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1. ÚVOD
Poranění předního zkříženého vazu jako první popsal doktor Stark již v roce 1850.
V dnešní době poranění předního zkříženého vazu neustále stoupá a představuje
narůstající problém v populaci v nejproduktivnějším věku. Dle epidemiologické studie
z USA připadá ročně 30 nových případů akutní ruptury LCA na 100 000 obyvatel. 40%
poranění měkkého kolene představuje poranění vazů, z čehož 46% připadá na čistou
rupturu ACL.
Kolenní kloub je velmi lehce zranitelnou strukturou. S rostoucím významem
kontaktních sportů jako je fotbal, házená, ragby či volejbal, se pacienty často stávají lidé
od 15 do 30 let. I já osobně se s tímto zraněním setkávám poměrně často, jelikož hraji
závodně volejbal a několik mých spoluhráčů si poranilo právě přední zkřížený vaz. Je mi
jasné, že jak ve sportu, tak i v mém budoucím profesním životě se budu setkávat s tímto
typem poranění, a právě proto jsem si vybrala toto téma.
V první části své diplomové práce se věnuji hlavně teoreticky problematice poranění
předního zkříženého vazu a v části druhé se zabývám možností rehabilitace doplněné o
kazuistiku pacienta P.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Přední zkřížený vaz kolenního kloubu
2.1.1. Anatomie předního zkříženého vazu
V této kapitole se zaměřuji pouze na anatomii předního zkříženého vazu vzhledem
k obsáhlému a dostupnému množství anatomické publikace týkající se kolenního kloubu.
Přední zkřížený vaz kolenního kloubu (ligamentum cruciatum anterior – LCA) je
velmi důležitou anatomickou strukturou zajišťující stabilitu a optimální funkčnost kolenního
kloubu, který je nejsložitějším kloubem lidského těla. Upíná se na fossu interkondylaris
anterior, podél okraje mediálního kondylu a mezi úpon předního rohu mediálního menisku
anteriorně a laterálního menisku posteriorně. Jde šikmo superiorně a laterálně a upíná se
k úzkému místu na vnitřní straně laterálního kondylu femuru. Ligamentum cruciatum anterior
se skládá ze tří částí:
A.

anteromediální část, která je nejdelší a nejpovrchovější

B.

posterolaterální část, která leží hlouběji

C.

intermediální část

2.1.2. Popis a funkce předního zkříženého vazu
Jako celek je vaz stočený, takže anteriorní tibiální vlákna se upínají na femur
anteriorně a inferiorně a posteriorní tibiální vlákna se upínají na femur superiorně. Je uložen
spolu se zadním zkříženým vazem uvnitř kolenního kloubu mezi kloubními plochami kosti
stehenní a holenní. Oba vazy vytvářejí vzhled písmene „X“, a proto je nazýváme zkřížené.
Z jejich tvaru vyplývá, že vlákna mění svou délku v závislosti na lokalizaci a jejich průměrná
délka, která je v rozmezí 1,85 – 3,35 cm brání posunu tibie směrem dopředu.
Funkcí předního zkříženého vazu je zajišťování rotační a předozadní stability kolene.
Pokud je tento vaz poškozen, dochází při zatížení k výraznému posunu kosti holenní vůči
kosti stehenní, i když je za normálních podmínek tento posun u dospělých prakticky nulový.
Stejně tak dochází k vnitřní rotaci kosti holenní. Ruptura předního zkříženého vazu se projeví
silnou bolestivostí.
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2.2. Biomechanika kolenního kloubu
Složitá anatomie kolenního kloubu je důsledkem ještě složitější biomechaniky.
Základním pohybem v kolenním kloubu je flexe a extenze. Za normálních okolností je udáván
rozsah S 0-0-140 [15] a většina publikací se shoduje, že aktivní flexe je možná do 120° a
pasivní až do 145° dle stavu musculus rectus femoris a objemu stehna a lýtka.. Extenze je
pohyb opačný do nulového postavení a může pokračovat až do tzv. hyperextenze (10°- 15°).
Rotace podél osy tibie je možná zevní (15°-30°) a vnitřní (až do 40°). Rotace je nulová při
extenzi a maximální při flexi v koleně, kolem 80°. Při zdánlivě jednoduchém pohybu
pokrčení kolene se odehrávají v kloubu následující děje:
A. rotace
B. valivý pohyb
C. klouzavý pohyb
Rotace femuru vůči tibii se uplatní v krajních polohách, zejména v terminální extenzi,
kdy dojde k „uzamknutí“ kloubu. Posledních 10° extenze je spojeno s lehkou zevní rotací
tibie, asi 20°. V této poloze jsou všechny stabilizační struktury napjaty a kloub je maximálně
stabilní. Dále se při flexi a extenzi navzájem vůči sobě pohybují kondyly femuru a tibie
kombinací valivého a klouzavého pohybu. Proto nemůžeme určit jedinou osu, kolem které se
kolenní kloub ohýbá a nelze proto sestrojit endoprotézu kolene, která by byla biomechanicky
ideální pro celý rozsah pohybu kolene.
Důležitou roli v koordinaci tak složitého pohybu mají oba zkřížené vazy. Pokud je
jeden poraněn nebo nefunkční, utrpí nejen stabilita kolenního kloubu, ale i popsaná
koordinace a vznikající nestabilita poškozuje kloubní chrupavku. Stabilita kolenního kloubu
v každém okamžiku závisí na souhře dynamických a statických stabilizátorů.
Statické stabilizátory:
A. centrální: přední a zadní zkřížený vaz
B. mediální: mediální postranní vaz, posteromediální část kloubního pouzdra, která je
zesílená úponem m. semimembranosus a mediální meniskus
C. laterální: laterální postranní vaz, laterální meniskus, posterolaterální část kloubního
pouzdra a ligamentum popliteum arcuatum
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Dynamické stabilizátory:
A. extenzorový aparát: m. quadriceps femoris s patellou, ligamentum patellae
B. mediální: svaly upínající se do pes anserinus – m. sartorius, m. gracilis, m.
semitendinosus, caput mediale m. gastrocnemius
C. laterální: m. biceps femoris, caput laterale m. gastrocnemius, m. popliteus, částečně
iliotibiální trakt
Pokud vyloučíme dynamickou stabilizaci, jako např. ve spánku, i zdravé koleno bude
nepatrně volnější. Stejně tak může dojít snáze k poranění vazů a menisků v okamžiku, kdy je
poraněný kloub relaxován – spánek, opilost, nepřipravenost, únava. Hlavně únava, například
u lyžařů na svahu, vede k většímu výskytu poranění. Na druhé straně dovedou dynamické
stabilizátory kolenní kloub podržet při lehčí nestabilitě. Svalová kontraktura těsně po úrazu
může natolik zpevnit kolenní kloub, že klinickým vyšetřením neprokážeme rupturu
zkříženého vazu. Z anatomie kolenního kloubu můžeme odvodit, že synergistou předního
zkříženého vazu jsou hamstringy a synergistou zadního zkříženého vazu je m. quadriceps
femoris.
Dalším stabilizátorem kolenního kloubu jsou menisky, které stabilizují hlavně proti
předozadnímu pohybu a rotacím. Dále pomáhají roztírat kloubní synoviální mok po povrchu
kloubních ploch, a tak zajišťují výživu chrupavek. Pokud meniskus odstraníme, po cca 5
letech můžeme nalézt na rentgenovém snímku určité známky artrózy v postižené polovině
kloubu.
Další součástí jemného mechanismu kloubu je patellofemorální skloubení. Patella
zajišťuje hladké klouzání extenzorového aparátu na přední straně femorálního žlábku. Čím
větší je flexe v kolenním kloubu, tím větší je tlak na spodní stranu čéšky, a proto se ve většině
případů bolestivost stupňuje s flexí.

