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Abstrakt 

Poranění ligamentum cruciatum anterius (LCA) při sportu je časté. Samotný deficit 

zkříženého vazu má za následek významnou poruchu funkce kolenního kloubu, opakovaná 

poranění a postupný rozvoj degenerativních změn. Opouští se od konzervativní léčby ruptury 

LCA z důvodů neuspokojivých výsledků, ani při omezení sportovní aktivity. Metodou první 

volby je tudíž plastika LCA. Výhody a nevýhody využití jednotlivých typů štěpů je 

doposavad diskutováno. I samotný rehabilitační přístup v pooperačním období se dle 

jednotlivých autorů značně liší. Společný trend ovšem směřuje k progresivnějším 

rehabilitačním programům, pouze s částečnou časnou imobilizací a celkovým důrazem na 

reedukaci narušené neuromotorické kontroly dynamické stabilizace kolenního kloubu.  

Klíčová slova: kolenní kloub, plastika LCA, senzomotorika, rehabilitace  
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Úvod a cíl práce 
Dané téma jsem si vybral vzhledem k četnosti poranění ligamentum cruciatum anterius 

(LCA), jehož incidence se stále zvyšuje, a panujícímu nejednotnému názoru na danou 

problematiku.  

Cílem  této práce je i přes rozličné názory na dané téma snaha o utřídění a porozumění 

jednotlivým faktorům do problematiky fyzioterapie po plastice LCA zasahujících.  

Nesmírně důležité pro dosažení dobrých výsledků terapie kolenního kloubu s poraněnými 

vazy je porozumění základním údajům  anatomie, biomechaniky, faktorů ovlivňujících hojení 

rekonstruovaných vazů a v neposlední řadě i senzorických elementů ovlivňujících kontrolu 

motoriky. Nutná je znalost jak diagnostiky, operačního řešení a rehabilitace, tak i následné 

zátěže takto léčených kloubů (43). 
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1 Biomechanika kolenního kloubu  

Kolenní kloub má jako nosný kloub dolní končetiny dvě hlavní funkce: 

- umožňuje potřebný rozsah pohybů mezi femurem a tibií 

- zajišťuje optimální přenos tlakových sil vzniklých činností svalů a hmotností 

těla (4) 

Aktivní pohyby, které lze v kloubu provést jsou flexe-extenze, vnitřní a zevní rotace 

bérce. 

1.1 Flexe – extenze 

Základní postavení kloubu je plná extenze. Maximální možná aktivní flexe se podle 

různých autorů liší. Podle Bartoníčka (4) je maximální možná flexe zhruba 160o, ale z toho 

pouze 140o aktivně. Zbývajcích 20o lze dosáhnout pouze pasivně. Russe (1972) udává aktivní 

rozsah pouze 130o. Vařeka (1992) jej doplňuje o rozsah pracovní – 120o

Fyziologický rozsah je značně individuální a mimo jiné je limitován kontaktem svalstva 

na zadní straně stehna a bérce nebo dotykem paty a gluteálních svalů. (28).  

.  

Během flexe a extenze se kombinují tři pohyby (57): 

- iniciální rotace na začátku flexe a terminální rotace na konci extenze 

- valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató 

- klouzavý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató dorzálně 

Příčinou těchto různých pohybů je tvar kloubních ploch (zejména nesoustředné zakřivení 

kondylů v sagitální rovině) a uspořádání hlavních vazů kolene. Z předešlého vyplývá, že 

neexistuje stálá osa pohybu (4, 40). 

Postranní vazy společně s interkondylickou eminencí tibie zajišťují zejména průběh flexe 

v sagitální rovině. Hlavní význam mají zkřížené vazy, které zajišťují vzájemnou koordinaci 

všech tří pohybů, a to hlavně valivého a klouzavého. Tato koordinace je při rozdílné velikosti 

kloubních ploch kondylů femuru a tibie pro pohyb v kloubu nezbytná. Jakmile dojde 

k přerušení jednoho z ZV dochází ke změně poměrů, a to ve prospěch valivého pohybu. 

Evans a spolupracovníci (1982) dokázali, že u pacientů s lézí LCA dochází i ke změnám 

tribologickým právě na základě změny poměru valivého a klouzavého pohybu. To má za 

následek předčasné opotřebení kloubní chrupavky (4). 

Flexi v kolenním kloubu zahajuje iniciální vnitřní rotace bérce (případně vnější rotace 

femuru) o cca 5o během prvních 15o flexe. Její rozsah je individuální a pohybuje se v rozsahu 

5o až 20o

- nestejný profil a rozdílný obvod femorálních kondylů 

. Na tomto ději se podílejí 3 hlavní faktory (4, 40): 
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- nestejný tvar obou tibiálních kloubních ploch 

- nestejný směr vláken obou postranních vazů 

Průběh rotace je kontrolován napětím předního zkříženého vazu, jeho přerušení či 

elongace nezabrání jejímu vzniku, změní však centrum rotace.  

Při další flexi probíhá současně valivý a klouzavý pohyb, postupně se však mění jejich 

poměr. A to tak, že poměr valivého ku klouzavému pohybu během pokračující flexe se  

zvyšuje ve prospěch pohybu klouzavému (4).  

V závěrečné fázi  flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a menisky se posunují po 

tibii dorzálně. Flexe kolenního kloubu se tedy dokončuje v meniskotibiálním spojení, přičemž 

posun zevního menisku po tibii je mnohem větší (asi 12mm) než posun menisku vnitřního 

(15). 

Při extenzi dochází ke změně pohybů v opačném pořadí až k terminální rotaci, která 

extendovaný kloub uzamkne. 

Pro kliniku to znamená, že nedodržení původního místa úponu zkříženého vazu po 

plastice, obzvlášť na femuru a nedodržení jeho délky mění biomechaniku kloubu (57). 

1.2 Rotace v kolenním kloubu 

Rozsah rotací je závislý na stupni flexe. V plné extenzi jsou rotační pohyby díky napětí 

téměř všech vazů takřka nemožné. Rozsah rotací se zvětšuje s postupnou flexí, a to hlavně 

během prvních 30o flexe. Dále se zvětšuje rozsah rotace poměrně málo. Největší rozsah 

rotačních pohybů je zhruba mezi 45o až 90o. Údaje o rozsahu pohybu se dle jednotlivých 

autorů značně liší. Rozsah vnitřní rotace  je přibližně 17o a zevní 21o

Rotační pohyb je poměrně málo ovlivněn tvarem kloubních ploch, ale rozhodující vliv má 

uspořádání vazů. Z hlediska rotací je lze rozdělit do tří pilířů (4): 

 (4, 40). Velký vliv na 

rozsah rotačních pohybů má i působení axiálního tlaku. Jeho působením klesá rozsah 

rotačních pohybů na polovinu proti kloubu nezatíženému. (4) 

- centrální pilíř tvoří zkřížené vazy 

- mediální pilíř vnitřní postranní vaz a kloubní pouzdro 

- laterální pilíř se skládá ze zevního postranního vazu a kloubního pouzdra 

Takto jsou kondyly femuru stabilizovány z obou stran. Dalším důležitým faktorem 

ovlivňující rotační pohyb je průběh obou zkřížených vazů ve frontální rovině. Zatímco zadní 

zkřížený vaz (LCP) probíhá téměř vertikálně, je sklon LCA mnohem větší. To je jednou 

z příčin umožňující při rotacích větší volnost laterálnímu kondylu femuru než kondylu 

mediálnímu. Zanedbatelná není ani rozdílná pohyblivost obou menisků (4). 
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Hlavní význam pro kinematiku rotačního pohybu je lokalizace středu rotace. Většina prací 

jej situuje do oblasti zevního okraje tuberculum mediale interkodylické eminence, těsně před 

tibiálním úponem LCP (4). 

Rozsah zevní rotace bérce je zejména určen  napětím postranního vazu. Ostatní struktury 

(mediální třetina pouzdra, posteromediální část pouzdra, mediální meniskus) nedosahují 

stabilizačního významu vnitřního postranního vazu. LCA se uplatňuje až v terminální fázi. 

Vliv LCP je vzhledem k jeho těsnému vztahu k centru rotace minimální (4). 

