možností.  Jsou  konstruovány  jak  pro  pacienty  velmi  aktivní,  aktivně
sportující,  tak  pro  pacienty,  především  staré  lidi,  kteří  se  pohybují  pouze  v
omezeném prostoru a velmi málo.  Podle toho se dělí  protetické součásti  do čtyř
úrovní zátěže:

1) Mírná zátěž – označuje denní aktivity zahrnující lehkou neproměnnou chůzi
při použití pomůcky pro chůzi (hůlka). Umožňuje například chůzi po domě
nebo nenáročnou chůzi ve společnosti.

2) Střední zátěž – označuje denní aktivity zahrnující středně  rychlou chůzi se
schopností měnit rychlost chůze a její charakter. Umožňuje například chození
do obchodu a samostatné venkovní vycházky.

3) Vysoká zátěž – označuje denní aktivity zahrnující rychlou chůzi, lehké běhání
a chůzi do schodů. Umožňuje například lehkou manuální práci nebo rekreační
sportování.

4) Extrémní zátěž – označuje denní aktivity zahrnující ostrou chůzi, běhání a
těžké zdvihání. Umožňuje například provádět těžkou, manuálně namáhavou
práci obsahující zvedání a věnovat se atletickým sportům.[20]

Obr. 4-1 Exoskeletální a endoskeletální protéza[3]

4.3



4 ROZDĚLENÍ PROTÉZ

strana

24

4.4 Rozdělení podle stádia po amputaci
Podle stádia po amputaci se rozlišují tři skupiny protéz. Protézy pooperační, dočasné
a trvalé.[1]

Pooperační protézy
Oproti  běžným protézám se vyznačují  menší hmotností,  protože využívají  ve své
konstrukci  materiály  jako  skelnou  vatu  pro  pevný  obal  a  hliník  nebo  plast  pro
trubkový  adaptér  protézy.  Výhodami  jsou  například  dobré  formování  pahýlu,
ochrana operovaného místa, zkrácení doby hojení a dřívější nácvik stoje a chůze.
Většinou se používají u mladších pacientů, obvykle po úrazech.[1]

Dočasné protézy
Tyto  protézy  umožňují  brzký  nácvik  chůze  a  napomáhají  smršťování  pahýlu.
Používají  se po dobu tří  až  šesti  měsíců  po amputaci.  Některé  druhy dočasných
protéz,  především  transtibiálních,  umožňují  úpravy  polohy  chodidla  ve  všech
směrech. To umožňuje přesné nastavení podle potřeb pacienta, omezení odchylek v
chůzi a snížení energetických nároků na chůzi. Kosmetickými úpravami může být
dočasná protéza změněna na trvalou.[1]

Trvalé protézy
Jejich použití  se doporučuje  v  době,  kdy už  nenastávají  znatelné změny objemu
pahýlu, což bývá běžně tři až devět měsíců po amputaci. Životnost trvalých protéz se
pohybuje okolo tří až pěti let. Náhrada je nutná v případě atrofie pahýlu, nárůstu či
poklesu  hmotnosti  pacienta  nebo  v  případě  značného  opotřebení  protézy.[1]  V
případě  endoskeletálních  protéz  je  možné nahrazovat  jen  součásti,  které  výměnu
potřebují.
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5 CHŮZE

5.1 Normální chůze

5.1.1 Potřeba analýzy chůze, cíl analýzy
Je-li  zadaným úkolem zabývat  se  konstrukčním řešením protéz  dolních  končetin
(transfemorálních protéz), pak je nezbytné správně pochopit základní principy lidské
chůze a faktory, které na normální chůzi mají vliv. Tyto faktory je nutné brát v potaz
právě  u  konstrukce  protéz  dolních  končetin,  pokud má být  zajištěno,  aby  jejich
funkce co nejvíce odpovídala funkci zdravé končetiny.
Hodnocení chůze se využívá k popisu vzorců pohybu, který řídí postup těla při chůzi.
Chůze  na  dvou  končetinách  vyžaduje  kombinaci  automatických  a  úmyslných
(ovládaných)  složek v držení těla. Pro správný pohyb je nutné sjednocení mnoha
fyziologických systémů. Normální chůze vyžaduje stabilitu, aby bylo možno zajistit
podporu hmotnosti  těla ve stoji,  pohyblivost  jednotlivých  částí  těla a motorickou
kontrolu sledu pohybů mnoha částí těla při přesunu hmotnosti z jedné končetiny na
druhou.  Hlavním  cílem  chůze  je  energetická  efektivita  v  dopředném  postupu
využitím  trvalého  pohybového  řetězce  kloubů  a  jednotlivých  částí  končetin
pracujících společně k přepravě „pasažéra“ (zahrnuje hlavu, ruce a trup).[2]

5.1.2 Vymezení základních pojmů u chůze
Pro popis chůze je nutné vymezit některé pojmy. Jsou to zejména tyto:

� délka kroku (step) – je vzdálenost mezi bodem kontaktu (pata) s podložkou
jedné končetiny v počáteční fázi stoje a bodem kontaktu (pata) s podložkou
druhé končetiny.

� délka  dvojkroku  (stride)  –  je  vzdálenost  mezi  dvěma  body  kontaktu  s
podložkou  téže  končetiny,  tzn.  mezi  dotykem  paty  s  podložkou  jedné
končetiny a dalším dotykem paty s podložkou téže končetiny.

� tempo  –  je  definováno  jako  počet  kroků  provedených  za  jednotku  času,
nejčastěji je vyjádřeno v krocích za minutu.

� rychlost  –  je  definována  jako  překonaná  vzdálenost  za  jednotku  času,
nejčastěji v centimetrech za sekundu nebo metrech za minutu. Kvalitativně
může být rychlost popsána jako pomalá, volná a rychlá.

� podpora dvou končetin – je časový úsek, kdy jsou obě chodidla v kontaktu s
podložkou a v každé periodě chůze se vyskytuje dvakrát – na počátku a na
konci každé stojné fáze. S rostoucí rychlostí chůze tato doba klesá a při běhu
se většinou vůbec nevyskytuje.

� vektor reakční síly od podložky (GRF – Ground reacion force) – je to úsečka,
která zohledňuje gravitační sílu a hybnost a je určena velikostí  a směrem.
Prostorová relace mezi tímto vektorem a daným středem kloubu ovlivňuje
směr, kterým se kloub bude mít snahu otáčet.

� točivý moment – udává točivý potenciál sil působících na daný kloub[2]

5

5.1

5.1.1

5.1.2
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5.1.3 Cyklus chůze
Komplexní  systém,  pomocí  kterého  je  možné  úspěšně  popsat  normální  (ale  i
abnormální)  chůzi  byl  vyvinut  v  Rancho  Los  Amigos  Medical  Center  odbory
Pathokinesiology (patologické kineziologie)  a Physical  Terapy (fyzikální  terapie).
Tento systém bude využit také v této kapitole.[2]

Jako  krokový  cyklus  je  označována  doba  mezi  dvěma  identickými  okamžiky  v
průběhu chůze. Jako počátek a konec cyklu se tradičně uvažuje počáteční kontakt.
Každý cyklus je rozdělen do dvou částí: stojná fáze a švihová fáze. Stoj je fáze, ve
které je chodidlo ve styku s podložkou a zaujímá přibližně  60% doby v každém
cyklu. Švih označuje dobu, kdy je chodidlo ve vzduchu a zaujímá zbývajících 40%
trvání cyklu. Stojná fáze se dělí na dalších 5 podfází: počáteční kontakt (IC – initial
contact),  reakce  na  zatížení  (LR  –  loading  response),  střední  fáze  stoje  (MSt  –
midstance),  konečná fáze stoje (TSt  –  terminal  stance)  a příprava švihu (PSw –
preswing).  Švihová fáze se dělí  na 3 podfáze: počáteční fáze švihu (ISw – initial
swing), střední fáze švihu (MSw – midswing) a konečná fáze švihu (TSw – terminal
swing).  Protože PSw připravuje končetinu ke švihu, řadí se obvykle i do švihové
fáze.[2]
V průběhu výše  zmíněných  8 fází  probíhají  3  funkční  úlohy:  přenos  hmotnosti,
podpora jedné končetiny a postup končetiny. Tyto tři úlohy i výše zmíněné fáze a
podfáze krokového cyklu jsou znázorněny ve schématu na obrázku 5-1.