2.2.1. Biomechanika předního zkříženého vazu
Bylo již řečeno, že přední zkřížený vaz zabezpečuje spolu se zadním zkříženým vazem
anteroposteriorní stabilitu kolenního kloubu. Konkrétně LCA stabilizuje z 86% předozadní
posun a jeho normální zatížení při chůzi je 400 – 500 N a při zátěži až 1700 N. Maximální
zatížení před roztržením je udáváno v rozmezí 1730 – 2500 N.
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Napětí LCA není v průběhu pohybu stále stejné. V plné extenzi je vaz napnut celý,
zejména jeho posterolaterální část. Při 15° flexi začíná jeho tenze klesat a dosahuje minima
zhruba mezi 30°- 40° flexe. S další flexí začíná jeho tenze opět narůstat, takže při 90° flexi je
zejména jeho anteromediální část silně napnuta.
M. quadriceps femoris jako extenzor tedy zvyšuje napětí LCA a působí jako jeho
antagonista. Naopak flexory působí jako jeho synergisté. Na napětí LCA má vliv i rotace, kdy
zevní rotací dochází k jeho relaxaci a rotaci vnitřní se naopak napíná.

2.3. Základní instability kolene
V současné době existuje několik klasifikací instabilit kolenního kloubu, které jsou
většinou zaměřeny na instability chronické. Většinu akutních poranění vazivového aparátu
kolenního kloubu můžeme zařadit do 2 skupin- instability s primární lézí kapsulárních
stabilizátorů a izolované léze zkříženého vazu.
1. Instability s primární lézí kapsulárních stabilizátorů – nejprve jsou poškozeny
kapsulární stabilizátory a teprve při určitém rozsahu jejich poškození může v další fázi
dojít k poranění zkřížených vazů
A. mediální instability
-

jsou nejčastější, kolem 90% poranění vazivového aparátu kolenního kloubu

-

abdukčně-zevně-rotační

-

1. stupeň: je roztržen vnitřní postranní vaz včetně kloubního pouzdra

-

2. stupeň: vlivem dalšího násilí dochází k poškození jednoho z obou zkřížených
vazů

-

3. stupeň: vzniká působením velkého přímého násilí na extendovaný kloub ze
zevní strany a roztržení všech mediálních kapsulárních stabilizátorů a obou
zkřížených vazů

B. laterální instability
-

vzácné, jen 5% všech poranění vazivového aparátu kolene

-

addukčně- rotační
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-

1. stupeň: poškozeny kapsulární struktury, šlacha m. popliteus, zevní meniskus

-

2. stupeň: anterolaterální instabilita, poškození postranního a předního vazu a
zevního menisku

-

3. stupeň: vzniká působením přímého násilí na vnitřní stranu kloubu v plné
extenzi, poškozeny oba zkřížené vazy a caput laterale m. gastrocnemii

C. hyperextenzní instability
-

vzácné, ale svými důsledky patří k nejtěžším

-

vznikají při hyperextenzi kolena při přímém hyperextenzním násilí

2. Izolované léze zkříženého vazu
A. izolované léze LCA
- vznikají nepřímým mechanismem, násilnou vnitřní rotací bérce během terminální
fáze extenze kloubu. Kromě poškození LCA vzniká distenze dorzální části
pouzdra a může dojít k odtržení obou menisků v oblasti zadních rohů.
B. izolované léze zadního zkříženého vazu
- vznikají působením přímého násilí na přední plochu kloubu ve flexi.
Typickým příkladem je poranění způsobené nárazem o palubní desku při
autohavárii. Dochází k poranění zadního zkříženého vazu a dorsální části pouzdra
včetně m. popliteus.
Kloubní instabilita se projevuje dvojím způsobem:
1. „giving way“ – je to fenomén, kdy dochází k náhlému podklesnutí kolenního
kloubu, a to i při chůzi, velmi často je typický pro komplexní chronickou lézi
předního zkříženého vazu
2. pocit nejistoty kloubu při zvýšené zátěži, jako je náhlá změna směru, či chůze po
nerovném terénu

2.4. Příčiny poranění předního zkříženého vazu
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S poraněním předního zkříženého vazu a jeho následky se setkáváme velmi často.
V některých případech chronického onemocnění nemůžeme spolehlivě vyloučit traumatický
původ patologických změn. Důvody jeho snadné zranitelnosti vyplývají z následujících
aspektů:
-

koleno je zátěžový kloub, který je vystavený akutnímu i chronickému přetěžování

-

je to anatomicky i biomechanicky velmi složitý kloub

-

důležitá je nezbytná souhra dynamických a statických stabilizátorů

-

velká kloubní dutina a povrch kloubních ploch přispívá k snadnému tvoření výpotku
Poranění LCA je typické pro sport a pro běžné denní úrazové mechanismy, narozdíl

od zadního zkříženého vazu, který je spojován s různými razantními mechanismy při
autohaváriích, polytraumatech, atd.

Nejčastější příčiny poranění LCA:
-

rotace v napjatém nebo lehce flektovaném koleni

-

rotace při prolomení do valgozity

-

zvedání se z podřepu plnou silou extensorů

2.5. Příznaky poranění LCA
Pokud má pacient kolenní kloub výrazně oteklý a je přítomen hemarthros, je velmi
pravděpodobné, že došlo k ruptuře LCA, která je podmíněná zánětlivou reakcí krátce po
samotné ruptuře. Následně je koleno bolestivé v důsledku nestability a abnormálního posunu
kostí vůči sobě při zatížení.
V chronických neléčených případech v kolenním kloubu vzniká osteoartróza, která se
stává hlavním zdrojem bolesti a je jen velmi obtížně odstranitelná.

2.6. Klinické vyšetření předního zkříženého vazu
Každé klinické vyšetření bychom měli zahájit důkladnou anamnézou.
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U akutního stadia poranění zjišťujeme:
•

přesný mechanismus poranění

•

intenzitu bolesti

•

případně přesnější lokalizaci bolesti při úrazu

•

schopnost zátěže a chůze ihned po poranění

•

rychlost vzniku otoku

•

vzhled kloubu hned po úrazu

U chronického stadia poranění zjišťujeme:
•

dosavadní léčebný postup od původního úrazu

•

subjektivní pocity pacienta

•

pocity nestability

•

blokády

•

nález výpotku

Vyšetření aspekcí:
Sledujeme konfiguraci kolenního kloubu a srovnáváme vzhled postiženého kolenního
kloubu se zdravým. Dále sledujeme přítomnost otoku, deformit, postavení patell, barvu a
trofiku kůže.