Při vnitřní rotaci bérce má významnou úlohu kromě laterálních kapsulárních stabilizátorů 

LCA, který je dokonce většinou autorů označován za primární stabilizátor  vnitřní rotace 

bérce. Je to dáno šikmým průběhem vazu ve frontální rovině. Významnou úlohu má také 

navíjení obou ZV během vnitřní rotace bérce. Na jejím omezení se dále podílejí zevní 

postranní vaz, iliotibiální trakt, posterolaterální část pouzdra a laterální meniskus (40). 

1.3 Napětí LCA během pohybu 

Napětí LCA není v průběhu pohybu stále stejné. V plné extenzi je napnut celý, zejména 

jeho posterolaterální část. Při 15o flexe začíná jeho tenze klesat a dosahuje  minima zhruba 

mezi 30o a 40o flexe. S další flexí začíná opět narůstat, takže při 90o

1.4 Stabilita kolenního kloubu 

 je zejména jeho 

anteromediální část silně napnutá. Zevní rotací dochází k relaxaci vazu, pouze v krajní poloze 

se začíná vaz částečně napínat. Vnitřní rotací se vaz naopak silně napíná (4). 

Stabilita kolenního kloubu v každém okamžiku je dána souhrou tří stabilizačních sytémů 

(4): 

1. systém vazivových (pasivních) stabilizátorů 

2. systém svalových (aktivních, dynamických) stabilizátorů a jejich řízení 

3. stabilita daná kontaktem kloubních ploch (na jejím vytvoření se podílejí tvar 

kloubních ploch a tlakové síly působící v kloubu) 

Stabilita také závisí na stupni flexe (a případné rotaci) v kloubu. Největší je v maximální 

extenzi, kdy se napne většina statických stabilizátorů: ZV, oba postranní vazy, kloubní 

pouzdro a také dynamické stabilizátory jsou napjaté (4). 

1.5 Systém vazivových stabilizátorů 

Znalost stabilizační funkce tohoto systému je z klinického hlediska nejdůležitější, neboť 

jakákoli instabilita kolenního kloubu je spojena s poškozením vazivových stabilizátorů. 
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Stabilizační účinek LCA při pasivních pohybech je zejména při ventrálním posunu tibie 

vůči femuru. S nárůstem dislokace se zvětšuje i stabilizační účinek vazu. Pro zásuvkový test 

v 90o

LCA je také současně primárním stabilizátorem pro vnitřní rotaci bérce i hyperextenzi 

v kolenním kloubu. Při dukčních pohybech je pouze sekundárním vazivovým stabilizátorem. 

K jeho poranění při dukčním násilí může dojít až při určitém stupni ruptury příslušných 

stabilizátorů, postranních vazů (4). 

 flexi a zevní rotaci existují dva primární stabilizátory. Kromě LCA je to navíc vnitřní 

postranní vaz. I při tomto pohybu se při zvyšující dislokaci zvyšuje účinek LCA na úkor 

postranního vazu. Obdobně pro přední zásuvkový test při stejném stupni flexe, ale při vnitřní 

rotaci bérce, existují dva primární stabilizátory – LCA a iliotibiální trakt. Zpočátku převládá 

stabilizační účinek iliotibálního traktu a účinek LCA je velmi malý. Při zvětšení posunu však 

stoupá stabilizační  efekt LCA vůči  iliotibiálnímu traktu zhruba na polovinu. 

 

Z uvedených faktů vyplývají nejdůležitější funkce LCA. Ve shrnutí to jsou: 

- koordinace valivého a klouzavého pohybu 

- primární stabilizátor při ventrálním posunu tibie, vnitřní rotaci a hyperextenzi bérce 

- sekundární stabilizátor při dukčních pohybech 

- kontrola průběhu iniciální a terminální rotace při flexi-extenzi 

- proprioceptivní funkce LCA ( 1-2% objemu LCA tvoří mechanoreceptory) (17) 

1.6 Systém dynamických stabilizátorů a jejich řízení 

Aktivní neboli dynamické stabilizátory kolenního kloubu tvoří kolemkloubní svaly. 

Klíčové pro jejich správnou funkci je neuromotorická kontrola dynamické stabilizace 

kolenního kloubu a její zpětná kontrola (34). U pacientů s poruchou měkkého kolene jsou 

pravidelně prokazovány poruchy koordinace a časování stabilizačních svalů, narušení vzorců 

aktivace, zpomalení reakčních časů, pomalejší dosažení optimálního momentu síly, narušení 

anticipačních (protiakivních) mechanismů. Tyto poruchy jsou zjišťovány i na „zdravé“ 

straně(1, 63). 

U osob s poškozením LCA a po jeho operační rekonstrukci je prokázáno snížení 

multimodální aferentace až o 70%. Dlouhodobé pooperační výsledky pak úzce korelují právě 

se stavem propriocepce (9, 17, 63). 

 Pro dynamickou podporu funkce LCA se musí nejdříve aktivovat hamstringy, až poté 

mm. vasti, a nakonec mm. gastrocnaemii. Preaktivace hamstringů je poměrně výrazná a např. 

při korekci dopředné translace tibie zabírá až 40% celé stabilizační doby (63). Tyto poznatky 

upřesňují a rozšiřují klasickou poučku o tom, že hamstringy jsou agonisty LCA. Platí spíše, že 
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hamstringy jsou agonity LCA jen pokud jsou zapojeny do uvedených stabilizačních vzorců a 

jejich aktivace je optimálně načasována (34).  

Pro dobrou stabilizaci je dále nutná vyvážená aktivace  mediálních a laterálních 

hamstringů (semisvaly vs. m. biceps femoris). Pro kvalitní průběh dynamické stabilizace musí 

být svaly včas a dostatečně aktivovány a výraznější přesun aktivace ve prospěch m. biceps 

femoris destabilizuje koleno zejména vůči silám vntřně rotujícím femur proti tibii (9). Tato 

situace nastává zejména při dlouhodobé insuficienci LCA a po náhradě LCA štěpem z m. 

semitendinosus nebo m. gracilis (34). 

Důležité je vyvážení aktivace m. vastus medialis a m. vastus lateralis (vektor Q – síly). 

V neposlední řadě koleno dynamicky stabilizují mm. gastrocnaemii. Tato svalová skupina 

táhne femur oproti tibii dorzálně za současné komprese kloubu. Pro tuto funkci je klíčová 

správně rozložená koaktivace s mm. vasti (34). Hlavní faktory neuromuskulární stabilizace 

kolenního kloubu jsou shrnuty v tabulce 1. 

Tab. 1. Faktory dynamické podpory funkce LCA (34) 
Vyvážení aktivačních vzorců – optimalizace časování a 
velikosti momentu síly 

- mezi hamstringy a mm.vasti (preaktivace hamstringů 
- mezi laterálními a mediálními hamstringy 
- mezi m. vastus medialis a m. vastus lateralis 
- mezi m. quadriceps a mm. gastrocnaemii 
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2 Poranění LCA 
Poranění kolene patří mezi nejčastější úrazy a tvoří cca 5% všech poranění (48). Snadná  

zranitelnost kolenního kloubu vyplývá z několika aspektů (4, 57): 

- je to zátěžový kloub, vystavený akutnímu i chronickému přetížení 

- anatomická a biomechanická složitost kloubu 

- důležitá je souhra statické a dynamické stabilizace, která může být porušena 

- velká kloubní dutina a velký povrch kloubních ploch  

Poškození LCA je nejčastějším poraněním při sportu (36). Jeho výskyt je v dnešní době 

odhadován na 200 000 případů ročně a je provedeno přes 100 000 rekonstrukcí tohoto vazu  

každým rokem (7). Nemalý nárůst počtu úrazů pozorujeme hlavně v posledních 10 letech 

díky rozvoji sportů jako je např. fotbal, házená, basketbal a jiné, které díky zvyšující se 

rychlosti a tvrdosti hry kladou stále větší nároky jak na stabilitu, tak na dynamiku kolenního 

kloubu. Stále více studií ukazuje, že jedním z klíčových faktorů vzniku léze LCA a ostatních 

poranění měkkého kolene je narušení nervosvalové kontroly dynamické stabilizace kolenního 

kloubu a její zpětné kontroly (34). 