Přenos hmotnosti
Při přenosu hmotnosti probíhají podfáze počátečního kontaktu a reakce na zatížení.
[2]

Počáteční kontakt
Je to okamžik, kdy se noha dotýká povrchu.
Kotník  –  je  v  neutrální  poloze  a  GRF leží  za  hlezenním kloubem,  což  vytváří
moment způsobující plantární flexi.

Obr. 5-1 Schéma rozčlenění krokového cyklu



5 CHŮZE

strana

27

Koleno – je téměř napnuto a GRF leží před kolenním kloubem, což vytváří pasivní
extenzivní moment.
Kyčel  – je pokrčena o 30° a GRF prochází před osou rotace kyčelního kloubu a
způsobuje tak moment flexe.[2]

Reakce na zatížení
Je to doba od počátku stoje na obou končetinách.
Kotník – po kontaktu paty s povrchem se rychle mění natočení v kotníku z neutrální
polohy do 10° plantární flexe.[1]
Koleno  – díky  přehoupnutí  přes  patu  se  koleno pokrčí  na  15°  a  díky  kontrakci
pretibiálních svalů, které omezují plantární flexi, dojde k tažení tibie směrem vpřed.
Je to náhlá akce, takže stehno a trup se nestihnou tak rychle přesunout, což vede k
tomu, že GRF leží za kolenním kloubem a to v něm vyvolá točivý moment.[2]
Kyčel – nedochází k velké změně polohy stehna. Velký flexní moment přítomný ve
fázi počátečního kontaktu mizí díky dvěma pasivním akcím: rychlá změna polohy
GRF způsobí její velké přiblížení k centru otáčení v kyčli; tah způsobený postupem
končetiny skrze přehoupnutí přes patu podporuje femur i tibii.[1]

Zapojení svalových skupin, velikost a směr GRF a postavení končetiny v předešlých
dvou fázích je patrné z obrázku 5-2 pozice A a B. [2]

Podpora jedné končetiny
Ve fázi, kdy zajišťuje podporu těla pouze jedna končetina probíhají dvě  podfáze:
střední fáze stoje a konečná fáze stoje.[2]

Střední fáze stoje
Začíná v okamžiku, kdy se druhá noha zvedá ze země a pokračuje až do doby, kdy se
těžiště těla nachází nad přední částí prvního chodidla. K tomuto pohybu dochází díky
otáčení tibie okolo aktuálního středu otáčení, jímž je kotník.
Kotník – z 10° plantární flexe se přesunuje do 7° dorsální flexe. Linie zatížení se
přesunuje před hlezenní kloub a tím vytváří moment dorsální flexe.
Koleno – z 15° flexe se dostává do neutrální polohy.  Na konci této fáze se linie
zatížení přesunuje před kolenní kloub, což vytváří pasivní stabilitu končetiny.
Kyčel  – z  30° flexe se napíná do 10° flexe. Ke konci  této fáze se linie zatížení
přesunuje za kyčelní kloub a zmenšuje tak požadavky kladené na extensory v kyčli.
[2]

Konečná fáze stoje
Začíná, když se pata zvedá ze země a trvá do doby, kdy se druhá končetina dotkne
země. V této podfázi se bodem, kolem kterého se končetina otáčí, stává přední část
chodidla.
Kotník – pokračuje v dorsální flexi a dosahuje 10°. Dopředný pád těla posunuje linii
zatížení značně před hlezenní kloub, což vytváří velký moment dorsální flexe.
Koleno  –  je  plně  nataženo.  Linie  zatížení  prochází  před  kolenním  kloubem  a
zajišťuje tak jeho pasivní stabilitu.
Kyčel – dostává se do lehké hyperextenze. Stejně jako u kolenního kloubu je i zde
zajištěna pasivní stabilita průchodem linie zatížení za kyčelním kloubem.[2]
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Zapojení svalových skupin, velikost a směr GRF a postavení končetiny ve střední a
konečné fázi stoje je patrné z obrázku 5-2 pozice C a D. [2]

Postup končetiny
Při  postupu  končetiny  nad  povrchem  nastávají  čtyři  podfáze:  příprava  švihu  a
počáteční,  střední a konečná fáze švihu. Končetina se odlepuje od země, přesunuje
se nad povrchem a připravuje se na další počáteční kontakt.[2]

Příprava švihu
Probíhá od kontaktu druhé nohy se zemí až po zvednutí špičky první nohy ze země.
Zatížení se přenáší z první nohy na druhou.
Kotník – z dorsální flexe se rychle dostává do 20° plantární flexe.
Koleno – ke konci této podfáze rychle dosahuje 35 až 40° flexe. GRF prochází za
kolenním kloubem, takže výsledná flexe v koleni je převážně pasivní. Flexe kolene v
této podfázi připravuje končetinu na zvednutí špičky nohy ve švihové fázi.
Kyčel – vrací se do neutrální polohy.[2]

Počáteční fáze švihu
Zaujímá přibližně jednu třetinu z celkové doby švihové fáze. Začíná momentem, kdy
se noha zvedá ze země a pokračuje do doby, kdy je končetina přímo pod tělem.
Kotník  –  dostává se z  počáteční  20°  dorsální  flexe do  5°  plantární  flexe  a  tím
umožňuje chodidlu, aby se zvedlo ze země.
Koleno – dosahuje 60° flexe a tím také napomáhá zvednutí špičky nohy ze země.
Kyčel – dostává se do 20° flexe.[2]

Zapojení svalových skupin, velikost a směr GRF a postavení končetiny při přípravě
ke švihu a počáteční fázi švihu je patrné z obrázku 5-3 pozice A a B.[2]

Obr. 5-2 Pohyb končetiny ve stojné fázi[2]
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Střední fáze švihu
Pokračuje přesun končetiny nad povrchem. Začíná maximální flexí v koleni a končí
v okamžiku, kdy je tibia vertikálně k povrchu.
Kotník – dostává se do neutrální polohy.
Koleno – dostává se z 60° do 30° flexe díky setrvačnosti  způsobující  extenzivní
moment.
Kyčel – setrvává v přibližně stejné flexi.[2]

Konečná fáze švihu
V závěrečné fázi švihu se koleno plně natahuje a končetina je připravena na kontakt
se zemí na patě při počátečním kontaktu dalšího cyklu.
Kotník – setrvává v neutrální poloze a je připraven na kontakt na patě.
Koleno – dostává se do plné extenze.
Kyčel – zůstává v 30° flexi.[2]

Zapojení svalových skupin a postavení končetiny při střední a konečné fázi švihu je
patrné z obrázku 5-3 pozice C a D.[2]

Obr. 5-3 Pohyb končetiny ve švihové fázi [2]
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5.2 Chůze s transfemorální protézou
Chůze s  protézou neodpovídá přirozenému pohybu  a  proto  se  vyznačuje  jistými
odchylkami od normální chůze. Analýza chůze s protézou tedy zahrnuje rozpoznání
odchylek  od  normální  chůze  a  stanovení  příčin,  způsobujících  tyto  odchylky.[1]
Následně pak slouží k vylepšení stavby protézy.[6]
Složky analýzy chůze s protézou jsou následující:

1. Pozorování  –  je  nezbytné  provádět  alespoň  ze  dvou  vhodných  pohledů.
Pohyby v AP (anteroposterior) rovině z boku a v ML (mediolateral) rovině
zepředu nebo zezadu.

2. Identifikace odchylek v chůzi – nejdůležitějším poznatkem je, že normální
chůze  je  symetrická.  Proto  jsou  při  pozorování  odchylek  nejčastěji
pozorovatelné odchylky v symetrii mezi protetickou a zdravou končetinou.

3. Stanovení příčin – častou příčinou je nějaký problém v protéze. Problém však
může být také u pacientů a to například omezený rozsah pohybu některých
kloubů, svalová slabost, přehnaný strach a další.[1]

5.2.1 Odchylky pozorovatelné v ML rovině
Dle [1]  se rozlišuje 6 odchylek od normální  chůze pozorovatelných  zezadu nebo
zpředu.