Vyšetření palpací:
Přítomnost výpotku v kloubu zjišťujeme pomocí ballottementu patelly (viz obr.1).
Pokud je výpotek menšího rozsahu provádí se komprese suprapatellárního recesu ( viz obr.2).
Porovnáváme teplotu, potivost a tonus kůže, a to i na akrálních částech.
Dále vyšetřujeme pohyblivost kolenního kloubu z plné extenze do krajní flexe a rotace
bérce. Pro zjištění poškození předních zkřížených vazů používáme především tyto testy:
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•

„Drawer sign test“ - přední a zadní zásuvkový příznak

Používá se pro zjištění ruptury zkřížených vazů. Pacient leží pevně na zádech a
vyšetřovanou končetinu flektuje ve 45° v kyčelním kloubu a v 90° v kolenním kloubu.
Vyšetřující drží pevně bérec v jeho horní části a provádí tah za tibii vpřed, přičemž sleduje
stupeň možného posunu tibie proti femuru ventrálně, tzv. přední zásuvkový příznak (viz
obr.3). Při tahu za tibii vzad sleduje stupeň možného posunu tibie proti femuru dorzálně,
tzv. zadní zásuvkový příznak.
Pacienta musíme vyšetřovat klidu a v maximální relaxaci a dávat si pozor na
určité situace, kdy může vzniknout falešný negativní zásuvkový příznak:
-

obvyklý hemarthros vzniklý z poškození LCA znemožňuje plnou flexi
kolenního kloubu

-

chránící stah hamstringů u dobře vyvinutého svalstva brání ventrálnímu posunu
tibie proti femuru

•

„Pivot shift test“

Pacient leží na zdravém boku či na zádech. Vyšetřující drží jednou rukou chodidlo
pacienta a při extenzi v kyčelním i v kolenním kloubu provádí současnou vnitřní rotaci a
abdukci bérce. Při postupném převádění končetiny do flexe dojde mezi 30°- 40° k
přeskočení, tudíž k náhlé repozici subluxovaného kondylu (viz obr.4). Často je toto
přeskočení i vidět a slyšet.
•

„Jerk test“

Je to opak testu předchozího. Koleno je ve flexi v 80° a při současné abdukci a maximální
vnitřní rotaci bérce je převáděno do extenze. Mezi 30°- 40° flexe dochází k náhlému
přeskočení laterálního kondylu tibie ventrálně.

•

„Lachmanův test“
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Pacient leží na stole s nataženou poraněnou nohou vedle vyšetřujícího. Vyšetřující drží
kolenní kloub asi v 15° flexi a jednou rukou uchopí femur pacienta nad kolenem a stabilizuje
jej, druhou rukou tlačí na proximální konec bérce směrem ventrálním. Pozitivita tohoto testu
se projeví plynule nastupujícím odporem, na rozdíl od pevné zarážky při nepoškozeném LCA
(viz obr.5).

2.7. Léčba poranění předního zkříženého vazu
K izolovaným poraněním zkříženého vazu kolene dochází čím dál častěji. Potvrzuje to
např. i indikace akutní artroskopie, která je indikována u všech hemarthrosů. Čerstvé poranění
vazu se ošetřuje podle rozsahu poškození a s přihlédnutím k individualitě pacienta. Je třeba
rozlišit prostou distenzi vazu, parciální či totální trhlinu a její lokalizaci. Distenze vazu se léčí
konzervativně správně vedeným rehabilitačním režimem. Parciální ruptura do poloviny
objemu vazu se léčí resekcí odtržené části. Totální ruptura vazu se dnes čím dál častěji řeší
náhradou LCA štěpem z lig. patellae nebo ze šlachy m. semitendineus. Načasování náhrady
LCA je stále diskutováno. Dnes je oprávněná tendence k fázovanému, neboli dvoudobému
ošetření. V první akutní fázi poranění se ošetří přidružená poranění na meniscích,
kolaterálních vazech a případně na chrupavkách. V druhé fázi po zklidnění synoviální reakce
je LCA definitivně ošetřen rekonstrukcí. Včasné zaléčení akutního poranění LCA je nejlepší
prevencí poúrazové artrózy.

2.7.1. Konzervativní léčba
Konzervativní léčba je upřednostňována u menších nebo částečných lézí LCA.Ve
většině případů je diagnostika opřena o vyšetření v celkové anestézii a artroskopii a poté se
zvažují tři hlavní faktory na rozhodnutí o typu léčby. Volba metody závisí na:
•

věku pacienta

•

funkčním handicapu

•

funkčních požadavcích
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Při konzervativním léčení se postupně kolenní kloub zklidní a otoky a bolesti ustanou.
Po době celkového zklidnění by měla dále následovat doba intenzivního posilování
stehenního svalstva. Dobře vyvinutá muskulatura může částečně v běžném životě nestabilitu
minimalizovat. Toto ovšem platí jen pokud jsou svaly v aktivním stahu a uplatňuje se svalová
kokontrakce agonisty a antagonisty. Antagonista vykonává opačný pohyb než agonista a na
pohybu prováděném agonistou se významně podílí. Antagonista je současně aktivován
s agonistou na začátku pohybu, zejména při pohybu rychlém.
Jsou-li ale svaly uvolněny, jako při nečekaných, nekoordinovaných pohybech, a
svalová kokontrakce chybí, dojde k opětovnému podvrtnutí kolene. Pro tyto situace je vhodné
pacienta vybavit speciální ortézou. Pokud se pacient věnuje sportům či aktivitám, kdy se na
postižené končetině netočí a neskáče, může kontrolovat riziko pádu a je zajištěn odpovídající
ortézou, nemusí mít s nestabilitou kolenního kloubu potíže. Tento způsob je vhodný pro
sportovce pěstující individuální sporty jako je např. cyklistika. Dále je vhodný u pacientů
s malou nestabilitou a u pacientů s pasivním přístupem k pohybu.

2.7.2. Operační léčba
Cross udává, že pouhých 15% populace s utrženým předním zkříženým vazem je
schopno vést normální bezbolestný život, a proto ve většině případů se indikuje operační
řešení. Operační léčba slibuje plnou stabilitu a funkci kolenního kloubu. Je výhodnější u
pacientů, u kterých přetrvává nejistota v kolenním kloubu, pozátěžové otoky, vyskakování, či
podlamování kolene.
Protože se v minulosti neosvědčily metody sešívání konců vazu, preferují se v dnešní
době jeho náhrady, neboli rekonstrukce. Filozofie operační techniky je zaměřena zejména na
přesný průběh štěpu nahrazujícího vaz, tak aby fungoval stejně dobře jako vaz původní.
Záleží tudíž zejména na detailním a precizním provedení. Techniky se liší materiálem
použitým pro štěp a způsobem ukotvení.

•

Štěp z ligamentum patellae
Štěp je odebrán s kostním bločkem z čéšky, se středním pruhem čéškového

vazu a opět s kostním bločkem z drsnatiny holenní kosti.
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Přes holenní kost a

nitrokloubní prostor do kosti stehenní jsou navrtány kanály, jejichž ústí nitrokloubně
odpovídá původním místům úponu poškozeného vazu. Štěp je pak do kanálků
protažen a zajištěn nejčastěji rozpěrnými šrouby. Kostní bločky štěpu pak v kanálech
zarostou, zatímco vazivová střední část plní úlohu původního LCA.
•

Štěp z hamstringů
Štěp je odebrán ze skupiny svalů ležících na vnitřní straně kolenního kloubu -

hamstringů. Obsahuje jen šlašitou a blanitou část svalu. Vrůstání štěpu do kosti zde
trvá o něco déle, což nehraje roli, pokud je zajištění štěpu na obou koncích dosti
pevné. Kosmeticky je výkon přijatelnější pro menší a méně nápadnou jizvu a pacienti
jej dobře tolerují zejména pro menší pooperační bolesti.
K zajištění štěpu se používají nejčastěji speciální rozpěrné šrouby, ale i různé
speciální skobky apod. Jsou vyráběny z inertních kovů nejčastěji titanových slitin.
Nověji se užívá speciálních materiálů, které se v těle asi po roce zcela vstřebají.
Každé pracoviště má zažité jiné způsoby jištění, pevností fixace se však zásadně
neliší. Rozdílná ale bývá jejich cena.