Přibližně 50% poranění LCA se vyskytuje v kombinaci s poškozením menisku, kloubní 

chrupavkou, nebo dalšími vazy. Nejčastějším přidruženým poraněním je léze mediálního 

menisku (13). Je odhadnuto, že 70% všech zranění LCA je následkem nepřímého 

mechanismu poranění, zatímco 30% je výsledkem mechanismu přímého (20). Mezi 

nejčastější nepřímé úrazové mechanismy vedoucí k poranění LCA patří (40): 

- dukční pohyb bérce spojený s rotací, v extenzi nebo lehké flexi 

- dopad na napjatou, rotovanou končetinu 

Méně častým mechanismem poranění LCA je extrémní tah extenzorového aparátu, kdy se 

jedinec zvedá plnou silou extenzorů z podřepu: tah m. 

quadriceps femoris (síla Q) vytváří silový vektor F, který tlačí 

patelu k femuru. Současně vzniká síla F1, která způsobuje 

ventrální posun tibie (obr. 1). Tato síla působí při nadprahové 

velikosti přetrhnutí LCA. Zdá se, že čím větší bude flexe 

v kolenním kloubu, tím větší bude nepříznivá síla F1. Ale 

právě v extenzi je tento mechanismus nejnebezpečnější, 

protože nepůsobí ochranný protitah hamstringů (25, 40). 

Několik studií prokázalo, že ženské atletky mají vyšší                          Obr. 1. 
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výskyt zranění LCA než mužští atleti v dané sportovní aktivitě (23, 27). Pochopení příčin 

zvýšené incidence poranění LCA a měkkých struktur  kolenního kloubu vůbec u sportující 

ženské populace je jedním z klíčů i pro pochopení patogeneze obecně.  

Etiologie náchylnosti ženského kolenního kloubu k PMK je komplexní. Hlavní příčiny 

můžeme rozdělit na (34): 

- anatomické 

- hormonální 

- neuromotorické 

Pokud jde o anatomické a biomechanické faktory, je u žen zjišťována větší anteverze 

krčku, větší Q úhel a asymetrie Q síly daná relativní hypoaktivitou m. vastus medialis. Větší 

valgozita kolenního kloubu více namáhá laterální kompartment a přetěžuje vnitřní postranní 

vaz. U žen je dále redukován interkondylární prostor, což přispívá k traumatizaci ZV (24). 

Častěji je přítomna patella alta a jiné dislokace pately. Celkově je větší laxicita vazivové 

tkáně, koleno více „spoléhá“ na ligamenta (34). 

Stav vazivového aparátu úzce souvisí s hormonálními faktory (23). Na poměru hladin 

progesteron/estrogeny závisí pevnost a elasticita kolagenu, diferenciace fibroblastů. Tuto 

rovnováhu samozřejmě ovlivňuje cyklus, nejvíce traumat měkkého kolenního kloubu je 

kolem ovulace. Svojí úlohu v dané problematice mají i jiné hormony jako fytoestrogeny, 

hormonální kontraceptiva, endogenní androgeny a jiné. 

Riziko poranění kolenního kloubu, zvláště u žen, úzce souvisí s celkovou kondicí a 

trénovaností (24, 61). Vysoce riziková je kampaňovitá zátěž, neúměrná momentální kondici 

ženy. Záludná může být pro kolenní kloub také dekondice v graviditě a rychlý návrat ke 

sportovní činnosti  po porodu. 

Význam neuromotorických faktorů vynikne nejlépe při srovnání funkce kolenního kloubu 

ženy s kolenem mužským. Jedná se o srovnání statistické, individuální rozdíly můžou být 

značné. Koleno muže spoléhá na m. quadriceps a hamstringy, je dobrá preaktivace těchto 

svalů, rychlejší reakční časy. Lépe udrží při zátěži relativně flektovanou pozici, a to souvisí 

s dobrým stabilizačním vzorcem hamstringy - mm. vasti. Mechanismus poranění mužského 

kolenního kloubu je typicky kontaktní. Koleno ženy je naproti tomu mnohem více závislé na 

ligamentech má tendenci k hyperextenzi, reakční časy i preaktivace jsou pomalejší než u 

muže. Mechanismus poranění bývá více nekontaktní (24). 
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3 Klinické vyšetření léze LCA 
Postup vyšetření má být sledem logicky na sebe navazujících kroků. Celkové klinické 

vyšetření se skládá z anamnézy, aspekce, palpace, vyšetření pohybu kloubu, vyšetření 

stability kloubu, provedení specifických vyšetřovacích testů a měření (4). 

Přestože vyšetřujeme kolenní kloub, je třeba si všímat také širších souvislostí – 

vyšetřujeme nohy, délku končetin, pánevní kruh, funkci ramen, klíčových oblastí páteře a 

trupu, event. přítomnost a typ skoliózy, atd. (34). 

3.1 Anamnéza 

Při anamnéze u akutního poranění nás zajímají především následující údaje (4): 

- mechanismus poranění (některá poranění LCA mají své typické úrazové mechanismy) 

- intenzita a lokalizace bolesti 

- schopnost zátěže a chůze ihned po poranění 

- rychlost vzniku otoku (do několika minut vzniklý velký otok kloubu svědčí pro 

hemartros, který je vysoce suspektní pro rupturu vazů) 

- vzhled kloubu těsně po úrazu (míra desaxace končetiny) 

Dále nás zajímá stav propriocepce, jejíž poruše může nasvědčovat opakování traumat, 

přičemž zjišťujeme údaje o zraku, bolestech zad, hlavy, ramen, endokrinologickou anamnézu, 

psychosociální, osobnostní a profesní pozadí problému (34). 

Chronická instabilita kolenního kloubu je dynamicky se vyvíjející stav způsobený 

insuficiencí jednoho či obou ZV a kapsulárních struktur – především postranních 

vazů.V anamnéze u chronických afekcí si pacient většinou stěžuje na intermitentní bolesti 

(často jen po zátěži), které po vysazení fyzických aktivit po několika dnech mizí, pocity 

nestability, nemožnost spolehnutí se na koleno, výskyt pozitivního giving way fenomenu 

(reflexní, okamžité ochabnutí m. quadriceps femoris) způsobující náhlé podklesnutí kolenního 

kloubu, bolesti při chůzi z kopce a ze schodů, možné opakované výpotky (většinou již jen 

serózního charakteru), otoky (33). 

 Instabilita vzniklá na podkladě poškození LCA je nejčastější typ chronické instability. 

Její projevy jsou poněkud rozdílné podle toho, které kapsulární struktury jsou současně 

postiženy (4). 

3.2 Aspekce 

Všímáme si chůze a držení těla pacienta. Poté vyšetříme pacienta vleže na lůžku. 

Sledujeme otok, či náplň kloubu (je třeba pozdější diferenciální diagnostiky zda jde o výpotek 

či hemartros), hypotrofii (hypotrofie m. quadriceps femoris, hlavně vastu medialis a m. triceps 
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surae svědčí pro poranění vazů) a trofické nebo zánětlivé změny na kůži (25, 58). Porovnáme 

konfiguraci obou kolenních kloubů, deformity a osové postavení femuru a tibie vůči sobě (4). 

3.3 Palpační vyšetření 

Vyšetření začínáme posuzováním kožní teploty, prosáknutí kůže a její citlivost, 

balottement pately (zjištění výpotku) a eventuální zbytnění Hoffova tělesa. Dále převedeme 

koleno do 90° flexe (je-li to možné) a vyhledáme oblasti o výrazné palapční bolestivosti (4). 