Naklánění trupu ke straně
Pacient se po došlápnutí na protetickou končetinu naklání na tuto stranu.
Důvody: Slabé kyčelní extensory; nepřiléhající lůžko; nedostatečná podpora lůžka na
boční stěně; bolest nebo nepohodlí především na boku distální části pahýlu; krátká
protéza. Pozice A na obrázku 5-4.[1]

Širokostopá chůze
Šířka kroku při chůzi ve fázi stoje na obou končetinách je znatelně větší (o 5-10 cm)
než u normální chůze, a proto dochází k posunutí pánve a trupu.
Důvody: Bolest nebo nepohodlí v oblasti rozkroku, může být způsobeno tlakem od
okraje  lůžka;  zkrácené  kyčelní  extensory;  příliš  dlouhá  protéza;  pocit  nejistoty
způsobující, že pacient kráčí ve větší šířce. Pozice B na obrázku 5-4.[1]

Cirkumdukce (kroužení)
Pacient při švihu kupředu vykoná protézou krouživý pohyb.
Důvody:  Hlavním  důvodem  je  příliš  dlouhá  protéza;  strachem  způsobená
nedostatečná flexe v  koleni;  nadměrné tření  v  kolenním kloubu zabraňující  větší
flexi;  nedostatečné  zavěšení  protézy  umožňující  její  pokles;  příliš  malé  lůžko;
chodidlo nastaveno do přílišné plantární flexe. Pozice C na obrázku 5-4.[1]
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Chůze na špičkách prstů zdravé nohy
Pacient  se  v  průběhu  švihu  protézou  příliš  zvedá  na  zdravé  končetině,  aby  byl
umožněn švih při malé flexi v koleni.[6] Pozorovatelné zezadu nebo zboku.
Důvody:  Příliš  malé  tření  v  kolenním kloubu;  přílišná  délka  protézy  způsobená
nedostatečnou flexí v koleni, nadměrným třením v kolenním kloubu nebo přílišnou
plantární flexí v protetickém chodidle. Pozice A na obrázku 5-5.[1]

Vymrštění během švihové fáze
Pacient při zvedání prstů ze země natočí patu příliš do středu nebo naopak od středu.
Důvody: Nesprávné nastavení kolenního šroubu v příčné rovině; u přísavného lůžka
bez dalších podpůrných závěsů může být lůžko příliš těsné a napínající se svaly tak
mohou s protézou podélně otáčet. Pozice B na obrázku 5-5.[1]

Rotace protézové nohy
Po dotyku paty se zemí se noha natáčí do strany.
Důvody:  Příliš  tvrdý  patní  klín  nebo  pryžový  nárazník  ztěžující  plantární  flexi.
Pozice C na obrázku 5-5.[6]

Obr. 5-4 Odchylky v chůzi s transfemorální protézou [1]

Obr. 5-5 Odchylky v chůzi s transfemorální protézou [1]
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5.2.2 Odchylky pozorovatelné v AP rovině
Dle [1] se rozlišuje 5 odchylek od normální chůze pozorovatelných z boku.

„Plesknutí“ protézového chodidla
K plantární flexi chodidla dojde po došlapu paty na zem moc rychle a to vyvolá efekt
plesknutí chodidla o zem.
Důvody: Tlumení v patě je příliš měkké nebo vadné a nebrzdí proto dostatečně nohu
při došlapu. Pozice A na obrázku 5-6.[1]

Nadměrné zvedání paty
Pata u protetické končetiny se na počátku švihu zvedá více než u zdravé končetiny.
Důvody: Příliš malé tření v kolenním kloubu; absence extenčního unašeče; prudká
flexe v kyčli,  která by měla zajistit plnou extenzi v koleni při  dotyku paty země.
Pozice B na obrázku 5-6.[1]

Trhavý doraz kolenního kloubu
V důsledku rychlého švihu bércem je při náhlé plné extenzi pozorovatelný doraz v
kolenním kloubu.
Důvody:  Příliš malé tření v kolenním kloubu; příliš silný extenční unašeč;  strach
pacienta z možného pádu, kvůli němuž rychle švihne v kyčli a dojde k rychlé extenzi
v koleni. Pozice C na obrázku 5-6.[1]

Nerovnoměrný krokový rytmus
Délka kroku končetiny s protézou se liší od délky kroku se zdravou končetinou.
Důvody:  Obavy  a  nejistota  [6];  nedostatečný  ohyb  v  lůžku;  příliš  malé  tření  v
kolenním kloubu nebo slabý extenční unašeč.[1]

Hyperlordóza bederní páteře
Namísto vzpřímeného trupu je ve stojné fázi bederní páteř prohnuta.
Důvody:  Flekční  kontraktura v kyčli;  slabé svaly trupu [6];  nedostatečný ohyb v
lůžku; nedostatečná opora na přední straně lůžka. Pozice D na obrázku 5-6.[1]

Obr. 5-6 Odchylky v chůzi s transfemorální protézou [1]



5 CHŮZE

strana

33

5.3 Metody a nástroje analýzy chůze
K tomu, aby bylo možné popsat základní vzorce chůze nebo základní odchylky od
normální chůze (jak v případě použití protézy tak i bez ní), je možné využít obyčejné
vizuální pozorování. V případě stanovení základních veličin popisujících chůzi (viz.
kapitola  5.1.2)  k  tomu stačí  stopky  a  podložka zachycující  otisky  chodidel.  Pro
přesnější  posuzování  chůze  a  zvlášť  také  pro  konstrukční  navrhování  protéz  je
potřeba provádět  sofistikovanější  komplexní analýzu chůze, díky níž bude možné
posuzovat  odpovídající  měřitelné  parametry.  V  současnosti  jsou  to  především
metody zjišťující zapojení a aktivitu svalových skupin (EMG), kinematické systémy
(motion  capture,  video-based  tracking),  kinetické  systémy  (silové  desky)  a
technologie pro stanovení rozložení tlaku na chodidle (tlakové desky). Tyto metody
se  používají  buď  samostatně,  ale  častěji  ve  vzájemné  kooperaci.  Pro  případné
určování energetické náročnosti chůze jsou využívány nástroje, které umožňují měřit
parametry jako množství spotřebovaného kyslíku, rychlost srdeční činnosti a další.[2]

5.3.1 EMG (Elektromyografie)
Jedná se o technologii, kterou přestavil Lord E. D. Adrian již v roce 1925 a která
umožňuje zaznamenávat  dynamickou činnost  svalů.[2]  Při  aktivaci  svalů  dochází
totiž ke změně elektrického potenciálu.[8] Prakticky elektromyograf funguje tak, že
se na sledované svaly na těle připojí povrchové nebo intramuskulární elektrody, které
zaznamenávají změnu potenciálu. Signál jde přes zesilovač do počítače, kde může
být  zobrazen nebo zaznamenán.[9]  EMG záznamy (viz obr.  5-7) činnosti  svalů  u
zdravých  jedinců  a  statisticky  zpracované  normy  z  těchto  záznamů  slouží  jako
podklad pro určení odchylek ve svalové činnosti u pacientů s určitými abnormalitami
v chůzi. Díky záznamům intenzity svalové aktivity a jejich zapojování v průběhu
cyklu  chůze  je  možné  ale  také  podrobně  poznat  funkce  jednotlivých  svalů  a
svalových skupin a z tohoto vycházet při návrzích protéz.[2]

Obr. 5-7 EMG záznam svalové aktivity [13]

5.3

5.3.1
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5.3.2 Kinematické systémy
Kinematické systémy obecně umožňují grafické zaznamenávání pohybu jednotlivých
kloubů a částí těla a to buď v rovině nebo v prostoru.

Motion capture (prostorové senzory)
Motion capture je kinematickým systémem, u něhož se měření provádí tak, že na
pacientovo tělo jsou na snadno rozpoznatelných tělesných pozicích umístěny reflexní
body a při  pohybu pacienta, který má být analyzován, je pacient snímán několika
kamerami s vysokou frekvencí snímkování (viz obr. 5-8). Kolem těchto kamer jsou
umístěny diody, které vysílají infračervené světlo, to se odráží od reflexních bodů
umístěných na pacientově těle a směřuje zpět do kamer přes filtr propouštějící pouze
infračervené světlo. Tím se zaznamenávají  pouze pohyby reflexních bodů.  Každá
kamera zaznamenává pouze 2D pohled a teprve složením pohledů ze všech kamer
vznikne 3D obraz pohybujícího se pacienta.[10] Z takovéhoto záznamu je možné
získat grafický výstup pro polohy, úhlové rychlosti a zrychlení  jednotlivých kloubů
a tělesných segmentů (viz obr. 5-9).[2] Přesná znalost pohybu kloubů a tělesných
segmentů,  kterou  metoda  motion  capture  dává,  je  nepostradatelnou  součástí  při
procesu návrhu protéz, protože poskytuje komplexní pohled na celý pohybový aparát
lidského těla.