2.7.3. Komplikace náhrad předního zkříženého vazu
Prakticky všechny typy náhrad rekonstrukcí LCA mají společné komplikace:
•

uvolnění štěpu – tato komplikace může vzniknout během operace, kdy zakotvení
štěpu bylo nedostatečné a nebo během pooperační zátěže, pokud je nesprávně a
nadměrně vedena léčebná rehabilitace

•

bolesti v přední části kolene při plné extenzi – tato bolest je udávána v oblasti
Hoffova tukového tělesa

•

patellofemorální bolesti

•

krepitace pod patellou

•

výpotek v kolenním kloubu

•

omezení extenze kolene bez větší bolesti
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Všude v léčebné rehabilitaci platí, že dobře odoperovaný kloub můžeme nesprávným
pooperačním postupem poškodit a výsledek bývá nulový. Zároveň naopak platí, že z ne
technicky zcela dobře odoperovaného kloubu můžeme vhodnou léčebnou rehabilitací získat
vynikající výsledek. V oblasti předního zkříženého vazu bychom měli klást hlavní důraz na
prevenci uvolnění štěpu v prvních šesti týdnech po operaci a zaměřit se na jeho synergisty,
hamstringy.
Patellofemorální bolest se vyskytuje poměrně často a je tudíž také často doprovázena
výpotkem v kolenním kloubu. Pokud chceme snížit tyto bolesti, měli bychom se zaměřit na
prevenci výpotku a cvičení se zátěží s velkou flexí kolene. Nedoporučuje se dřepání, klekání,
jízda na kole do kopce, bandážování přes čéšku.

2.8. Ortézy
Ortézy jsou ortopedické léčebné prostředky a pomůcky, které slouží k rekonstrukci
nebo náhradě zhoršené nebo ztracené funkce pohybového ústrojí.
Po ruptuře LCA se používají fixační ortézy, které zajišťují klouby. Při sestavování
ortézy by měly být osy kloubů kyčelního, kolenního a hlezenního vzájemně vyrovnány
horizontálně a nemělo by nikdy docházet k uzavírání těchto tří kloubů současně. Posunutím
mechanických os dopředu nebo dozadu je možné dosáhnout většího nebo menšího odporu
pohybu.
Pro stavbu ortézy se používají kompromisní osy v sagitální rovině. U kolenního
kloubu je kompromisní bod otáčení ve výšce 20–25 mm nad kloubní štěrbinou a
v předozadním směru se nachází v poměru 60:40. Kompromisní bod udává nejvhodnější
pozici pro zapínání co nejvíce svalových skupin.
Ortézy po plastice LCA by měli mít oporu pod patellou a nad popliteální jamkou, aby
tak zabránily anteriorní translaci tibie. Mohou mít kloub jednoosý, dvouosý nebo
biomechanický, který je technicky nejsložitější.
Typy ortéz:
•

preventivní

•

rehabilitační – omezují pohyb v kolenním kloubu

•

funkční – poskytují funkční stabilitu nestabilnímu kolennímu kloubu a prevenci
během intenzivního pohybu
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Otázka používání ortéz po plastice LCA je stále diskutována a v zásadě se ortopedi
rozdělují na dvě skupiny. První konzervativní skupina doporučuje používání funkčních ortéz
při sportovní aktivitě po dobu 1 roku po operaci a druhá razantnější skupina ortézy vůbec
nedoporučuje. Tvrdí, že dlouhodobé používání ortéz vede k oslabení stehenního svalstva a k
potlačení reflexních ochranných mechanismů, což vede ke snížení schopnosti kompenzace
nestability.
Na českém trhu se v dnešní době vyskytuje široká nabídka ortopedických pomůcek
z různých materiálů. Pacienti by měli pamatovat na to, že i když funkční ortéza jistě zvyšuje
subjektivní pocit bezpečí při nestabilitě kolena, měli by ji používat pouze během sportovní
činnosti. Pro různé druhy sportů je důležité vybrat správný druh ortézy. Např.: pro jízdu na
kole postačí kolenní bandáže, zatímco pro kontaktní sporty, jako je fotbal, jsou nejvhodnější
biomechanické ortézy. Dále by si pacient měl dát při výběru pozor na to, aby si koupil ortézu,
která se může donastavit až přímo na pacientově kloubu, protože ke každému kolenu jako i
k pacientovi je třeba přistupovat individuálně.
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3. REHABILITAČNÍ ČÁST
Rehabilitace předního zkříženého vazu prodělala v posledním desetiletí značné změny.
Intenzivní zkoumání biomechaniky zraněného a operovaného kolene vedlo k mnoha změnám
k náhledu na rehabilitaci po poranění LCA. Dříve používaná pozdní rehabilitace byla
vystřídána dnešním časným rehabilitačním programem.
Mezi hlavní body rehabilitace po operaci LCA patří:
•

obnovení kloubní pohyblivosti

•

zajištění statické a dynamické stability

•

zachování fyzické kondice a psychické pohody

•

návrat do práce a ke sportovní činnosti
Transplantát vazu podstupuje během svého přichycování fyziologické změny a je tudíž

nejslabším mezi 6. a 12. týdnem po operaci. Rehabilitační program musí být upraven tak, aby
chránil transplantát zejména v této periodě. Na druhou stranu ale výzkum prokázal, že pokud
je vaz správně stimulován v době svého hojení, zlepšuje se jeho kvalita přichycení [3].
Významnou prevencí poškození měkkých struktur kolene a důležitou podmínkou
dlouhodobého úspěchu operační léčby je komplexní trénink dynamické stabilizace kolenního
kloubu. Vychází z představy provázanosti propriocepce, neuromotoriky, stavu měkkých tkání
a kloubních struktur. Je nutno zdůraznit, že transplantát LCA, narozdíl od nezraněného LCA,
postrádá normální mechanoreceptory.
Všechny výše uvedené faktory musí být zahrnuty do rehabilitačního programu. V další
části bych se proto ráda zmínila o propriocepci kolenního kloubu, která má nepostradatelný
význam pro svalovou souhru statických a dynamických stabilizátorů.

3.1. Termín „propriocepce“
V roce 1906 označil pojmem propriocepce Sherrington „smysl“ vnímání polohy a
pohybu. V současné literatuře se termín propriocepce spojuje s vědomým vnímáním, i když je
známo, že většina aferentních informací ze svalů, šlach a kloubů nevede k pocitu uvědomění
si vzájemné polohy a pohybu jednotlivých částí těla. Proprioceptivní aferentace slouží

20

k průběžnému udržování a stabilizaci výchozí polohy, přispívá k motorickému programování
neuromuskulární kontroly požadované zejména pro přesné, koordinované provedení pohybu a
významným způsobem se podílí na vzniku reflexní svalové činnosti [13].