3.4 Vyšetření hybnosti v kolenním kloubu: 

Vyšetření v poloze na zádech: 

- končetinu flektujeme v kyčli do 90° (vyloučíme tím tah případně zkráceného m. rectus 

femoris), a v této poloze změříme goniometrem maximální flexi 

- flexi (pokud je flexe téměř normální) můžeme měřit i jako vzdálenost paty od hýždí 

- maximální extenzi měříme ve stupních s dolní končetinou položenou na podložce a 

v případě nedokonale propnutého kolene můžeme změřit vzdálenost kolenního kloubu 

od pevné podložky 

- aktivní extenzi se dá vyšetřit i v sedě (větší oslabení extenzorové skupiny než vleže), 

kdy pacient zvedne končetinu nad podložku a provede maximální volní extenzi. Rozdíl 

mezi největší možnou extenzí pasivní a největší aktivní extenzí je tzv. pasivní spad, 

který udává míru oslabení extenzorového aparátu kolenního kloubu (25, 40) 

- rotace měříme v poloze končetiny flektované v kyčli a koleni do 90°. Rotace jsou 

nejčastěji limitovány napětím postranních vazů a blokádou tibiofibulárního kloubu (4, 

25, 32) 

3.5 Vyšetření laxity LCA 

Testování předozadní stability: 

Vyšetření zahrnuje testy prokazující vznik patologického translačního pohybu tibie proti 

femuru v předozadním směru při různém postavení kloubu. Zmíním se zde pouze o 

Lachmanově testu, který je nejpoužívanějším testem a má jisté výhody oproti ostatním. 

Lachmanův test: pacient leží na zádech s 15-30° kolenní flexí. Terapeut jednou rukou 

uchopí bérec těsně pod kolenem, druhou rukou stehno těsně nad kolenem. Hodnotíme 

předozadní posun a test provádíme pro srovnání i na druhé končetině. Třídění dle 

Lachmanova testu do tří katergorií (3): 

normální - bez výrazné exkurze, pohyb tibie ukončen pevnou zarážkou  

1+ - výraznější exkurze s pevnou zarážkou na konci 

2+ - exkurze ukončená ve ventrální poloze tibie měkkým, plynule nastupujícím odporem  
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Tento test je citlivější než ostatní způsoby vyšetření tzv. předního zásuvkového příznaku. 

V 15° flexi jsou totiž statické stabilizátory relativně relaxované a navíc se eliminuje 

stabilizující tah hamstringů. Při větší flexi v kolenním kloubu dochází k působení  zadních  

rohů obou menisků jako zarážka předního posunu tibie (4).  

Nepřesnost  způsobená nestejným dávkováním dislokační síly se v dnešní době dá 

eliminovat přístrojem KT-1000 arthrometer, u kterého se dá nastavit konstantní síla tahu. 

Další přístroj snižující nepřesnost způsobenou lidským faktorem je Rollimetr. Je to přístroj 

k hodnocení zásuvkového a Lachmannova testu odečtením posunu tibie oproti patele 

v milimetrech na kalibrované stupnici přístroje. Měření je prováděno jedním člověkem, čímž 

se minimalizují rozdíly v síle, kterou je působeno na tibii (33).  

Testování anterolaterální rotační nestability: Pivot-shift test je zástupcem celé řady 

vyšetřovacích manévrů prokazující anterolaterální rotační instabilitu. Modifikací existuje 

mnoho, ale princip je jeden: 

Terapeut uchopí jednou rukou končetinu v hleznu, druhou pod kolenem tak, že palcem 

palpuje oblast zevní kloubní šterbiny. Kolenní kloub flektuje a vede do plné extenze, za 

valgózního páčení v kolenním kloubu a vnitřní rotace bérce. Při pozitivitě příznaku ucítí 

kolem 30° flexe přeskočení, kdy laterální kondyl tibie „přeskočí“ dopředu. Pokud pak kolenní 

kloub opět ohýbá, tak dojde k repozici. Test opět provádíme i na druhostranné končetině (25). 

Možné hodnocení dle Pivot-shift testu (4): 

normální  

1+ - dochází k podklouznutí 

2+ - slyšitelné lupnutí v kloubu 

3+ - hrubé neúplné vykloubení 

 

Další z vyšetření, kromě již zmiňovaného (přítomnost výpotku, krepitus, Lachmanna a 

Pivot-shift testu), se předoperačně i pooperačně využívá tzv. Lysholmovo bodování, které 

obsahuje osm kategorií ( tab. 2). Na sto bodové stupnici je výborný výsledek 95-100 bodů, 

dobrý 84-94, uspokojivý 65-83, špatný méně než 64 bodů (54).  

K hodnocení pohybové aktivity před úrazem a po léčbě se využívá skóre podle Tegnera 

(tab. 3). 
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 Tab. 2. Lysholmovo bodování (54) 

1 Kulhání 
Nekulhá 5 
Lehce a občas 3 
Výrazně, stále 0 

2 Zatížení 
Plné zatížení 5 
S oporou 3 
Nelze bez opory 0 

3 Chůze po schodech 

Bez potíží 10 
Jen lehké potíže 6 
Jen po jednom schodu 2 
Obtížná 0 

4 Dřep 

Bez problémů 5 
Lehké omezení 4 
Nemožný nad 90° 2 
Nemožný 0 

5 Nestabilita 

Plně stabilní kloub 30 
Zřídka při sportu, námaze 25 
Často – sport nemožný 20 
Při běžných aktivitách – zřídka 10 
Při běžných aktivitách – často 5 
Při každém kroku 0 

6 Bolesti 

Bez bolestí 30 
Lehké bolesti při velké námaze 25 
Bolesti jen při „vypadnutí“ kolena 20 
Bolesti při velké námaze 15 
Bolesti při nebo po chůzi 2 km a více 10 
Bolesti při chůzi do 2 km 5 
Trvalá bolest 0 

7 Otoky 

Bez otoků 10 
Pouze při „vypadnutí“ kolena 7 
Jen při námaze 5 
Při běžných aktivitách 2 
Trvale 0 

8 Obvod stehna 15 cm nad patelou 
Bez rozdílu 5 
Do 2 cm 3 
Nad 2 cm 0 

 

 Tab. 3. Tegnero skóre (54) 
0 Pracovní neschopnost, či invalidita 
1 Sedavé zaměstnání, chůze po rovině 
2 Lehká práce, chůze v nerovném terénu 
3 Lehká práce, příležitostně plavání, jízda na kole 
4 Středně těžká práce, rekreační jízda na kole, běh na lyžích 
5 Těžká práce, běh v nerovném terénu 
6 Rekreační sporty nekontaktní 
7 Rekreační sporty kontaktní 
8 Závodní sporty nekontaktní 
9 Závodní sporty kontaktní (nižší soutěže) 

10 Závodní sporty kontaktní (vyšší soutěže) 
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V posledních letech se výrazně zvýšil podíl nemocných, kteří jsou pro úrazy kolena 

vyšetřováni magnetickou rezonancí (MR). Dá se očekávat, že tento trend bude dále 

pokračovat, zejména proto, že vyšetření je bezpečné, neinvazivní, nebolestivé, jeho 

diagnostická výtěžnost je vysoká a otevírají se technické možnosti pro zavedení této 

diagnostické technologie i do ambulantních zařízení. Zřejmý efekt MR je hlavně při zjištění 

negativního nálezu (13).  

Ukazuje se, že neinvazivní MR vyšetření může snížit potřebu diagnostické artroskopie. Při 

hodnocení MR diagnózy na jedné straně a artroskopické  a chirurgické diagnózy na straně 

druhé u postižení LCA bylo dosaženo souhlasu v 92% případů (13, 26). 

 

4 Rekonstrukce LCA 

Deficit LCA má za následek poruchu funkce kolenního kloubu, opakovaná poranění a 

postupný rozvoj degenerativních změn (4, 46). Konzervativní léčení nepřináší uspokojivé 

výsledky, ani při omezení sportovní aktivity. Metodou volby je tedy jednoznačně operační 

řešení (4, 33, 40). Nabízí se možnost akutní sutury, ale v daleko širším měřítku však 

převažuje plastika LCA (59). 

Rekonstrukce LCA je sedmým nejčastějším operačním výkonem (16). Po létech  hledání 

optimální operační techniky, kdy extraartikulární výkony byly vystřídány intraartikulárními se 

artroskopická technika stala nejšetrnější a nejefektivnější (33).  

Je otázkou, kdy ještě má být  náhrada vazu indikována. Např. na ortopedické klinice 

ve FNM jsou k operačnímu výkonu indikováni biologicky aktivní pacienti s rupturou LCA, 

sportující, ve věku do 40 let se subjektivními obtížemi z nestability a pacienti, kteří jsou 

limitováni ve svých aktivitách. Ve většině případů je pozitivní výsledek Lachmannova a Pivot 

Shift testu. V neposlední řadě se plastika LCA provádí v současné době i jako prevence léze 

menisků, následné chondropatie a časného rozvoje artrózy.  Degenerativní postižení kloubu je 

relativní kontraindikací k operaci (33). 