Obr. 5-8 Využití Motion capture při analýze chůze [12]

Obr. 5-9 Příklad výsledků z motion capture měření [12]
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Video-based tracking
Jedná se o metodu kinematického záznamu, která nevyužívá reflexních bodů jako je
tomu v případě motion capture, ale pomocí specializovaného software se zpracovává
videozáznam  pořízený  digitální  nebo  analogovou  kamerou  (viz  obr.  5-10).  3D
záznam se opět složí z 2D záznamů z více kamer a v počítači se za pomoci daného
programu nadefinují body, které se mají sledovat a program je poté schopen tyto
body sledovat v průběhu celého záznamu. Někdy se však také využívají nereflexní
body,  které  se připevní  na pacientovo tělo  a usnadňují  poté programu tyto  body
rozpoznat a sledovat. Výhodou tohoto systému je možnost využití  ve venkovních
prostorách, odpadá zde nutnost použití jakýchkoliv prvků na těle sledované osoby.
Jedním ze systémů, fungujících na tomto principu je také Vicon Motus.[19]

5.3.3 Silové desky (angl. Force Plates)
K určení sil a momentů, kterými působí chodilo pacienta na podložku, se využívají
silové desky (viz obr. 5-13). Pomocí těchto desek je možné určit složky (velikost i
směr) reakčních sil ve směru vertikálním, AP a ML (viz obr. 5-11 a 5-12), momenty
v  těchto  směrech  a  centrum  tlaku.  Nejčastěji  pracují  na  principu  tenzometrů,
piezoelektrických, piezorezistivních nebo kapacitních snímačů, které jsou umístěny v
rozích mezi dvěma čtvercovými nebo obdélníkovými deskami.[15] Signál z těchto
snímačů je poté zesílen v zesilovači, který je již často součástí samotné desky.[16] S
využitím inverzní dynamiky je možné ze získaných výsledků  určit  síly v různých
svalových  skupinách  a  momenty  v  kloubech  v  průběhu  chůze.[17]  Podle  druhu
využití je možné použít desky pro měření ve stoji, při chůzi a pro sportovní aktivity.
V každém z případů je totiž třeba jiný rozsah a citlivost pro měřené sily.[18]

Obr. 5-10 Využití Video-based tracking [19]

5.3.3
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5.3.4 Tlakové desky
Tlakové desky (viz obr. 5-14) jsou zařízením pro měření tlaků na chodidle při stoji
nebo v průběhu chůze ve vertikálním, AP a ML směru.[2] Tlakové desky obsahují
piezoelektrické krystaly, které se při působení tlaku deformují a tyto deformace se
převádějí  na odpovídající číselné hodnoty,  které je možné, díky specializovanému
software, na monitoru pozorovat jako barevné spektrum rozložené na chodidle nohy
(viz obr. 5-15). Je tak možné získat průběhy tlaků na jednotlivých oblastech chodidla

Obr. 5-12 Vektory reakční síly v průběhu kroku  [16]

Obr. 5-11 Průběhy složek sil v průběhu kroku [16]

Obr. 5-13 Silová deska  [18]
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v průběhu chůze nebo rozložení tlaku na celém chodidle v průběhu sledovaných fází
chůze.[11] Pro měření dvou následujících kroků je třeba využít dvou tlakových desek
nebo desky o větších rozměrech.[2] Ze získaných výsledků  je možné určit, jak se
chová noha v průběhu chůze a nepřímo i celý pohybový aparát.[11]

Obr. 5-14 Tlaková deska [11]

Obr. 5-15 3D záznam dynamického vyšetření na tlakové desce [11]
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6 KONSTRUKCE TRANSFEMORÁLNÍCH PROTÉZ
Ve vývoji v oblasti konstrukce transfemorálních protéz je v posledních desetiletích
vidět největší pokrok ze všech úrovní amputací. Zatímco před deseti lety byla chůze
s protézou namáhavá a často i bolestivá a běh s protézou mohli vykonávat jen velmi
zdatní jedinci, v dnešní době je znát velký pokrok. Je to například v přesnosti tvaru
lůžek, komfortnějších materiálech, u dynamických protetických chodidel a kolenních
kloubů,  díky  nimž  se  také  snižuje  energetická  náročnost  chůze  s  transfemorální
protézou.[2]
Správná  transfemorální  protéza  by  jako  celek  měla  zajišťovat  pohodlné  usazení
pahýlu, stabilitu během stojné fáze, plynulý přechod do švihové fáze a měla by mít
také přijatelný vnější vzhled.[2]
Jednotlivé komponenty transfemorálních  protéz  představené v  této  kapitole je  ve
většině případů možné vzájemně kombinovat, ale vždy je třeba pamatovat na to, že
není možné sestavit ideální protézu pro všechny pacienty. Každému pacientovi bude
vyhovovat jiná kombinace komponent, přičemž při  výběru  je nutné brát  v úvahu
tělesnou  zdatnost  a  aktivitu  pacienta,  hmotnost  komponent  a  jejich  funkčnost,
komfort, vnější vzhled i cenu protézy.[2]

6.1 Lůžka protéz
Lůžko protézy má zásadní vliv na správnou funkci protézy, protože zde dochází k
přímému kontaktu s pahýlem končetiny a jsou skrze ně na pahýl přenášeny všechny
síly působící na protézu. Proto také došlo ve vývoji lůžek během několika posledních
desetiletích  ke  značným  pokrokům.  Od  dřevěných  lůžek  se  postupně  dospělo  k
plastovým u nichž se z hlediska základního tvaru rozeznávají dva typy: příčně oválné
(quadrilatral)  a  podélně  oválné  (IRC  –  ischial-ramal  containment).[2]  Výroba
pahýlových lůžek se provádí buď konvenčním způsobem pomocí sádrového pozitivu
nebo s využitím CAD systémů.[5]

6.1.1 Tvary pahýlových lůžek
Příčně oválné lůžko
Jedná  se  o  lůžko,  které  bylo  vyvinuto  v  padesátých  letech  minulého  století  na
University of California v Berkley a jak už napovídá anglický název (quadrilateral),
v příčném řezu jsou patrné čtyři stěny, které jsou vytvarované tak, aby dobře pojmuly
stehenní  svalovou  hmotu  a  ponechávaly  svalstvu  prostor  pro  dobrou  funkčnost.
Tvarováním lůžka je jako hlavní plocha pro přenos zatížení určena mělká plocha pro
usazení sedací kosti a svalstva sedacího a hýžďového. Tvar lůžka je protáhlejší v ML
směru (viz pozice B na obr. 6-1).[2]
Příčně oválná lůžka jsou vyráběna buď jako celokontaktní z tvrzených plastů nebo
jako silikonové lůžko, tzv.  liner,  s vnější  tvrzenou objímkou (celokontaktní  nebo
částečnou).[3]

Podélně oválné lůžko
Tato konstrukce lůžka se začala vyvíjet v průběhu osmdesátých let dvacátého století
a v současnosti je používána častěji než předchozí typ. Lůžko je navrženo tak, aby
pojmulo celý pahýl i s výběžkem sedací kosti a stydkou větví pánve a tím aby bylo
docíleno lepšího uchycení na pahýlu a ovládání rotace lůžka v průběhu chůze.[2]
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Tvarování  lůžka  je  takové,  že  umožňuje  přenos  zatížení  podél  stehenní  kosti  a
nedochází k tak velkému zatížení měkkých tkání.[1] Tvar IRC lůžka je protáhlejší v
AP směru (viz pozice A obr. 6-1). To také dává, oproti příčně oválnému lůžku, více
prostoru pro činnost svalstva.[2]
Podélně oválná lůžka jsou často vyráběna z flexibilních termoplastů a jsou uložena
do tvrzené objímky, jak je patrné z obrázku 6-2 [3].

Obr. 6-1 Tvary lůžek protéz [2]

Obr. 6-2 IRC lůžko [3]
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6.1.2 Výroba pahýlových lůžek
Pomocí sádrového pozitivu
Nejprve se na pahýlu vytvoří jeho negativní tvar a posléze zalitím sádrou vznikne
pozitiv, neboli stejný tvar, jaký má samotný pahýl. Následně se na místech, kde bude
zvýšený tlak na pahýl, přidá materiál a naopak na místech, kde má být tlak menší, se
materiál  odebere.[3]  Lůžko  a  liner  jsou  poté  vyroben  pomocí  takto  upraveného
pozitivu tak, že jsou přes něj za pomoci vakuového systému vrstveny plastové pláty.
[12]

S využitím CAD systémů
Při  využití  CAD systémů  se v tvorbě  lůžek postupuje tak,  že se negativ pahýlu,
získaný stejným způsobem jako v předchozím případě, převede pomocí digitalizátoru
do počítače, kde je možné vytvořit, zobrazit a případně upravit repliku pacientova
pahýlu. Poté je pomocí CAM systémů vytvořen pozitiv pacientova pahýlu.[3] Lůžko
a  liner  je  možné  vytvořit  způsobem  popsaným  výše  nebo  opět  s  využitím
CAD/CAM.[4]

6.2 Systémy uchycení (zavěšení) protézy
V současnosti  se rozlišuje pět  základních typů  uchycení  transfemorální  protézy k
pahýlu, respektive k celému zbytku těla. Jejich hlavním úkolem je udržovat protézu
na pahýlu tak, aby nedošlo k jejímu samovolnému sundání a udržovat ji v optimální
funkční poloze.[2] K těmto pěti základním typům uchycení protézy je možné řadit
ještě speciální metodu osseointegrace.

