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VKD kyčelního kloubu zahrnuje poruchu vývoje acetabula,proximálního 
konce femoru a kloubního pouzdra.  

Pod tento syndrom se řadí různé stavy, od téměř normálního nálezu, až 
po závažné morfologické odchylky v oblasti kyčelního kloubu. Při 
stavu, který se klinicky hodnotí jako subluxace, je hlavice femoru v 
minimálním kontaktu s acetabulem, při luxaci kontakt kloubních 
ploch chybí. 

Etiopatogeneza stavu není objasněna. 

 



V České republice se dlouhodobě dělá preventivní vyšetření kyčelních 
kloubů (screening), jednak pomocí ultrazvuku (UZ), jednak klinicky. 
Jeho cílem je diagnostikovat a včasně léčit všechny patologické 
stavy kyčelního kloubu.  

Provádí se tzv. trojí síto: 

1. vyšetření je klinické a ultrazvukové. Novorozenec je vyšetřen v 
porodnici. 

2.vyšetření je klinické a ultrazvukové, ve věku 6 týdnů. 

3.vyšetření je rovněž klinické a ultrazvukové, ve 3-4 měsících věku 
kojence. 

(Rentgenový snímek,skiagram,se nedělá.) 



Pro hodnocení stupně dysplazie kyčelního kloubu se používá Grafova 
klasifikace ultrazvukového nálezu (viz dále). 

Jestliže se dysplazie prokáže, zvolí se adekvátní terapeutický postup. 

Při UZ vyšetření leží dítě na zádech, sonda se přiloží nad kyčelní kloub 
(viz schéma na dalším obrázku). Používají se sondy s vysokou 
frekvencí (okolo 7MHz). 

Ultrazvuk zobrazí kromě osifikovaných i chrupavčité struktury kloubu. 



 
Schéma přiložení UZ sondy. 



 

 

 
Úhel alfa charakterizuje kostěnou stříšku, úhel beta charakterizuje 

chrupavčitou stříšku. Tyto úhly vzniknou proložením obrazu 3 čarami, 
které procházejí laterálním okrajem kyčelní kosti, Y-chrupavkou, a 
chrupavčitým labrum acetabulare. 

alfa 

beta 



Grafova klasifikace 

• vyzrálý kyčelní kloub 1a:alfa >60 st., beta < 55 st. 

• přechodný typ  1b, po 12. týdnu: alfa > 65 st. 

• fyziologická nezralost  2a+, do 8 týdnů věku: alfa 50-57 st, beta > 
55 st.  

• opožděná osifikace 2a-, před 3 měsíci věku: alfa 50-59 st., beta > 
55 st., léčba: abdukční peřinka 

• opožděná osifikace 2b, po 3 měsících věku: alfa 50-59 st., beta > 55 
st., léčba: abdukční peřinka 



Grafova klasifikace 

• „kritický nález“  2c, od narození: alfa 43-50 st., beta 70-77 st., 
sonograficky instabilita, léčba: abdukční peřinka, a fixace 

• decentrující se kloub 2d, jakýkoliv věk: alfa 43-49 st., beta >77 st., 
klinicky: subluxace 

• decentrovaný kyčelní kloub 3a,3b,4, od narození, alfa < 43 st., beta 
> 77 st., skiagram, (artrografie)  



Skupina 1 

 

 

 

 

 
Vyšetření v koronálně extenční rovině 



Skupina 2 

 

 

 

 

 
Rizikový nález 2c-d 



Skupina 3, klinicky subluxace  

 

 

 

 

 
Minimální kontakt kloubních ploch. 



 Skupina 4, klinicky luxace   

 

 

 

 

 
Hlavice je mimo kloub. 



UZ je možné vyšetřovat, kromě koronálně extenční, i v jiných rovinách: 

Při flexi v kyčelním a kolenním kloubu, sonda je přiložena v koronální 
nebo transverzální rovině. Přední přístup je vhodný pro kontrolu 
postavní hlavice femoru během probíhající léčby (viz další obrázky). 

 



Koronálně flekční rovina 

 



Transverzálně flekční rovina 



Přední přístup 

 



U starších dětí (ve věku od 3 měsíců do 1 roku) se většinou kromě UZ 
vyšetření dělá i skiagram (rentgenový snímek). 

Kontrastní artrografie se indikuje při selhání konzervativní léčby, resp. 
před operací kyčelního kloubu. 



 

 
Artrografie se provádí v celkové narkóze, za aseptických kautel. Do 

kyčelního kloubu se aplikuje asi 1-2ml ředěné kontrastní látky. 

Na skiagramech je oboustranná vysoká luxace v kyčelním kloubu. 



Diferenciální diagnostika: 

1.Zánět kyčelního kloubu (coxitis) 

2.Osteomyelitis proximálního konce femoru 

3.Dysostóza (porucha vývoje jen některé kosti, např. 
ageneza, aplazie, hypoplazie, hyperplazie) 

4.Teratologická luxace též označovaná jako atypická 

5.Systémové onemocnění - dysplázie 

6.(event. porodní trauma- separace proximální epifýzy 
femoru) 



 

 

 

 

 
1.Coxitis- okolo hlavice femoru je hnis (jeho vrstva označena šipkou). 



 
 

3.CFD (congenital femoral deficiency) nahradilo 
PFFD- proxim. fokální femorální defekt 



4. Atypická luxace 
UZ:hlavice je malá, je uložena mimo kloubní jamku 
Skiagram: vysoké luxace hlavic obou femorů  
  
 



5. Systémové onemocnění –achondroplázie 
UZ:hlavice je výrazně zanořena v acetabulu 
Skiagram: plochá acetabula, dlouhé kosti jsou rozšířené, zkrácené  
 