Některé studie (3, 46, 59) zabývající se rekonstrukcí LCA u pacientů starších 40. let 

vykazují velmi povzbudivé výsledky. Zásadním problémem tedy není ani tak věk pacienta, 

jako stupeň poškození kloubu. 

Pro dobré výsledky stále vzrůstá počet primárních náhrad LCA s využitím různých 

operačních technik, typů štěpů (B-T-B, hamstringy, šlacha kvadricepsu, kadaverózní štěpy) i 

způsobů fixace (interferenční šroub, Rigid Fix, Cross pin, Intra Fix, Endo Buton) (38). 

S narůstajícím počtem operací se stále častěji setkáváme se selháním rekonstruovaného vazu. 
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Četnost selhání a nutné reoperace se v literatuře uvádí v rozmezí mezi 10%-20% (16, 33, 47). 

Příčiny selhání štěpu lze rozdělit do čtyř skupin (38): 

I. úrazová příčina (makrotrauma – hemarthros, předčasné zatížení, mikrotrauma – 

rehabilitace) 

II. operační technika (chybná centrace femorálního, tibiálního či obou kanálů, 

nedostatečná fixace nebo tonizace štěpu) 

III. biologická příčina (nepřihojení a poruchy přestavby štěpu, synoviální reakce, infekt) 

IV. kombinace předchozích příčin 

Nejpoužívanějšími tkáněmi k rekonstrukci vazu jsou v současné době autologní B-T-B 

štěp (střední třetina ligamentum patellae s kostěnými bločky z pately  a tuberositas tibie) a 

šlachy hamstringů (izolovaná šlacha m. semitendinosus či kombinovaný štěp tvořený šlachou 

semitendinosu a m. gracilis) (55).  

4.1 Autologní B-T-B štěp 

Autologní B-T-B štěp je dnes označován jako „zlatý standard“ při rekonstrukcích LCA 

(43). Studie ukazují (45, 47), že jde o štěp s dobrými mechanickými vlastnostmi (silnější a 

tužší při svých rozměrech než původní LCA), spolehlivou možností kotvení i dobrým 

vhojováním kostních bločků do kanálů ve femuru a tibi (k prohojení na rozhraní kost – kost 

dochází již po 6-8 týdnech). Nutno ale připustit, že autologní B-T-B štěp je také spojen 

s komplikacemi a nevýhodami jako jsou (55): 

- oslabení extenčního aparátu kolena 

- artrofibróza 

- femoropatelární obtíže ( v literatuře udávané u 5-55% pacientů) (37) 

- rozvoj tendinitidy či ruptury patelárního ligamenta 

- riziko zlomeniny pately (0,5 %) (8, 54) nebo syndrom patela infera  

- při odběru limitováno odebrání silného štěpu vzhledem k velikosti patelárního ligamenta  

Vzhledem k výše zmíněným faktům se v poslední době považuje tato technika méně 

vhodná u žen a u osob, kde jsou přítomny femoropatelární obtíže již před operací a dále u 

stavů po zlomeninách pately, operacích v krajině patelárního ligamenta (tzv. apicitis 

patelae), dysplasiích pately a u osob vystavených nutnosti kleků v rámci profese. V těchto 

případech se dává přednost použití alternativní metody (štěpu hamstringů, event. 

kadaverózní B-T-B štěp) (54) . 
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4.2 Operační technika za použití B-T-B štěpu 

Stručně zde popíšu pouze u nás nejpoužívanější metodu plastiky LCA, a to artroskopickou 

rekonstrukci LCA transtibiální technikou štěpem z lig. patellae. 

Operace je prováděna v bezkrví, pacient je vleže 

na zádech, s dolní končetinou polohovanou v 45° 

flexi v kyčli a 90° flexi v kolenním kloubu. 

Z krátké incize se odebere štěp z lig. patellae a 

poté se opracuje. Po zavedení artroskopu 

z anterolaterálního portálu do kloubu se excitujou 

zbytky vazu. Poté za použití speciálních  cíličů  se 

vrtá tibiální a femorální kanál (obr. 2); jejich 

správná lokalizace (zejména femorálního kanálu) 

má zásadní význam pro izotonicitu a kinematiku 

rekonstruovaného vazu. Následuje protažení, 

tonizace a fixace interferenčními šrouby ve 

femuru  a tibii. V současné době se stále více 

rozšiřuje použití vstřebatelných interferenčních 

šroubů. Štěp se tonizuje ve 30° flexi, zadní zásuvce 

a mírné vnější rotaci bérce (33). 

4.3 Použití štěpu z hamstringů 

Tato technika zaznamenala vzestup až v posledních letech a je indikována zejména u 

pacientů, u kterých je kontraindikována, či relativně kontraindikována náhrada pomocí B-T-B 

štěpu. Za nevhodnou je považována pouze u pacientů s mediální nestabilitou, valgózním 

kolenem a u sportů s převahou  rotační zátěže (vrhači, tanečníci). Preferuje se odběr jedné 

šlachy (m. semitendinosus), pokud umožňuje vytvořit dostatečný štěp. Pokud tomu tak není, 

odebírá se i šlacha m. gracilis (37). Někteří autoři popisují regeneraci šlach v místě odběru a 

dokonce i opakovaný odběr (39). 

Vzhledem k tomu, že oba svaly jsou dynamickými mediálními stabilizátory, není tato 

operace indikována u valgózních kolen, mediálních instabilit a sportů s převahou rotace (37). 

Za zásadní se považuje, že femoropatelární potíže jsou vzácné; bolestivost v místě odběru 

je minimální a krátkodobá. Síla flexe není významně ovlivněna. Quadruštěp ze šlach 

hamstringů má větší plochu průřezu než B-T-B štěp a má také větší pevnost (37). 

Obr. 2. Femorální kanál; použití 
femorálního transtibiálního cíliče 
k zavedení vodícího drátu s očkem 
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Nevýhodami a možnými komplikacemi jsou poruchy přihojení nebo poranění 

rekonstruovaného vazu předčasným zatížením při prokazatelně delší době vhojování do 

kanálů; k přihojení dochází po 8-12 týdnu (45). Robert a kol. udávají přihojení až po 10 

měsících (53). 

4.4 Allograftní transplantát 

Použití autogenních tkání u opakované rekonstrukci LCA se nejeví jako ideální vzhledem 

 k možné další alteraci  již postiženého aparátu kolena. Použití alograftů  v rekonstrukční 

chirurgii ZV se zprvu vyhradilo pro revizní operace po plastikách LCA, ale na základě 

dobrých zkušeností se tyto štěpy začaly používat i v případech primárních rekonstrukcí (42, 

55). 

V dnešní době se používají ve valné většině B-T-B štěpy dárců a popularita těchto 

kadaverózních štěpů v rekonstrukční chirurgii ZV ve světě narůstá. Rihn referuje o téměř 

trojnásobném nárůstu použití kadaverózních alograftů v USA v období 1990-2001 (51). 

Kadaverózní B-T-B štěp se využívá (42, 55): 

- v případě plastiky obou ZV (k rekonstrukci LCP se využívá autogenního štěpu (šlacha 

m. semitendinosus) 

- u pacientů s mnohočetným ligamentózním postižením 

- u revizních operací (stavech po rekonstrukci a selhání štěpu) 

-  při dřívějších operacích patelárního vazu nebo  příliš slabém a úzkém vazu 

-  v případech peroperační chyby a poškození odebraného autografu 

Zřejmé výhody použití alograftu jsou eliminace potíží po odběru autologního štěpu, 

snížení peroperační morbidity, široká volba možnosti velikosti štěpu, zachování plné 

integrity kolemkloubních struktur i zkrácení operačního času. Přináší i dobrý kosmetický 

efekt. Díky absenci bolesti po odběru vlastního štěpu, je pooperační průběh méně zatěžující 

a umožňuje rychlejší rehabilitaci a dřívějšího dosažení užitečného rozsahu pohybu 

v operovaném koleni. Současná data ukazují minimální rozdíly mezi konečnými 

biomechanickými vlastnostmi alograftu a autograftu (43, 55). 