6.2.1 Přísavné systémy zavěšení
Tradi ční přísavný systém zavěšení
K uchycení lůžka (a celé protézy) k pahýlu využívá tento systém, jak už napovídá
název, podtlaku, ale také těsného kontaktu mezi lůžkem a pahýlem a rozepnutí svalů

v lůžku. Lůžko se nasazuje vtáhnutím pahýlu dovnitř pomocí punčochy, která se po
usazení pahýlu v lůžku vytáhne vzduchovým ventilem umístěným na spodní části
lůžka (viz obr. 6-3). Ten se zašroubuje a lůžko je tak utěsněno. Výhodou je dobré
ovládání protézy, nevýhodou velké smykové síly, které mohou způsobovat otoky.[2]
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Silikonové lůžko (liner)
Systém uchycení nabývající v poslední době velké popularity. Použitým materiálem
je  ve  většině  případů  silikon.  Liner  se  nasazuje  obrácením naruby  a  následným
narolováním na pahýl. Poté se vsadí do lůžka protézy pomocí jednoho ze tří systémů:

� Liner má na v distální části trn, který se zasadí do zámku umístěného na dně
lůžka (viz pozice A na obr. 6-4). Vyndání z lůžka se prování stiskem tlačítka
pro uvolnění zámku.

� Na  konci  lineru  je  připevněno  lanko,  které  se  při  zasouvání  do  lůžka
protahuje spodní částí  lůžka a po zasunutí je připevněno z boku na lůžko
pomocí háčku (viz pozice B na obr. 6-4).

� Při  zasouvání  do  lůžka  se  vzduchovým  ventilem  vytlačuje  vzduch  a  po
úplném zasunutí se ventil uzavře (viz pozice C na obr. 6-4).

Hlavní výhodou silikonových lůžek je výrazné snížení tření na pahýlu. Nevýhodou je
vysoká cena a trvanlivost, linery se musí měnit průměrně dvakrát až třikrát ročně. [2]

Obr. 6-3 Použití tradičního přísavného systému [2]

Obr. 6-4 Použití silikonového lůžka (lineru) [2]
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6.2.2 Zavěšení pomocí pásů
Slezská bandáž
Provedení tohoto druhu pásu pro zavěšení protézy je patrné z pozice B na obrázku
6-6. Využití nachází u dočasných protéz nebo jako podpora u tradičního přísavného
systému zavěšení.[2]

Elastický pás
Využití má podobné jako předchozí varianta, je však pohodlnější také díky použití
širšího pásu (viz obr. 6-5), nevýhodou je jeho nižší trvanlivost. Použitým materiálem
je většinou elastický neopren.[2]

Pánevní pás s kyčelním kloubem
Pás vytvořený tak, že nejen drží protézu, ale také stabilizuje ML polohu protézy,
k níž je připevněn kovovým kloubovým spojem, jak je patrné z pozice A na obrázku
6-6.  Využití  najde  většinou  u  pacientů  s  krátkým  pahýlem.  Nevýhodou  je  větší
hmotnost, objemnost a nepohodlí při sezení.[2]

Obr. 6-6 Pánevní pás s kyčelním kloubem a Slezská bandáž [1]

Obr. 6-5 Elastický pás [14]
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6.2.3 Osseointegrace
Jedná se o  speciální  a  v  současnosti  se  poměrně  rozvíjející  techniku  připevnění
protézy k pahýlu, která vůbec nevyužívá pahýlového lůžka. Při amputaci končetiny
se do prostoru kostní dřeně pahýlu vloží speciální titanový implantát, tzv. vložka a
přibližně  o šest  měsíců  později  se skrze otvor  v kůži zavede do vložky titanové
prodloužení, tzv. čep (viz obr. 6-7). Na něj se poté přímo nasazuje protéza (viz obr.
6-8).[34]  Výhodami,  které  tato  technika  přináší  jsou  zejména  pevné  a  stabilní
připojení  protézy k pahýlu,  jednodušší připojení  a odpojení protézy a také menší
výskyt  otlaků  a  bolestivých  pocitů  v  pahýlu.[33]  Metoda  osseointegrace  je  také
vhodnou alternativou u pacientů  s velmi krátkým pahýlem.[34] Nevýhodami  této
metody jsou na druhé straně náročnost operativního výkonu, požadavky na hygienu,
možné  problémy s  přijetím implantátu  a  další.[33]  Metodou osseointegrace  bylo
ošetřeno již více než 100 pacientů, většinou s vynikajícími výsledky. Tato metoda
však pro maximální využití svého přínosu vyžaduje použití vysoce moderních protéz.
Zatím se využívá především v Goteborgu, ve Švédsku, ale postupně se rozšiřuje i do
dalších zemí.[34]

 
Obr. 6-7 Provedení osseointegrace [34]

Obr. 6-8 Nasazování protézy na titanový čep [35]

6.2.3
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6.3 Kolenní klouby
Všechny protetické kolenní klouby by měly splňovat dvě základní funkce. Zaprvé se
musí  v  průběhu  švihové  fáze  chůze  plynule  ohýbat  a  napínat,  přičemž  rychlost
pohybu holenní části protézy je řízena mechanickými vlastnostmi kolenního kloubu.
Zadruhé  musí  kolenní  kloub zůstat  stabilní  v  průběhu stojné  fáze,  kdy nad ním
dochází k přesunu těžiště.[2]
Protetické  kolenní  klouby  je  možné  dělit  různými  způsoby.  Z  hlediska  základní
stavby je lze rozdělit na monocentrické a polycentrické.[6] Nejčastější rozdělení však
bývá z hlediska mechanizmu, který ovládá kolenní kloub a tímto způsobem se dělí na
mechanicky ovládané, hydraulicky nebo pneumaticky ovládané a klouby ovládané
mikroprocesorově.[5]  Speciálním  typem  mikroprocesorově  řízených  kolenních
kloubů jsou klouby bionické.[36] Podle funkce, kterou klouby poskytují, by mohly
být dále rozděleny na klouby s řízením stojné fáze, klouby s řízením švihové fáze a
klouby s řízením stojné i švihové fáze.[5]

6.3.1 Monocentrické a polycentrické
Monocentrické kolenní klouby
Jedná se o kolenní klouby s jednou osou rotace, kolem které se volně otáčí holenní
část protézy. Stabilita ve stojné fázi je zajištěna kombinací dvou faktorů. Jednak je to
pozice osy otáčení vzhledem k linii zatížení a také řízená svalová aktivita kyčelních
adduktorů.[1]  Monocentrické  kolenní  klouby  se  samy  o  sobě  příliš  nepoužívají,
protože  nezajišťují  dostatečnou  stabilitu.  Používají  se  však  s  využitím  dalších
systémů, popsaných níže, které tuto stabilitu zlepšují.