3.1.1. Propriocepce kolenního kloubu
V propriocepci kolenního kloubu hraje významnou roli přední zkřížený vaz. Bylo
prokázáno, že 1–2% LCA tvoří elementy jako Pacciniho, Ruffiniho, Golgiho tělíska a volná
nervová zakončení. Tyto receptory se nacházejí nejen v samotném vazu, ale také v oblasti
jeho femorálního a tibiálního úponu, stejně jako v synoviální vrstvě, která tento vaz obaluje.
Před několika desítkami let byla ligamenta považována pouze za pasivní stabilizátory
kolenního kloubu. Dnes je naopak zřejmé, že ligamenta kromě své mechanické funkce
představují i důležitý senzorický aparát. LCA spolu s dalšími anatomickými strukturami
kolenního kloubu má významnou roli v proprioceptivním zpětnovazebném mechanismu,
který zajišťuje stabilitu a dynamickou rovnováhu kolenního kloubu.
Správná distribuce svalového napětí ve funkční svalové skupině a rychlá schopnost
reagovat na změny vnějšího prostředí, neboli dobrá pohybová koordinace, je klíčem k udržení
stability kolenního kloubu. Traumatické poškození nebo operační rekonstrukce LCA výrazně
modifikuje proprioceptivní signalizaci z kolenního kloubu. Nedochází pouze ke ztrátě
aferentních podnětů z tohoto vazu, ale současně i ke změně aferentní informace
z neporušených struktur kloubního aparátu. Pokles proprioceptivní signalizace má tak
negativní vliv na reflexní svalovou aktivitu kolenního kloubu.

3.2. Rehabilitační plán po konzervativní léčbě LCA
Při konzervativní léčbě pacient používá 5–10 dní po úrazu francouzské hole při chůzi.
Řídíme se tvorbou výpotku, nebo následným obnovením hemarthrosu. Většinou není třeba
imobilizace, ale

je důležité rychle kloub docvičit a informovat pacienta o důležitosti

posilování stehenního svalstva, zejména hamstringů. Při občasné zátěži v rizikovém terénu,
při rekreačním sportu nebo při chůzi po nerovném terénu, raději doporučujeme nošení
funkčních ortéz. Nedoporučuje se jednoduché bandážování elastickým obinadlem, jelikož to
může způsobit kompresi čéšky a vyvolat patellofemorální bolesti.
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3.3. Rehabilitační plán po plastice LCA
Jelikož rehabilitační postupy se neustále vyvíjejí dle nejnovějších informací, nebyl
vytvořen standardní plán a pooperační program závisí na konkrétním pracovišti. Já jsem si ve
své práci vybrala metodiku používanou dle George State University, Atlanta [6].
Rehabilitační plán se rozděluje do 4 fází:
•

1. předoperační fáze

•

2.fáze (první dva týdny po operaci)

•

3.fáze (3. – 5. týden po operaci)

•

4.fáze (od 6. týdne do doby, kdy je pacient schopen návratu do práce a sportovec ke
sportovní činnosti)

3.2.1. Předoperační fáze
Právě v této fázi proběhl

v posledních 10 letech největší vývoj. Začíná hned od

okamžiku, kdy byl LCA poraněn a je ukončena dnem operace. Je rozdělena do dvou oddílů:
•

rehabilitace zraněného kolena

•

seznámení pacienta s operací a vysvětlení principu rekonstrukce vazu a důležitosti
rehabilitačního programu
Hlavní důraz je kladen na snižování poúrazového otoku, který inhibuje m. guadriceps

femoris a tím způsobuje následně jeho atrofii. V případě nálezu velkého výpotku je
indikována punkce, a to jak z diagnostického (krev, zánětlivý sekret, prostý výpotek), tak i z
léčebného hlediska. Dalšími doporučeními jsou ledování, elevace dolních končetin, izomerie
m. quadriceps femoris a můžeme použít i Priessnitzův obklad.

Dalším cílem předoperační fáze je obnovení plného rozsahu pohybu a posilování
stehenního svalstva. Jelikož synergistou předního zkříženého vazu jsou hamstringy, zaměříme
se tedy na jejich intenzivní posilování, ale nesmíme opomenout ani m. quadriceps femoris,
protože je velmi důležitý pro správné uzamknutí kolene v poslední fázi extenze.
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V této fázi pacienta také naučíme správný nácvik chůze s francouzskými holemi. Ze
začátku se pacient učí chůzi trojdobou, kterou po zautomatizování může vystřídat chůze
dvojdobá.
Nácvik extenze:
•

„towel extension“ – pacientovi, který leží na zádech, je podložena pata srolovaným
ručníkem a pacient provádí dorsální flexi v hlezenním kloubu. Propíná tím kolenní
kloub a m. quadriceps femoris je v izometrický kontrakci (viz obr.6).

•

„prone hangs“ – pacient leží na lehátku na břiše a bérce mu visí mimo lehátko.
Situaci můžeme stížit tím, že pacientovi přivážeme na kotníky závaží (viz obr.7).

Nácvik flexe:
•

„wall slides“ – pacient leží na zemi u zdi s pokrčenými koleny a kyčle má flektované
v 90°, plosky má opřené o zeď a pomocí zdravé dolní končetiny se snaží o co největší
možnou flexi postižené dolní končetiny v koleni (viz obr.8).

•

„heel slides“ – pacient sedí na lůžku a sám si pasivně flektuje kolenní kloub. Tuto
variantu používáme k dosažení konečné flexe (viz obr.9).

3.2.2. Druhá fáze rehabilitačního programu
Do této fáze spadají první dva týdny po operaci a zde se nachází největší rozdíly
v rehabilitaci. Některá pracoviště prezentují tzv. razantnější režim, kdy cvičení rozsahu
pohybu je od začátku zaměřeno na plný rozsah, jiná pracoviště spíše upřednostňují režim
konzervativnější [6,9]. Ačkoliv mladí pacienti většinou cítí, že tato konzervativnější
rehabilitace je pro ně příliš pomalá, sledování prokázalo, že právě pomalejším začátkem
v rehabilitaci se minimalizuje řada komplikací jako je mohutný pooperační výpotek a
patellofemorální bolesti. Na druhou stranu ale nesmíme kloub příliš dlouho imobilizovat, jak
tomu bylo v minulém desetiletí, jelikož to též vede ke mnoha komplikacím, jako je značná
atrofie m. quadriceps femoris, patellofemorální krepitus, intraartikulární adheze a kloubní
ztuhlost.
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V druhé rehabilitační fázi nechává konzervativnější přístup kolenu relativní odpočinek
s hlavním zaměřením na:
1. získání 90° flexe
2. kontrola pooperačního otoku
3. získání plné extenze
4. aktivace m. quadriceps femoris
5. hojení pooperační rány
K získání 90° flexe bychom měli dospět postupně, ale názory na rychlost jejího
dosažení se u jednotlivých autorů značně liší. Nýdrle doporučuje nastavit motodlahu pouze na
30° prvních 48 hodin, dokud není odstraněn drén po operaci. Dle Školníkové by první den
měla být motodlaha nastavena do 60°, druhý den do 75° a třetí den již do 90°. A konečně na
našem pracovišti, ve FNKV, se hned první den dle Andrtové a Chlupaté motodlaha nastavuje
na 60/70°.
Dalším nezbytným krokem je aktivace m. quadriceps femoris. Doporučujeme
přitahovat špičku nohy do dorzální a plantární flexe v rámci tromboembolické prevence
každou hodinu 1-2 minuty, propínat koleno a elevovat dolní končetiny do výšky 20 cm, aby
se zlepšil odtok. Zároveň ale ne více než 20 cm, jelikož silná akce m. quadriceps femoris by
mohla vytahovat štěp.
Pacient je obvykle propuštěn z nemocnice po 3–4 dnech a je instruován o správném
nácviku chůze a o následné rehabilitaci v domácím prostředí. 10. den jsou obvykle pacientovi
vyndány stehy. Další dva týdny je limitace v ortéze nastavena na 90° flexe. Posiluje stehenní
svalstvo s omezením m. quadriceps femoris, který cvičí jen izometricky. Při chůzi o berlích
přikládá chodidla k podložce a začne jezdit na kole po rovině či na rotopedu s minimální
zátěží. Plavat může jen kraulové či znakové nohy, jelikož u nich dochází jen ke flexi a extenzi
v kolenních kloubech.