Rizika a nevýhody použití alograftů jsou (42, 55): 

- možný přenos nemocí, především virových,  které je ale vzhledem k pečlivému výběru a 

selekci dárců velmi malé  

- možná imunitní reakce příjemce s prodlouženou dobou vhojování 

- delší doba ligamentizace než u autoštěpů 

- cena aloštěpů 
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4.5 Umělé vazy 

Hledaly se cesty arteficiálních vazů – syntetických vláken. Začaly se používat různé 

materiály – karbonová vlákna, Goretex, Surgicraft apod. V současné době se používají 

syntetická vlákna v některých částech světa především k augmentaci operovaných vazů (LAD 

Kennedy z polyesteru) (43). K samotné rekonstrukci LCA neměla tato metoda prozatím 

výrazný úspěch. Během dvou let docházelo k biomechanické poruše transplantátu nebo 

k sekundární synovitidě spojené s odlučováním části transplantátu (11). 

 

5 Rehabilitace po plastice LCA 
Rehabilitace po plastice LCA zaznamenala výrazný rozvoj za poslední desetiletí. Hlavní 

cíl však zůstává stejný: 

- obnova rozsahu pohybu 

- obnova svalové síly 

- obnova statické a dynamické stability kolenního kloubu 

- obnova předoperační kondice 

Intenzivní výzkum biomechaniky zraněného a operovaného kolene vedl k upuštění 

technik používaných v 80. letech, pro něž byly typické pooperační imobilizace s následným 

zpožděním zahájení rehabilitačního plánu. To zapříčinilo spolu s rozsáhlejším operačním 

výkonem četné pooperační problémy: značnou hypotrofii stehenního svalstva, změny kloubní 

chrupavky, vazů a omezení rozsahu pohybu (25). 

V dnešní době jsou negativní faktory omezeny na minimum: pohyb se cvičí prakticky od 

začátku, koleno neimobilizujeme, pouze chráníme ortézou. S mírnou zátěží se začíná již po 6 

týdnech (11, 25), na některých pracovištích již za 1-2 týdny po operaci (25). Názory na 

pooperační léčbu se značně liší. Není totiž snadné najít v rámci rehabilitačního programu 

rovnováhu mezi nutnou ochranou rekonstruovaného vazu a následky, které by mohly být 

zapříčiněny ochranou nadměrnou. Štěp totiž nesmí být vystavován nadměrné zátěži, aby bylo 

zajištěno řádné hojení.  

Na jedné straně se doporučuje 12-týdenní odlehčení s minimálním zatížením (11, 36) a až 

následná plná zátěž, na druhé straně zatěžování už od prvního týdne. Štěp je vzhledem k 

špatné revaskularizaci nejslabší prvních 12 týdnů, podle čehož je nutné přizpůsobit léčbu. Na 

druhou stranu, studie zkoumající hojení vazu prokázali, že progresivní kontrolované 

zatěžování poskytuje stimul k hojení, což zvýšuje kvalitu integrace štěpu (11). 

Přestože se názory na pooperační péči liší, jedno je nezpochybnitelné – včasný pasivní a 

aktivní pohybový program zmírňuje peroperační poškození tkáně, edém a hemarthros (36). 
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 Veškeré metody náhrad předního zkříženého vazu mají společné pooperační komplikace 

(zejména v prvních týdnech rekonvalescence) (25): 

1. Uvolnění štěpu těsně po operaci – je dáno technickou chybou během operace, 

zakotvení štěpu bylo nedostatečné 

2. Uvolnění dobře zakotveného štěpu vlivem pooperační zátěže – nesprávná léčebná 

rehabilitace, přílišné nevhodné zatěžování 

3. Patellofemorální bolesti – zejména po použití autologního štěpu z ligamentum 

patellae (viz str. 15). Často je chondropatie čéšky přítomna již před operací, 

pooperační výpotky a přetížení cvičením ve flexi jsou startovacím momentem 

bolestí. Snížení obtíží dosáhneme jednak prevencí výpotků, cvičením se zátěží 

s minimální flexí kolene. V pokročilejších fázích rekonvalescence se nedoporučuje 

klekat, provádět hluboké dřepy, v posilovacích aparátech neprovádět flexi větší než 

45o

4. Tvoření výpotku v kloubu – omezíme jednak řádným cvičením (izomerií m. 

quadriceps), a chlazením (viz str. 26). K podpoře drenáže během prvních dvou dní 

po operaci, kdy je zaveden Redonův drén napomáhají také pasivní pohyby 

v kolenním kloubu. 

 a při šlapání na kole nevolit velkou zátěž. 

5. Bolesti v přední části kolene při plné extenzi, bolest je lokalizována do oblasti 

Hoffova tukového tělesa, případně je omezena extenze – bolest při zduření Hoffova 

tělesa se může objevit i tehdy, pokud jsme při operaci viděli jasně, že extenze je plná 

a bez tísnění v přední části kolenního kloubu. Otokem zvětšené tukové těleso natolik 

vyplní přední část  kloubu, že se jeho část může uskřinout mezi tibii a femur při 

plném propnutí kloubu. Někdy je tento mechanizmus odpovědný za extenční deficit. 

Ve většině případů postačí důsledné chlazení. 

6. Omezení extenze kolene bez výraznější bolestivosti – omezení extenze bez účasti 

Hoffova tělesa může mít dvojí mechanizmus: omezení je aktivní i pasivní, pak 

bývají zkrácené hamstringy. Při jejich protahování můžeme použít aplikaci tepla ze 

zadní strany kolenního kloubu, který současně chladíme vpředu. Pokud je jen určitý 

výpadek aktivní extenze, kdy pasivně lze docílit plného rozsahu, je na vině 

nociceptivní složka nebo tzv. „pasivní spád“ (40), kdy je třeba více zaktivizovat m. 

quadriceps. 
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Koordinace mezi vazivovým a svalovým systémem je zajištěna pomocí kinetického 

neuromuskulárního řetězce. Podle této teorie dochází při pohybu i při působení vnějších sil 

k dráždění neuroreceptorů, lokalizovaných zejména v zkřížených vazech a kloubním pouzdře. 

Tyto proprioreceptory prostřednictvím  senzitivních nervových vláken informují o postavení 

kloubu, jeho pohybu a hlavně o napětí vazů. Tyto údaje jsou zpracovány v CNS a 

motorickými dráhami je působením příslušných svalových skupin zajištěná činnost kloubu. 

Zásah do kloubních struktur, úrazem nebo operačním výkonem se proto v prvé řadě odrazí na 

svalovém systému (31). 

Kalund a spol. zjistil, že načasování svalových kontrakcí v oblasti kolene během chůze u 

LCA deficitních jedinců je rozdílné než u lidí s intaktním LCA: u osob s deficitním LCA se 

ischiokrurální svaly zapojují významně dříve, než u kontrolní skupiny. Kalund předpokládá, 

že se jedná o přirozeně upravený motorický program hamstringů jako obranná reakce na 

porušený „kloubně-ischiokrurální“ reflexní oblouk (30). 

Později provedená studie na 50 lidech s LCA deficitním kolenem prokázala, že je 

významně prodloužená (téměř dvakrát) latence reflexní kontrakce hamstringů při působení 

příčné vnější síly na tibii v porovnání se zdravou končetinou (5). 

Bylo zjištěno, že pomocí vnitrokloubně umístěných elektrod v proximální části LCA lze 

vyvolat aktivitu aferentních nervových vláken v LCA, které ovlivní motorickou aktivitu 

svalových skupin podílejících se na stabilizaci kolenního kloubu (49). Vzhledem k dlouhé 

latenci (70 – 110 ms) mezi podnětem a motorickou odpovědí  nemůže tento excitační reflex 

sloužit jako automatický ochranný mechanismus pro LCA. Proto se mnoho autorů (17, 24, 

34) domnívá, že mechanoreceptory v kloubním pouzdře a ve vazech přispívají k optimální 

koordinaci svalové aktivity během pohybu i v postuře, což dokazuje nezanedbatelný význam 

neuroreceptorů v LCA na funkci dynamické stabilizace kolenního kloubu.  