Polycentrické kolenní klouby
Tyto  mají  velké  množství  okamžitých  středů  otáčení.  Většinou se vyrábějí  jako
čtyřkloubové případně šestikloubové, středy těchto kloubů však nejsou s okamžitým
středem otáčení totožné. Mechanizmus provádí pohyb složený z rotací a klouzání a
u každé konstrukce je pohyb okamžitého středu otáčení jiný. Hlavním cílem ale je
u polycentrických  kloubů  dosáhnout  toho,  aby ve  stojné fázi  byl  okamžitý  střed
otáčení co nejdále dorzálně  a proximálně  a tím byla  zajištěna stabilita kolenního
kloubu.  Příklady  průběhu  okamžitého  středu  otáčení  u  různých  čtyřkloubových
mechanizmů  jsou na obrázku 6-9. Polycentrické kolenní klouby se dále vybavují
systémy popsanými níže pro zlepšení vlastností jak ve stojné tak ve švihové fázi.[6]
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6.3.2 Mechanicky ovládané
Mechanizmy řízení stojné fáze
Mezi mechanizmy řídící stojnou fázi bývají  řazeny manuální blokování kolenního
kloubu  a  mechanizmus  řízení  stojné  fáze  závislý  na  zatížení.[4]  V  případě
manuálního blokování  stojné fáze jde o ruční  aretaci  (uzávěr),  kterou se kolenní
kloub zajistí při plné extenzi, ale tím se také zamezí jakékoliv flexi v průběhu chůze.
Ruční odjištění použije pacient v případě sedu, kdy potřebuje, aby došlo k pokrčení
v koleni. Výhodou je naprostá stabilita ve stoji, velkou nevýhodou je však naprostá
absence  flexe  v  průběhu  švihu  a  tím  způsobená  nepřirozená  chůze.  Manuální
blokování se používá u protetiky geriatrických  pacientů,  u provizorní  protetiky a
u protetiky v méně vyspělých zemích.[6] U kolenních mechanizmů řízení stojné fáze
závislých na zatížení existuje několik technicky osvědčených variant brzdění kolenní
osy.  Jsou  to  například  centrální  osová  brzda,  třecí  brzda,  lamelová  brzda  nebo
bubnová brzda. Všechny typy brzd umožňují nastavení brzdného účinku dle potřeb
pacienta,  ale  vždy  však  brzdí  pouze  pod  zatížením,  tedy  ve  stojné  fázi.  Brzda
většinou pracuje v rozmezí 0-20° flexe v koleni. Nevýhodou tohoto typu řízení stojné
fáze je proměnlivost brzdného účinku vlivem opotřebení, teploty a vlhkosti.[6]

Mechanizmy řízení švihové fáze
Jedná se o mechanizmy, které mechanicky řídí švihovou fázi chůze. Řadí se mezi ně
především  mechanizmus  třecí  brzdy  a  extenční  unašeč.  Třecí  brzda  může  být
realizována  pomocí  dvou  šroubků  umístěných  zepředu  nebo  zezadu  kolenního
mechanizmu.[4]  U extenčního unašeče se většinou jedná o systém tlačné a tažné
pružiny, které zajišťují, aby se protézový bérec příliš nevykývl ve směru flexe a včas
se vrátil do polohy extenze. Nevýhodou jak u třecí brzdy tak u extenčního unašeče je
nemožnost měnit rytmus chůze s daným nastavením brzdného účinku.[6]

Obr. 6-9 Pohyb okamžitého středu otáčení [6]

6.3.2
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Příkladem mechanicky ovládaného kolenního kloubu může být kloub 3R90 od firmy
Otto Bock (viz obr. 6-10). Jedná se o monocentrický kloub s řízením stojné fáze
závislým na zatížení a s řízením švihové fáze pomocí extenčního unašeče určený pro
úroveň zatěže 1-2.[21]

6.3.3 Pneumaticky ovládané
Stojná  fáze  je  u  kolenních  kloubů  ovládaných  pneumaticky  řízena  mechanizmy
popsanými  u  mechanicky  ovládaných  kolenních  kloubů.  Švihová  fáze  je  řízena
pomocí vzduchového válce.  Při  flexi  je vzduch stlačován pístem ve válci  a dále
prochází skrze otvor, jehož velikost je proměnná. Tím funguje obdobně jako pružina.
Čím je otvor menší, tím větší odpor ve švihu mechanizmus klade. Kladený odpor se
mění s rychlostí chůze, takže poskytuje kontrolu švihové fáze odpovídající rychlosti
chůze. Nevýhodou je možný únik vzduchu a omezené možnosti přizpůsobení.[4]

Příkladem  pneumaticky  ovládaného  kolenního  kloubu  může  být  polycentrický
pneumaticky  ovládaný  kloub  3R106  od  firmy  Otto  Bock.  Je  určen  pro  úroveň
zatížení 2-3 a díky polycentrickému mechanizmu umožňuje flexi  až 170°,  jak je
patrné z obrázku 6-11.[22]

Obr. 6-10 Kolenní kloub Otto Bock 3R90 [21]
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6.3.4 Hydraulicky ovládané
Princip funkce je obdobný jako u pneumaticky ovládaných kloubů s tím rozdílem, že
jako médium je použit silikonový olej. Ten je na rozdíl od vzduchu nestlačitelný,
takže  sám  o  sobě  nemůže  mít  pružinovou  charakteristiku,  ale  průchodem  přes
proudové kanálky vytváří  určitý definovatelný odpor, který se zvětšuje s rostoucí
rychlostí  komprese.  Díky proměnnému odporu je pak švihová fáze více podobná
švihové fázi při normální chůzi. Pacient může měnit svou rychlost chůze, protože při
vyšší rychlosti dochází také k rychlejší extenzi v koleni.[2][4][6]
Kolenní  klouby  ovládané  hydraulicky  mohou  mít  hydraulicky  řízenou  buď  jen
švihovou fázi nebo stojnou i švihovou fázi. V případě systémů řízení pouze švihové
fáze fungují tyto klouby podle výše popsaného modelu a většinou může být kladený
odpor nastaven zvlášť pro flexi a extenzi. Řízení švihové fáze je u systémů řízení
stojné i švihové fáze stejné, avšak ve stojné fázi se navíc mohou kanálky u pístu
otevírat  v závislosti  na zatížení  a tím je možné kolenní kloub brzdit  nebo úplně
blokovat.[2][6][20]
Výhodou  hydraulicky  ovládaných  kolenních  kloubů  je  jejich  dobré  konstrukční
řešení a funkčnost, kterou poskytují. Nevýhodami jsou především vysoká hmotnost,
cena, náročnost na údržbu a proměnlivý odpor způsobený změnou viskozity média
vlivem teploty.

Příkladem  kolenního  kloubu  ovládaného  hydraulicky  může  být  kloub  Mauch
Gaitmaster  od firmy  Össur,  který je na obrázku 6-12. Jedná se o monocentrický
kloub dodávaný buď s hydraulicky řízenou jen švihovou fází (S) nebo s hydraulicky
řízenou stojnou i švihovou fází (SNS). Je určen pro úroveň zatížení 3-4, umožňuje
manuální  zablokování,  zapnutí  řízení  pouze  švihové  fáze  a  flexi  až  135°.  Jeho
hmotnost je 1,14 kg.[20]

Obr. 6-11 Kolenní kloub Otto Bock 3R106 [22]

6.3.4
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6.3.5 Mikroprocesorově ovládané
U mikroprocesorově  řízených  kolenních  kloubů  je  stojná  i  švihová  fáze  řízena
mikroprocesorem  obsaženým  v  kolenním  kloubu.  Mikroprocesor  získává  údaje
z několika senzorů, vyhodnocuje polohu kolene, působící síly a díky těmto údajům
může účinněji ovládat hydraulický tlumič a tím i pohyby v průběhu stojné i švihové
fáze.[2]
Vůbec prvním a v současnosti  také světově  nejznámějším plně  mikroprocesorově
řízeným kolenním kloubem je C-LEG (Computer-Leg) od firmy Otto Bock (viz obr.
6-13).  Jedná se o monocentrický kloub s  rámem z kevlaru  a  uhlíkových  vláken
vybavený  hydraulickým  pístem,  servomotory,  úhlovým  senzorem,  momentovým
senzorem  umístěným  v  distální  části  trubkového  adaptéru  a  lithium-iontovými
bateriemi, které jsou pro provoz nezbytné. Údaje z úhlového a momentového senzoru
jsou měřeny každých 20 milisekund, mikroprocesor z nich vyhodnocuje ve které fázi
chůze se pacient právě  nachází a z toho určuje odpory, které má hydraulický píst
klást. C-LEG se vyznačuje velkou stabilitou ve stoji, umožňuje proměnlivou rychlost
chůze, chůzi ze schodů a nerovným terénem.[22][2]
Výhody mikroprocesorově řízených kolenních kloubů jsou z výše uvedeného zřejmé.
Nevýhodami  jsou  především vysoká  cena  (dva až  třikrát  dražší  než  hydraulicky
řízené klouby), poměrně velká hmotnost (asi 1,2 kg) a nutnost použití baterií, které
mají výdrž okolo 40 hodin. Jedná se však v současnosti o jedny z nejvyspělejších
kolenních kloubů, které umožňují chůzi s protézou velice se blížící chůzi přirozené.
[22][2][4]