3.2.3. Třetí fáze rehabilitačního programu
Tato fáze zahrnuje třetí až pátý týden po operaci. Mezi její hlavní body patří:
1. udržení plné extenze
2. zvětšování kolenní flexe
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3. postupné posilování stehenního svalstva
4. stálá kontrola otoku
5. návrat k běžným denním činnostem
V této fázi bychom stále měli mít na paměti, že prevence možných komplikací je
důležitější než samotná léčba. Od této fáze může pacient docházet na ambulantní rehabilitaci
nebo je zainstruován ke cvičení na doma.

Na ambulantní rehabilitaci se provádí:
•

LTV ke zvětšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly

•

protahování zkrácených svalů

•

postizometrická relaxace

•

péče o jizvu

•

mobilizace patelly, fibuli, kloubů nohy

•

nutné posilování m. quadriceps femoris a flexorů kolene

•

lymfatická masáž v případě otoků

•

cvičení na posilovacích přístrojích

•

vodoléčba, elektroléčba – magnetoterapie

•

facilitace plosek

•

nácvik chůze, chůze po schodech

•

PNF, senzomotorika

Na konci této fáze by měly být dle Griffina splněny následující body:
1. plná extenze
2. téměř plná flexe, nejlépe do 110°
3. návrat pacienta do všech denních činností
4. správný stereotyp chůze bez francouzských holí
5. přiměřená svalová síla m. quadriceps femoris
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3.2.4. Čtvrtá fáze rehabilitačního programu
Do této fáze patří doba od šestého týdne až po navrácení do práce a ke sportovním
aktivitám. V této fázi je zátěž zvětšována individuálně a postupně. Jak již bylo řečeno, že
transplantát podstupuje fyziologické změny během svého přichycení mezi 6. a 12. týdnem po
operaci a dochází k jeho avaskularizaci, proto bychom neměli příliš zintenzivňovat
rehabilitaci. Od druhého měsíce je pacientům doporučováno vyklusávání a vykopávání,
poskoky a dřepy, ale pouze jen do té doby, než pacient ucítí bolest. Nedoporučujeme cvičit
přes bolest. Pacient postupně může nacvičovat pomalý běh, posilovat na rotopedu, stepperu a
chodit plavat.
Je udáváno, že remodelace štěpu a normalizace funkce kolenního kloubu probíhá do 1
roku [3]. I z tohoto důvodu je proto doporučováno užívat funkční ortézu při sportovní činnosti
během 1. roku po operaci. V této době pacient také reaguje na změny počasí. Jakmile pacient
pociťuje nebolestivé, stabilní koleno bez přítomnosti otoku, dovolujeme návrat ke sportovní
činnosti.

Pro zlepšení stability kolenního kloubu lze použít senzomotorické cvičení dle Jandy a
Vávrové. Toto cvičení lze aplikovat jak při konzervativní léčbě, tak i po plastice ACL. Já
jsem si tuto metodiku vybrala při rehabilitaci se svým pacientem, a proto bych se v další části
ráda věnovala tomuto tématu.

3.4. Senzomotorická stimulace
Senzomotorika se často vysvětluje jako příjem informací významných pro hybnost,
jejich zpracování a integrace v CNS až po výstup projevující se svalovou činností. SMS
přístup zavedl Janda a kolektiv, přičemž vycházel ze studií Freemanových, který zavedl
pojem útlum a inkoordinace, kterou vysvětloval na podkladě deaferentace z poraněného
kloubu. Využíval balanční cvičení na úseči, ale z indikací se omezil pouze na hlezenní kloub.
Senzomotorická stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. První
stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení.
Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to oblast motorická a senzorická. Řízení
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pohybu na této úrovni je však pomalé a únavné. Proto se po dosažení alespoň základního
provedení pohybu CNS snaží přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová centra. Tento
druhý stupeň je pomocí SMS rychlejší a méně únavný. Cílem senzomotorické stimulace je
dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů pomocí facilitace proprioreceptorů a
to v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální, tj. volní kontrolu.
Významnou roli hraje i rychlost aktivace a svalové kontrakce, která je nutná pro svalovou
ochranu kloubů. Také v tomto směru může senzomotorická stimulace výrazně přispět.
Technika SMS obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních
polohách.
Cviky spočívající ve vychylování podložky či pacienta z rovnovážného postavení ještě
účinněji aktivují proprioceptory a výrazně aktivují příslušné nervové dráhy a centra. Jako
facilitační manévry se tedy využívají vzpřimovací rovnovážné a obranné reflexy. Nestabilní
koleno je tudíž jednou z hlavních indikací SMS [10].

3.4.1. Příklad cvičební jednotky SMS při nestabilitě kolena
•

nácvik malé nohy - receptory plosky nohy facilitujeme aktivací m. quadratus plantae,
což vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a změněnému rozložení
tlaků v kloubech.

•

facilitace proprioceptorů plosky nohy (masážní rohože)

•

rytmická stabilizace svalů kolem kolenního kloubu

•

cvičení na kruhových a válcových úsečích

•

cvičení v balančních sandálech

•

cvičení na twistru, minitrampolíně a na míčích

•

chůze po nerovném terénu, chůze naboso po kamínkách

•

cvičení na posturomedu
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4. KAZUISTIKA
Pro svou práci jsem si vybrala mladého pacienta P., kterému byla provedena
artroskopicky plastika předního zkříženého vazu, který si izolovaně utrhl po doskoku při
odbíjené. Jelikož pacient byl operován již před delší dobou, ale komplikace jsou stále
aktuální, v anamnéze popisuji přehledný popis dosavadní léčby.

4.1. Anamnéza
MP, *1981
PA: student VŠ
RA: matka léčena s revmatoidní artritidou, otec zdráv
OA: 1988 – hospitalizován se zánětem mozkových blan
2001- mononukleóza
NO: v 2/05 distorze při odbíjené, hemarthros, opakované punkce, orthesa měsíc, zjištěna léze
LCA

19.2.2005
-

ošetření v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze 6 po úrazu levého kolena při
doskoku v odbíjené, pacient udával pocity vybočeného kolene a úporné bolesti
zejména na zevní straně

-

vyšetření: zásuvka +, Lachman +, facety nebolestivé

-

RTG: do oblasti hlavice tibie fibulárně se promítá kostěná částice jako abrupce vel. 1
cm lehce distálně od štěrbiny

-

diagnosa: léze LCA, distorze

-

dop.: chladit, končetina v ortéze

21.2.2005
-

pacient se dostavil do ÚVN pro náplň kloubu, vysokou teplotu a virózu, punkce. 30ml
hemarthros bez příměsi

-

dop.: stále ledovat a ortéza, ATB
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23.2.2005
-

kontrola v ÚVN, punkce: 20 ml krve, přiložena rigidní ortéza, dobrat ATB

-

dop.: klid na lůžku, chůze jen v nejnutnějším případě bez došlapu

4.3.2005
-

kontrola v ÚVN, punkce: 40 ml výpotku s odbarveným hematomem

-

RTG: stejný

-

diagnosa: stejná

-

dop.: klid na lůžku, jen nejnutnější chůze, orthesa

16.3.2005
-

kontrola v ÚVN, mírná náplň kolena, punkce: 20 ml výpotku, hypotonie a hypotrofie
čtyřhlavého svalu, hybnost možná, ale omezená po fixaci, postranní a zkřížené vazy
jsou pevné, manévry na menisky jsou negativní

-

dop.: dále rigidní orthesa, posilování čtyřhlavého svalu

22.3.2005
-

pacient navštívil soukromého ortopeda pro nespokojenost s dosavadním nezlepšujícím
se stavem

-

vyšetření: léze LCA levého kolena

-

dop.: okamžitě odložit orthesu, došlapovat při chůzi a intezivně posilovat před
plánovanou operací 22.6.2005

22.6.2005
-

plastika předního zkříženého vazu provedena v Pírkově sanatoriu v Mladé Boleslavi.