Bolest a kloubní výpotek mají velmi nepříznivý vliv na nervosvalový aparát. Samotné 

nociceptivní dráždění vede k velmi rychlé hypotrofizaci svalu. A proto snaha o redukci bolesti 

a kloubního výpotku po operaci nemá pouze význam pro pacientovu úlevu, ale také se 

zpomaluje hypotrofie svalů u imobilních pacientů. Také dráždění proprioceptorů svalových 

vřetének v jakékoliv formě, jako např. masážní výkony, tření a hnětení, hypotrofii zpomalují 

(31).  

Pro rychlý vznik hypotrofie při imobilizaci má také velký význam poloha svalu. Když 

jsou při imobilizaci svalové úpony od sebe velmi oddálené (sval je natažený až přetažený), 

nedochází k atrofii, ale dokonce až k hypertrofii, ve střední poloze je hypotrofie pomalá. Když 

jsou úpony velmi přiblížené, hypotrofie nastupuje velmi rychle (31). 
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Je třeba se zmínit, že jednotlivé svaly mají rozdílnou tendenci při útlumu jejich funkce. 

V patofyziologii tohoto děje hrají důležitou úlohu rozdílná svalová vlákna, která se dají 

rozdělit na dvě základní skupiny: I. typ tonická pomalá a II. typ fázická rychlá. Liší se nejen 

metabolicky, ale i podle názvu svými fyzikálními vlastnostmi a úlohami.Výzkumy ukázaly, 

že vlákna typu II, které jsou zejména zodpovědné za rychlou svalovou kontrakci, jsou asi 3x 

silnější než tonická vlákna. Veškeré svaly v lidském těle obsahují oba typy svalových vláken, 

ale v různém poměru. Pomalé svaly (s převahou svalových vláken I. typu) mají za 

patologických okolností tendenci k hypertonu a zkracování se, zatímco rychlé svaly 

přecházejí za těchto okolností rychle do útlumu, hypotenzi a hypotrofii (31, 57). 

M. quadriceps femoris se skládá jednak z části svalů tzv. „pomalých“ a představuje ho m. 

rectus femoris a z části rychlého svalstva, které představují vasty. Negativní podněty 

z kloubu, jako např. nepřirozená poloha v koleni, fixace kolena, jakékoliv vypadnutí kolena 

z funkce, bolest, výpotek v kloubní dutině, reflexně působí hypotrofii zejména svalových 

vláken typu II. Proto m. vastus medialis, který obsahuje především vlákna typu II, má po 

operaci značnou tendenci k hypotrofii. Silové cvičení proti maximálnímu odporu působí 

příznivě právě na tento typ vláken. Na druhé straně hamstringy obsahují asi z poloviny vlákna 

typu I a vyjma posilování v pozdějších fázích  léčebné rehabilitace musíme zařadit 

protahovací cviky, které příznivě ovlivňují tonická vlákna (57). 

 
5.1 Některé pojmy užívané v souvislosti s terapií  po plastice LCA 

5.1.1 Trénink dynamické stabilizace kolenního kloubu 

Je neopominutelnou podmínkou dlouhodobého úspěchu operační léčby. Každý trénink 

dynamické stabilizace vychází z představy provázanosti propriocepce, neuromotoriky, stavu 

měkkých tkání a kloubních struktur vůbec (viz výše). Neměly by být opomenuty i širší 

souvislosti rehabilitace, zejména osobnostní a motivační (34). 

Zásady progrese tréninku (34): 

- upřednostňovat kvalitu před kvantitou 

- náročnější stupeň zařadit až po dokonalém zvládnutí předchozího 

- zátěž zvyšujeme pokud možno jen v jednom parametru 

- postupujeme od statické stabilizace k dynamické, k labializaci 

- prodlužujeme čas 

- od plynulosti přecházíme k zařazování náhlých změn 



 

 26 

- po zvládnutí cvičení v zavřených kinematických řetězcích zařazujeme cvičení 

v řetězcích otevřených 

- od pohybu v sagitální rovině (flexe-extenze) přecházíme opatrně k rotacím, translacím 

a  obecně „traumatizujícím situacím“ 

5.1.2 Cvičení v uzavřených a otevřených kinetických řetězcích 

Otevřený kinetický řetězec (open chain, OKC) je takový, kde je možné změnit postavení 

v jednom kloubu (a nemusí to být kloub distální) beze změny postavení v ostatních. 

V uzavřeném kinetickém řetězci (closed chain, CKC) je změna postavení v jednom kloubu 

možná pouze za současné změny postavení v dalším/dalších kloubech (60). 

Chůze se skládá jak z uzavřených (stojná fáze), tak z otevřených (švihová fáze) 

kinetických řetězců. A to v poměru doby trvání 65:35 při normální chůzi. V běhu komponenta 

zavřeného řetězce klesá (při sprintu až na 10%) (14). 

V současné době se vedou poměrně rozsáhlé diskuse ohledně volby cvičení v CKC či 

OKC v reedukaci pohybu po traumatech dolních končetin. Obecně se soudí, že cvičení v CKC 

je vhodné zejména jako hlavní typ cvičení v ranné fázi rehabilitace po rekonstrukci LCA (14, 

34, 61). 

 Vycházíme-li totiž z vývojové kineziologie, tak teprve po zvládnutí aktivit v CKC, které 

vedly k vytvoření posturálních předpokladů všech dalších  motorických činností, se uplatní 

pohyby v OKC. Vyspělé, cílené pohyby v OKC jsou tedy derivátem CKC: i když jde o pohyb 

v jediném kloubu, ostatní jsou týmž pohybovým programem stabilizovány a tak i když se 

segmenty nepohybují, jsou součástí motorického plánu. Pohyby jsou účelně realizovány 

tehdy, když je nejprve aktivitou CKC vytvořeno punktum fixum pro pohyb (14). 

Dalším důvodem cvičení v CKC je snaha o redukci posunu tibie dopředu vůči femuru. Při 

zatížené končetině, která je typická pro cvičení v CKC, vzniká komprese kloubních plošek a 

tím také výraznější facilitace svalové kokontrakce zúčastněných svalů, což minimalizuje 

anteriorní translaci tibie vůči femuru. Navíc dochází ke zvýšení nervosvalové koordinace a 

proprioceptivní stimulaci (34).  

Hlavním negativním faktorem vznikajícím během cvičení v OKC je považován vznik 

střihové složky sil (Shear force), což právě v případě kolenního kloubu hraje podstatnou roli 

(29, 35). Z obrázku č. 3 je patrné porovnání vzniku této střihové (smykové) složky během 

pohybu v OKC a CKC. Právě tato složka je zodpovědná za nadměrné napínaní LCA. Je 

způsobena zejména silnou kontrakcí m. quadriceps femoris, typickou pro cvičení v OKC. 

Zatímco kompresivní silová složka, typická pro pohyb v CKC tuto sílu minimalizuje (35). 
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Posilování m. quadricps 

femoris prostřednictvím cvičení 

v OKC (vyjma izometrického) 

bychom kvůli velkému zatížení 

rekonstruovanému vazu neměli 

v časných fázích rehabilitačního 

programu zařazovat (25). 

Izometrická kontrakce m. 

quadriceps femoris je v podstatě 

forma cvičení v OKC, která snižuje riziko atrofie a zlepšuje jeho nervosvalovou kontrolu. 

Také napomáhá resorpci kloubního výpotku a je typem automobilizace pately, čímž se 

redukuje výskyt patelofemorální blokády, která se může spolupodílet na omezeném kloubním 

rozsahu a je jedním z důvodů snížené svalové kontroly m. quadriceps femoris (25).  

Rehabilitace a trénink by však  neměly skončit uspokojením z dobré funkce kolenního 

kloubu v poměrně stabilních situacích (9). Každá mimořádná zátěž v běžném životě, a tím 

spíše ve sportu, by znamenala téměř jisté trauma. Zdá se, že rizikovým faktorem je přechod 

OKC v CKC. Jde o okamžik, ve kterém se řetězec právě setkává s nezanedbatelnou vnější 

silou. Pokud tato síla není adekvátně vyvažována další silou (stabilizujících svalů), dochází 

k traumatu (14).  To jsou důvody, proč je důležitá progrese tréninku směrem k otevřeným 

kinematickým řetězcům, a vůbec k „rizikovým“ situacím, důsledně ovšem respektující zásady 

bezpečné progrese. Zejména kvalitní zvládnutí předchozího stupně a respektování lokální 

kondice kolenního kloubu i celkové kondice rehabilitanta (34). 