Obr. 6-12 Kolenní kloub Össur Mauch Gaitmaster [20]
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6.3.6 Bionické kolenní klouby
Jedná se o speciální typ mikroprocesorově ovládaných kloubů, které se však výrazně
liší  od všech předchozích typů.  Světově  prvním bionickým kolenním kloubem je
kloub  POWER  KNEE  od  firmy  Össur  (viz  obr.  6-15).  Hlavní  rozdíl  oproti
předchozím typům je v tom, že tyto svou funkcí pouze řídí odpor ve stojné nebo
švihové fázi.  Bionický kloub však nahrazuje díky elektromechanickému akčnímu
členu  skutečnou svalovou činnost,  která  je  potřeba  k  flexi  a  extenzi  kolene.[36]
Tomu napomáhají také tzv. gyrometry, snímače tlaku a zatížení, které jsou umístěny
na  vložce  do  boty  u  zdravé  končetiny  (viz  obr.  6-14).  Ta  je  propojena  s  APM
modulem (viz  obr.  6-14)  připevněným nad kotníkem, který přes bluetooth vysílá
údaje ze zdravé končetiny kolennímu kloubu a ten je na základě těchto údajů řízen.
To napomáhá rovnoměrnější chůzi. Kolenní kloub POWER KNEE umožňuje díky
motorické funkci snazší zvedání ze sedu, aktivně napomáhá zvedání končetiny při
chůzi do schodů nebo do svahu, zajišťuje rychlejší extenzi v koleni ve švihové fázi a
také  napomáhá  flexi  a  aktivnímu  zdvihání  paty  při  počáteční  fázi  švihu.[36]
Nevýhodou bionického kolenního kloubu je především jeho velmi vysoká cena. Mezi
ostatními kolenními klouby je však díky své funkčnosti na absolutní špičce.

Obr. 6-13 Kolenní kloub Otto Bock C-LEG [23]

Obr. 6-14 Vložka do boty a modul APM [37]

6.3.6



6 KONSTRUKCE TRANSFEMORÁLNÍCH PROTÉZ

strana

50

6.3.7 Přídavná zařízení
Torzní adaptéry
Torzní adaptéry simulují rotaci, která nastává při chůzi během stojné fáze v koleni
a hleznu. Umožňují rotaci až 20° v obou směrech. To umožňuje například nápřah při
golfu, kdy dochází současně k flexi v koleni a rotaci. Adaptér také snižuje smyk mezi
pahýlem a lůžkem protézy, což je výhodné především u jedinců, kteří mají citlivou
pokožku nebo jizvy. Nevýhodou je zvýšení celkové hmotnosti protézy a náchylnost
k mechanickým poruchám.[4] Na obrázku 6-16 je torzní adaptér firmy Otto Bock.

Rotační adaptéry
Rotační adaptéry umožňují po stisknutí tlačítka odjistit a otočit holenní část protézy
plně  v  rozsahu  360°.  Jsou  umístěny  mezi  lůžko  a  kolenní  kloub  protézy.
K zablokování adaptéru dojde opět poté, co se kolenní kloub vrátí do své přirozené

Obr. 6-16 Torzní adaptéry [24][21]

Obr. 6-15 Bionický kolenní kloub POWER KNEE [38]
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polohy. Rotační adaptéry umožňují například sed se skříženýma nohama, položení
nohy přes nohu (viz obr. 6-17), přezouvání bez nutnosti sundávat si protézu nebo
snazší nasedání do auta.[4]

6.4 Protetická chodidla
Protetické chodidlo by se ve své funkci mělo co nejvíce přibližovat funkci zdravého
chodidla.  Zdravé  chodidlo  se  přizpůsobuje  chůzi  v  různých  terénech,  poskytuje
stabilitu při různých pohybech a také zajišťuje dynamickou odezvu při chůzi, běhu a
dalších aktivitách. Protetické chodidlo by proto mělo nahrazovat následující funkce:
pohyb  hlezenního kloubu, celkovou svalovou aktivitu chodidla,  tlumení  nárazů  a
stabilní podpěrnou základnu. Částečně by také mělo splňovat kosmetickou stránku.
[4][1]
Současná literatura uvádí dělení protetických chodidel různými způsoby, základním
způsobem však mohou být protetická chodidla rozdělena na klasická a dynamická.
Další  dělení  vychází  z  [3]  a  podle  tohoto  dělení  se  mezi  klasická řadí  chodidla
jednoosá, víceosá a chodidla typu SACH a z něj vycházející. Mezi dynamická se řadí
chodidla s pružným skeletem a biomechanický typ chodidel.[3]

6.4.1 Klasická chodidla
Jednoosá chodidla
Jednoosá chodidla jsou v místě  kotníku rozdělená a mezi těmito dvěma částmi je
umístěn  jednoosý  kovový  kloub.  Skládají  se  z  pevného  jádra,  formovaného
pryžového vnějšího obalu a tlumičů dorazu pro plantární a dorsální flexi. Jednoosý
mechanizmus nahrazuje funkci hlezenního kloubu přičemž tlumiče dorazů umožňují
5-7° dorsální a 15° plantární flexi. Konstrukce jednoosého chodidla umožňuje pouze
chůzi po rovině nebo rovných stupních. Dalšími nevýhodami jsou větší hmotnost,
nutnost údržby, možnost uvolnění nebo zanesení kloubu nečistotami. Výhodami jsou
nastavitelné tlumiče dorazu a rychlá plantární flexe, což zvyšuje stabilitu kolenního

Obr. 6-17 Rotační adaptér [24]

6.4

6.4.1
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kloubu.[3] Proto se využívá u pacientů, kteří mají problémy se stabilitou v koleni.[5]
Konstrukce jednoosého chodidla je na obrázku 6-18.

Víceosá chodidla
Od jednoosých se liší v přidání další osy, která zajišťuje pohyb okolo AP osy. Tím se
zvýší  hmotnost chodidla a je nutná častější  údržba. Výhodou je možnost pohybu
po nerovných plochách. Konstrukce je patrná z obrázku 6-19.[5]

Chodidlo SACH
U chodidla SACH (Solid-Ankle/Cushion Heel) je funkce umělého hlezenního kloubu
nahrazena  měkkou  pryžovou  patní  částí,  která  zajišťuje  rychlejší  plantární  flexi
chodidla.  Chodidlo  SACH se dále  skládá z  pevného,  nejčastěji  dřevěného  jádra,
pružné výztuhy přednoží a vnějšího obalu z PUR směsi. Výhodami jsou jednoduchá
konstrukce,  nízká  cena  a  relativně  bezúdržbové  použití.[5]  Nevýhodami  pak
omezená  dorsální  flexe  způsobená  použitím  pevného  jádra.[3]  Celková  nižší
funkčnost chodidla SACH jej předurčuje k použití u méně aktivních pacientů nebo
u pooperačních protéz.[1] Konstrukce chodidla typu SACH je na obrázku 6-20.

Obr. 6-18 Jednoosé chodidlo [3]

Obr. 6-19 Víceosé chodidlo [1]



6 KONSTRUKCE TRANSFEMORÁLNÍCH PROTÉZ

strana

53

Chodidlo SAFE
Chodidlo SAFE (Stationary Attachment/Flexible Endoskeletal)  je často pokládáno
za chodidlo SACH druhé generace.[5] Pevné jádro je nahrazeno pružnějším z PUR
elastomeru  a  v  přední  části  jsou  dva  proužky  z  polyesterových  vláken,  které
napomáhají dorsální flexi. Oproti chodidlu SACH se vyznačuje nižší ML stabilitou,
umožňuje  ale  chůzi  na  nerovném povrchu.  Je proto  určeno pro  pacienty  s  větší
aktivitou.[3] Řez chodidlem SAFE je na obrázku 6-21.

Chodidlo STEN
V chodidle STEN (Stored-ENergy) je pevné jádro z chodidla SACH rozděleno do tří
částí a ty jsou spojeny dvěma pryžovými čepy, jak je vidět na obrázku 6-22. Díky
této konstrukci se v první části stoje v chodidle hromadí energie, která je v průběhu
druhé části uvolňována a zajišťuje tak dobrý odval chodidla.[5]

Obr. 6-20 Chodidlo typu SACH [25]

Obr. 6-21 Chodidlo typu SAFE [5]
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6.4.2 Dynamická chodidla
Chodidla s pružným skeletem
Hlavním znakem těchto chodidel je jejich schopnost v průběhu chůze akumulovat
energii a opět ji vydávat nazpět. Při počátečním kontaktu má chodidlo tlumící funkci
a v konečné fázi stoje dodává energii pro pohyb vpřed.[3] Tím se snižuje celková
energetická náročnost chůze a je tak možné s protézou překonávat větší vzdálenosti
nebo  provádět  sportovní  aktivity.  Skelet  protézy  je  vyroben  z  kompozitů
z uhlíkových  vláken.[3]  Dynamická  chodidla  s  pružným  skeletem  se  vyrábějí
s různou  stavební  výškou,  ta  s  velkou  stavební  výškou  mají  největší  schopnost
akumulace energie.[3] Konstrukce a vlastnosti těchto chodidel je předurčují k využití
u pacientů s vysokou a extrémní aktivitou. Na obrázku 6-23 je chodidlo Vari-Flex
od firmy Össur, které má standardní stavební výšku.