-

popis operace: z med parapatellární incize odebrán štěp z lig. patellae, intaktní
menisky a chrupavky, artroskopicky viděn LCA, který je odtržen od femuru a pahýl
brání plné extenzi, provedena notchplastika, vrtány tunely ve femuru i tibii, zavedení
štěpu, isometrie správná, fixujeme šrouby, redonova drenáž, spongioplastika a
spongostan do odběrových ploch patelle i tibii, bez komplikací

-

operační diagnosa: chronická nestabilita kolena

25.6.2005
29

-

propuštěn z Pírkova sanatoria, koleno bez náplně, RTG: příznivý, bez známek zánětu,
palpace nebolí, pohyb s plnou extensí

-

dop.: plná extense, flexe do 60 stupňů, berle, posilování stehenních svalů

30.6.2005
-

kontrola u operatéra, levé koleno s drobným výpotkem, rány zhojeny a stehy vyndány

-

dop.: odložit berle, ledovat, posilovat, od 20.7. kolo

9.8.2005
-

kontrola, punkce: 60 ml, 0/120, pivot negativní

-

dop.: dále kolo, od 3.9. kraul a vyklusávat

5.9.2005
-

dovolená v zahraničí, po celodenním popocházením po městě vytvoření velkého otoku
a bolestivosti levého kolene znemožňující další pohyb. Na místní ambulanci
provedena punkce 55 ml výpotku,indikován 600 mg Ibuprofen.

20.9.2005
-

opětovná návštěva svého ortopeda pro trvající otoky po indikované zátěži, levé koleno
výrazně hypotrofické

-

dop.: méně zátěž a více posilovat, kraul, veslování, nazn. dřepu, stále neběhat

21.10., 2.12.05, 10.1.06
-

návštěva nového ortopeda pro stále trvající potíže, pacient již může zatěžovat, ale stále
přetrvávají potíže při dlouhodobém stoji či pomalé chůzi, kdy koleno natéká. Pokaždé
provedena punkce 60-80 ml s doporučením limitace zátěže.

4.2. Kineziologický rozbor
Vyšetření v léčebné rehabilitaci provádíme aspekcí (pohledem), palpací (pohmatem),
měřením, a pak následují jednotlivé vyšetřovací postupy.
Vyšetření stoje:
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•

stoj stabilní, o širší bázi, bez „hry šlach“ s mírnou anteverzí pánve

•

postavení DKK v ose

•

mírná hypotrofie a hypotonie levého m. quadriceps femoris

•

levý kolenní kloub s mírným výpotkem

•

zhojená jizva na levém koleni

•

bez rekurvace kolen, stejná konfigurace kolenních kloubů

•

levá patella je při stoji vytočená ven a je více pohyblivá než pravá

•

L patella je bolestivá na vnitřní straně při stlačení

•

spadlá příčná klentba na obou DKK

Metodické zkoušky:
•

mírná nestabilita při stoji na špičkách

•

velká nestabilita při stoji na patách a při poskakování na LDK

•

při stoji na 1 DK mírná „hra šlach“

•

negativní Trendelenburg – Duchen zkouška

•

při vyšetření na 2 vahách pacient zatěžuje PDK o 8 kg více než LDK

Somatometrické vyšetření:
Pravá dolní končetina

Levá dolní končetina

10 cm nad patellou

48

45

obvod přes patellu

40,5

40,5

funkční délka končetin

103

103

obvod přes lýtkový sval

40

39

Goniometrické vyšetření:
Pravý kolenní kloub

Levý kolenní kloub

Flexe

140

130

Extense

0

0
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Vyšetření zkrácených svalů:
•

zkrácený m. piriformis na obou končetinách

•

zkrácené flexory kolene

•

malé zkrácení levého m. rectus femoris

Vyšetření chůze:
•

chodidla se plynule odvíjejí od podložky

•

pacient nekulhá, kroky stejně dlouhé

•

chůze má správnou rytmicitu a souhyby HKK

•

chůze vzad bez obtíží

•

při chůzi po patách a špičkách pacient napadá na LDK

4.3. Rehabilitační plán
Po důkladné anamnéze a vyšetření, kdy si pacient stále stěžoval na přetrvávající otoky a
bolest při dlouhém stoji, jsem s pacientem na konci prosince nejdříve navštívila nového
ortopeda. Ten si pacienta vyšetřil a dle pozitivního předního zásuvkového příznaku navrhl
pacientovi nové artroskopické vyšetření s případnou replastikou předního zkříženého vazu. Po
tomto návrhu jsme s pacientem do týdne navštívili jeho vlastního operatéra, který
s replastikou zásadně nesouhlasil a vysvětlil nám, že operuje dle nejnovějších metod ve
Spojených státech amerických. Používá záměrně delší štěp, aby se zamezilo rotaci při extenzi,
nikoliv při flexi, a tudíž se pak koleno při vyšetření předním zásuvkovým příznakem zdá
pozitivní. Pacientovi dále řekl, že pokud komplikace neustanou do doby jednoho roku po
operaci, provedl by pak artroskopické vyšetření.
Po tomto vyšetření jsem s operatérem konzultovala jeho postoj k následné rehabilitaci.
Ačkoliv operatér nedoporučuje pacientům žádnou následnou rehabilitaci, domluvili jsme se,
že začnu s pacientem cvičit sérii cviků na zvýšení stability kolene.
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4.3.1. Krátkodobý rehabilitační plán
Vzhledem k velké nestabilitě pacientova kolenního kloubu, jeho dobré fyzické kondici a
dobrého kloubního rozsahu jsem dle svého uvážení pro pacienta vybrala metodiku
senzomotorické stimulace.
Procedury absolvované s pacientem:
•

nácvik malé nohy – 1. týden jsme se s pacientem zaměřili na nácvik malé nohy,
nejdříve v sedě a poté ve stoji

•

vysvětlení korigovaného stoje, poté s nácvikem malé nohy a na konci 3. týdne cvičení
korigovaného stoje na jedné dolní končetině

•

cvičení na kruhové úsečí – pacient zvládl stoj na nestabilní ploše a tudíž jsme hned
přešli na korigovaný stoj na úseči s nácvikem malé nohy a dále na korigovaný stoj na
jedné dolní končetině

•

vychylování pacienta – pacient byl z korigovaného stoje jak na pevné podložce, tak i
na kruhové úseči vychylován z rovnovážného stoje

•

cvičení v balančních sandálech

•

balanční cviky na míči

•

chůze po nerovném terénu – pacient měl v bedýnce minimálně 5 cm nasbíraných
kaštanů, po kterých 3x denně po 2-3 minutách přešlapoval