Obr. 6-23 Chodidlo s pružným skeletem [26]

Obr. 6-22 Chodidlo typu STEN [5]
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Biomechanický typ chodidel
Tento  typ  chodidel  je  navržen  tak,  aby  napodoboval  pohyby  zdravého  chodidla
a hlezenního kloubu.  Díky své konstrukci  (viz  obr.  6-24)  a prvkům jakými  jsou
například  tlumiče  dorazů  umožňuje  pohyby  dorsální  a  plantární  flexe,  inverze
a everze a torzního tlumení a tím poskytuje dobrou adaptaci v různých terénech.[3]

6.5 Adaptéry
Adaptéry  jsou  obecně  nazývány  součásti  protéz,  které  slouží  ke  vzájemnému
propojení jednotlivých hlavních komponent protéz (lůžko, kolenní kloub a chodidlo).
Další dva adaptéry, torzní a rotační, byly uvedeny již dříve. Základním systémem pro
propojení jednotlivých komponent s adaptéry je distální adjustační pyramida, která je
vidět například u druhého adaptéru na obrázku 6-25. Zvláštním typem adaptéru je
tzv. trubkový adaptér. Ten nahrazuje nosnou funkci holenní části dolní končetiny.
Vyrábí se v různých délkách, jak je vidět na obrázku 6-26. To je nutné zejména z
toho důvodu, že výška protetických  chodidel a kolenních kloubů  se pohybuje ve
značném rozsahu a také délky končetin jednotlivých pacientů jsou různé.

Obr. 6-24 Chodidlo biomechanického typu [27]

Obr. 6-25 Příklady adaptérů [20]

6.5
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6.6 Materiály použité pro konstrukci protéz
Jak už bylo uvedeno v první kapitole, vývoj v oblasti materiálů použitých pro výrobu
protéz doznal značného pokroku. Zatímco v počátcích výroby protéz byly hlavními
materiály pro jejich výrobu dřevo, kůže a kov, v současnosti se využívají především
plasty, kovy a různé kompozity. Pro výrobu linerů se používají především materiály
jako  silikon,  polyuretan  a  polyetylen.[29]  Lůžka  protéz  se  obvykle  vyrábějí
laminováním, kdy jako materiál  výztuhy je použita tkanina nebo uhlíková vlákna
a pro laminování se používají polymerní plasty jako akryl, epoxid a polyester.[31]
Kolenní klouby musí být  pevné, ale zároveň  lehké,  takže vedle oceli  se k jejich
výrobě  používají  především  slitiny  hliníku,  titanu  a  dalších  lehkých  kovů.[20]
Materiálem  pro  výrobu  adaptérů  je  zpravidla  nerezová  ocel,  hliník  nebo  titan.
V případě  trubkových  adaptérů  jsou  navíc  používány  také  uhlíková  vlákna.[20]
U protetických  chodidel  je  škála  materiálů  nejširší  ze  všech  komponent  protéz.
U klasických  typů  chodidel  se využívají  materiály jako dřevo,  PUR směsi,  různé
druhy  plastických  hmot  a  také  kovové  prvky  u  jedno  a  víceosých  chodidel.
U dynamických typů  jsou to především kompozity z  uhlíkových vláken,  kevlaru,
slitiny kovů a plastické hmoty.

6.7 Norma pro zkoušení konstrukce protéz dolních končetin
Jedná se o normu ISO 10328:2006, která specifikuje postupy pro statické a cyklické
zkoušky pevnosti protéz dolních končetin a jejich jednotlivých komponent. Zkoušky
definované touto normou jsou například:
− hlavní statické a cyklické zkoušky všech součástí
− samostatná statická zkouška v kroucení pro všechny součásti
− statické  a  cyklické  zkoušky  kolenních  aretací  u  mechanismů,  které  blokují

kolenní kloub v natažené poloze [30]
Obvyklá  úroveň  zatížení,  pro  kterou  jsou  protézy  dolních  končetin  zkoušeny,  je
úroveň A100, což odpovídá zatížení 100kg/220lbs.[20]

Obr. 6-26 Trubkové adaptéry různých délek [29]
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7 ZÁVĚR

Analýza a zhodnocení získaných poznatků
Tato bakalářská práce zpracovává problematiku transfemorálních protéz a otázky
s touto problematikou spojené. Je uveden historický vývoj protéz, jehož důsledkem
jsou protézy s takovou technickou úrovní, jak jsou známé dnes. Protože téma protéz
bezprostředně  souvisí  s problémem, kterým jsou amputace a je tímto problémem
ovlivněno, je právě amputacím věnována další část této práce.
Základem pro úspěšný vývoj a práci s protézami je správné pochopení a popsání dějů
probíhajících při normální chůzi. Normální chůze je složitý komplexní proces, jehož
podrobné popsaní se daří až v posledních desetiletích. Je to umožněno zvláště díky
metodám a nástrojům analýzy chůze, které poskytují  opravdu podrobné a přesné
výsledky  v  popisu  chůze.  Těchto  metod  se  využívá  také  k  hodnocení  chůze
s transfemorální protézou. Takto získané výsledky slouží k zlepšování stavby protéz.
Transfemorálních protéz je velké množství druhů  a je také možné je dělit  mnoha
způsoby  –  podle  typu  konstrukce,  úrovně  zatížení,  stádia  po  amputaci,  atd.
Nejdůležitějším typem jsou však trvalé endoskeletální protézy. Jejich konstrukci a
především konstrukci jednotlivých komponent, ze kterých tyto protézy sestávají, je
věnována největší část této práce.
Jednotlivých komponent protéz je velké množství druhů a všechny mají své výhody
a nevýhody. Výhody, jakými jsou „výkon“ a schopnosti komponenty, na jedné straně
však často zapříčiňují nevýhody, jakými jsou velká hmotnost, náročnost na údržbu
a vysoká  cena,  na  druhé  straně.  To  platí  zejména  u  kolenních  kloubů,  kde  v
současnosti  jedny  z  nejlepších  kolenních  kloubů,  kterými  jsou  hydraulicky  a
mikroprocesorově řízené a bionické, jsou poměrně těžké, náročné na údržbu a velmi
drahé. Situace u protetických chodidel je podobná, problém velké hmotnosti tu však
není tak velký jako u kolenních kloubů.

Vymezení trendů budoucího vývoje 
Hlavními oblastmi budoucího vývoje v konstrukci  transfemorálních protéz budou
pravděpodobně tyto:
Oblast materiálů – materiály lehké, pevné a pružné a materiály simulující svalovou 

činnost.
Oblast využití CAD/CAM – především při tvorbě lůžek, tvorba přesného tvaru by 

měla být díky CAD/CAM jednodušší a rychlejší.
Oblast protetických dílů s pohonem – protetické díly, jakým je například POWER

KNEE, ukazují možný vývoj v této oblasti.
Aktivní  nahrazení  svalové  činnosti
protetickým vybavením.

Oblast  využití  osseointegrace – větší  využití  této techniky,  která umožňuje lepší  
ovládání protézy.

Oblast  neurosnímání  –  využití  nervových  signálů  pro  ovládání  protézy  nejen  
svalovou aktivitou a pohybem kyčelního kloubu, ale také 
volním řízením.

Oblast cen – protetické vybavení v odpovídající technické úrovni by mělo být cenově
dostupnější.

7
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AP - anteroposterior
GRF - Ground Reaction Force = vektor reakční síly od podložky
IC - initial contact = počáteční kontakt
ISw - initial swing = počáteční fáze švihu
LR - loading response = reakce na zatížení
ML - mediolateral
MSt - midstance = střední fáze stoje
MSw - midswing = střední fáze švihu
PSw - preswing = příprava švihu
TSt - terminal stance = konečná fáze stoje
TSw - terminal swing = konečná fáze švihu
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