4.3.2. Hodnocení léčby
S pacientem jsem cvičila po dobu 8 týdnů 2x týdně a výhradně jen metodikou
senzomotorické stimulace. Po tuto dobu pacient nemusel jít ani jednou na punkci kolenního
kloubu a na konci léčby udával větší pocit stability při zátěži či chůzi na nerovném terénu.
Zároveň ale popisoval jeho subjektivní pocity bolestivosti při zátěži či dlouhém stoji za
nezměněné.
Pacient za tuto dobu výrazně posílil stehenní svalstvo a po měření 10 cm nad patellou
jeho pravá dolní končetina posílila ze 48 cm na 49 cm a levá dolní končetina ze 45 cm na 47
cm. Obvody přes patellu se zvětšily asi o 1 cm a rozsahy kloubní pohyblivosti kolenního
kloubu zůstaly stejné.
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Dle mého názoru pacient udával lepší pocity stability právě z příčin zvětšení své
muskulatury kolem kolenního kloubu.
Vzhledem k přetrvávající bolestivosti a otokům jsem se přiklonila k názoru dvou
nezávislých ortopedů pro co nejrychlejší artroskopické vyšetření a případnou replastiku.
Pacient se ale rozhodl pro neabsolvování tohoto zákroku z důvodu odjezdu do zahraničí na
semestrální studijní pobyt.
Jelikož je známo, že každý problém v mechanice jakéhokoliv kloubu postupně spěje
k degenerativním změnám a postupné artróze, navrhla jsem pacientovi metodickou řadu
školy kolenního kloubu, která je určena hlavně k prevenci a terapii bolestí kolenního kloubu.

4.3.3. Návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu
•

jízda na rotopedu či na kole po rovině, aktivní chůze

•

při sportu nošení funkční kolenní ortézy

•

plavání – kraulové a znakové nohy

•

lymfatické masáže a kryoterapie v případě otoků

•

senzomotorické cvičení s nácvikem malé nohy

•

škola kolenního kloubu

Škola kolenního kloubu:

1. Pohybovat se dostatečně, ale nepřetěžovat kolenní kloub
doporučuje se: střídat sezení a stání, klid a pohyb stejně jako zatížení a odlehčení, při kleku
použít polštářek pod kolena, vyhýbání se působení chladu
nedoporučuje se: rychlé střídání rozběhu a zabrždění pohybu
2. Dbát na svoji optimální váhu
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doporučuje se: zredukovat nadváhu, a to kaloricky redukovanou stravou a sportovní
aktivitou, jako je jízda na kole, plavání, gymnastika
nedoporučuje se: tělesná nadváha
3. Při bolestech odlehčit kolenní klouby
doporučuje se: při vstávání ze dřepu naklonit trup vpřed a vzepřít se pomocí paží vzhůru do
stoje, sedět s nataženýma nohama
nedoporučuje se: nízká pohovka s měkkým polstrováním
4. Nenosit těžké předměty
doporučuje se: nosit břemena blízko svého těla a jen nezbytně dlouhou dobu, rozdělit
břemena rovnoměrně na obě strany těla a šetřit postižený kloub
nedoporučuje se: zdvihání a pokládání břemen se současným pokrčením kolen, vyhýbat se
otáčivému pohybu v kolenních kloubech, zvláště při nestabilitě kolena
5. Vyvarovat se dlouhého stání a chůze po tvrdém povrchu
doporučuje se: střídat chůzi a stání s odpočinkem v sedu, při dlouhém stání střídavě
pokrčovat kolena, přenášet váhu z jedné nohy na druhou
nedoporučuje se: dlouhodobé stání a chůze
6. Nosit boty s nízkými podpatky
doporučuje se: při chůzi lze propínat kolena, tlak na zadní plochu čéšky je minimální a stoj je
stabilnější
nedoporučuje se: vysoké podpatky způsobují nejistý stoj a následně zvýšený tlak na čéšku, a
tím i poruchy výživy chrupavky
7. Nosit boty s měkkou podrážkou
doporučuje se: boty s krepovou podešví, používat změkčující vložky do bot nebo odpruženou
podpatěnku jako nárazník
35

nedoporučuje se: tenká kožená podrážka způsobuje tlakové nárazy na klouby při chůzi, při
chůzi brání sandály s plnou patou pohybu chodidla směrem vzad

8. Vyhýbat se příliš velkému pokrčování kolene
doporučuje se: používat lžíci s dlouhou násadou při obouvání, vstávat pomocí opory o
stoličku, používat vyšší židle
nedoporučuje se: nízká židle, dřepy – dochází ke zvyšování tlakového působení v zadní části
kolenního kloubu, zvyšuje se tlak na čéšku, což vede k opotřebení chrupavky
9. Sporty
vhodné sporty s mírným zatížením kolene: plavání – znak, kraul, jízda na kole po rovině,
pěší turistika na rovném terénu, běžky
vhodné sporty se středním zatížením kolene: jízda na koni, lehká běžecká cvičení, lehká
atletika (bez skokových disciplin), badminton, stolní tenis, kuželky, golf
nevhodné sporty s velkým zatížením kolene: volejbal, házená, basketbal, tenis, veslování,
fotbal, alpské lyžování, squash, skateboard, in-line bruslení
10. Cvičení svalstva nohou pro každý den
doporučuje se: svalový trénink jízdou na kole, plaváním, denně cvičit natahování a
pokrčování kolene v sedě, střídavě tlačit v sedě patu a špičku do podložky, časté procházky
nedoporučuje se: příliš intenzivní cvičení, cvičit přes bolest
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5. ZÁVĚR
Na začátku své diplomové práce jsem si dala za cíl zmapovat problematiku poranění
předního zkříženého vazu, které se čím dál více objevuje mezi mladými sportovci mého věku
a zároveň mezi mými spoluhráči. Pacient P. je můj blízký přítel z volejbalového prostředí a
bylo i v mém zájmu porozumět důkladně danému problému a případně mu i rehabilitačně
pomoci. Na začátku našeho rehabilitačního plánu jsem byla podle podrobné anamnézy
přesvědčena o nedostatečné rehabilitační léčbě a to jak po zranění, tak i po operaci. Z důvodu
dlouhé imobilizace kolenního kloubu před zákrokem, žádné rehabilitační péče po zákroku a ¾
roku přetrvávajících bolestí a otoků kolenního kloubu jsem předpokládala, že došlo ke
zhoršení propriocepce kolenního kloubu a tím i k nesprávnému zapojování svalových skupin,
a to jak při zátěži, tak i při statickém zatížení, které vedlo k patellofemorálním bolestem a
otokům. Po mé osobní návštěvě pacientova operatéra, který po vyšetření konstatoval
správnost operačního zákroku, jsem se rozhodla pro metodiku senzomotorické stimulace, jako
podporu propriocepce kolenního kloubu. Jak jsem již ale konstatovala ve své práci, tímto
cvičením se hlavně zvětšila pacientova muskulatura a následně stabilita kolene, ale bolestivost
s otoky, které pacienta nejvíce obtěžují, se nezměnily. V momentální době je pacient P. na
studijním pobytu v zahraničí a i když se šetří a aktivně nesportuje, musel již znova na punkci
kolenního kloubu.
Díky této práci jsem se nejenom seznámila podrobně s problematikou poranění
předního zkříženého vazu, ale zároveň jsem se ke svému překvapení setkala s různými názory
3 ortopedů na svého pacienta, kteří si byli jisti svým vyšetřením. V dnešní době se přikláním
k názoru na nové artroskopické vyšetření a to i v případě uskutečnění zákroku u jiného
operatéra. Věřím, že tato skutečnost byla pro mě užitečnou zkušeností do mého budoucího a
pracovního života a svému pacientovi P. přeji brzké uzdravení a navrácení ke sportovní
činnosti.
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