5.1.3 Senzomotorický, proprioceptivní trénink  

Metodika senzomotorické stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického 

učení a cílem této metody je dosáhnout reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to 

v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální kontrolu (44). 

Senzomotorická stimulace je cvičením v CKC ve smyslu weight-bearing exercise bez 

lokomočního významu, zato s vystupňovaným prvkem stabilizačních a balančních funkcí. 

Vychází se ze statických cvičení a postupně se přechází na náročnější balanční techniky. 

Pacient je uváděn do labilních situací, kde pohybové programy muskulatury, pracující 

převážně posturálně v CKC, musejí zajistit současné nároky na antigravitační zpevnění 

nosných kloubů a páteře na jedné straně a korekční souhyby při udržování rovnováhy na 

           Obr. 3 
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straně druhé. Aktuálně zapojované řetězce se pochopitelně liší podle charakteru cvičení – ve 

stoji, sedu, na míči atd. (14).  

Je třeba uvést, že správně prováděný senzomotorický, resp. proprioceptivní trénink, 

představuje také zcela fyziologickou analgetizaci minimálně tlumící žádoucí nociceptivní 

informaci (9, 24). 

5.1.4 Izokinetické cvičení 

Při cvičení s konstantní zátěží vyvíjí sval sílu, která musí být větší než vnější zatížení, aby 

k pohybu vůbec došlo. Síla se během pohybu mění a její velikost odpovídá vztahu: síla svalu-

míra natažení (předpětí) svalu. Ta se během vykonávání pohybu mění, a tedy se mění i 

velikost vyvíjené svalové síly. Když vnější zatížení je konstantní nebo se mění jen 

nepodstatně, dochází v určitých polohách pohybu k vysokému, resp. nadměrnému zatížení a 

v jiných polohách pohybu naopak nedostatečnému zatížení. To může způsobit přetažení svalu 

či jiných struktur (např. vazů) nebo (při nedostatečném zatížení) pokles efektivnosti cvičení 

(48). 

Z tohoto faktu, kdy vývoj síly svalů se v průběhu konkrétního pohybu dramaticky mění  a 

maximální síly je dosaženo jen ve velmi úzkém rozmezí, vychází izokinetické cvičení. Zevní 

přístrojová kontrola úhlové rychlosti má za cíl rozložit optimum vývoje svalové síly do 

většího rozsahu. Tento trénink slouží ke zvyšování síly, ne koordinace. Udává se, že při 

úhlových rychlostech kolem 60 st./sec. trénujeme hlavně svalovou sílu, při vyšších úhlových 

rychlostech (180-300 st./sec.) se posiluje výdrž (34). 

Výsledky ukazují, že izokinetický bicyklový ergometr představuje také vhodnou 

alternativu ke kvantitavnímu zhodnocení silového deficitu postižené končetiny (22). 

Přestože se izokinetické cvičení využívá kromě rehabilitace i v tréninkových metodách u 

sportovců, hlavními nevýhodami jsou zejména vysoké finanční náklady při zakoupení 

izokinetického přístroje a relativně vysoká časová náročnost při přestavbě přístroje při cvičení 

více svalových skupin nebo končetin (48). 

5.1.5 Lokomoční trénink 

Průvodní hypofunkce některých svalových skupin (gluteálních, břišních i jiných) po 

plastice LCA je důvodem přestavby pohybového stereotypu chůze, zvláště v bederní oblasti a 

hrozí výskyt pozdějších vertebrogenních obtíží (31). 

Nejen proto je důležitý soustavný a progresivní lokomoční trénink s přiměřeným využitím 

všech jeho modalit (odlehčení, podlaha, molitan, motorový chodník, terén, běh…). Po 
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úspěšné terapii či tréninku klademe důraz na udržení lokomoční aktivity. Vhodným tréninkem 

bývá např. jízda ve stoje v prostředcích hromadné dopravy (34). 

5.1.6 Plyometrická cvičení 

Anglicky ply – změna, úsilí, opakovaný pohyb, kyvadlově se dopravovat. Po excentrické 

dekontrakci („brždění“) následuje rychlá koncentrická aktivace. Jedná se tedy o alternaci 

decelerace/akcelerace, protažení/akce. Příkladem je seskok a následný výskok z bedýnky, do 

určité míry i cik-cak běh apod. U plyometrického tréninku se klade důraz na kvalitu a 

rychlost, ne na kvantitu. Je třeba zajistit předehřátí a tlumení nárazového šoku (tedy ne naboso 

na tvrdé podlaze) (34).  

Jedná se v podstatě o okamžik, kdy se mění pohyb z OKC v CKC, což patří 

k nejrizikovějším fázím pohybu (viz str. 23).  

Byla zjištěna rozdílná kinetika kolenního kloubu mezi pohlavím při plyometrickém 

cvičení. Ženy jsou vystaveny vzniku větší smykové síly v proximální části tibie během 

„brzdící fáze“ pohybu (fáze těsně po seskoku) při všech typech „stop-jump“ cvicích. Tato síla 

má za následek zvýšené napětí LCA. Toto zvýšení střižných sil u žen je pravděpodobně 

způsobeno zvýšeným tahem m. quadriceps femoris oproti ischiokrurálním svalům a snížením 

flexe v kolenním kloubu během doskoku (29).  

Plyometrická cvičení se používají v různých odvětvích sportu (i jako prevence úrazu), ale 

jsou také důležitá v konečné fázi rehabilitačního programu z důvodu zlepšení schopnosti se 

vyrovnat s tímto typem stresu v běžném životě a redukovat pravděpodobnost opětovného 

zranění. 

5.1.7 Elektrická svalová stimulace 

Elektrogymnastika se nemůže uplatnit jako náhrada aktivního cvičení, využíváme jí jen 

tehdy, když pacient není schopen aktivní kontrakce nebo jen kontrakce některé části 

hypotrofního svalu. Jde nám pouze o obnovení reakce ve smyslu vyvolání záškubu 

v postiženém svalu a synchronizujeme elektrický impulz vždy s volním úsilím po kontrakci. 

Elektrogymnastika jako doplňková metoda je odůvodněná tím, že se podílí cestou 

dráždění aferentních vláken a gama systému na facilitaci volní kontrakce svalu, zlepšuje 

prokrvení a většina klinických studií uvádí signifikantní přírůstek svalové hmoty při 

kombinaci aktivního cvičení a elektrogymnastiky (31). 
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5.1.8 Elektromyogram (EMG) biofeedback 

Biofeedback je „zpětné hlášení“ nepřímo vnímatelných fyziologických procesů jako např. 

elektrické aktivity svalů, pomocí vnímatelného signálu. V oblasti fyzioterapie má největší 

význam EMG-biofeedback, který pracuje s povrchovými elektrodami, které snímají 

potenciály svalové a tyto následně převádějí na signály vizuální či akustické (44).  

Při terapii po platice LCA se EMG-biofeedback využívá při různých cvičení, aplikovaný 

zejména na hamstringy a m. vastus medialis m. quadriceps femoris k povzbuzení svalové 

aktivity (61). Přináší to sebou mnoho výhod: aktivní účast zvyšuje pacientovu motivaci, 

současně je cvičena jeho schopnost vnímání a pacient sám získává objektivní informaci o 

postupu terapie. Na druhé straně je však nevýhodou poměrně vysoká cena přístroje (44). 

5.1.9 Kryoterapie 

Kryoterapie je běžně využívaná léčebná forma nejen po operačních výkonech. Jednotlivé 

klinické pokusy ocenily účinnost kryoterapie po artroskopicky asistované plastice LCA. Byla 

provedena meta-analýza (50) sedmi studií, které srovnávají kryoterapii k placebu skupině po 

plastice LCA. Výsledky byly hodnoceny zejména k účinnosti kryoterapie na postoperační 

drenáž, ovlivnění rozsahu pohybu v kolenním kloubu a na redukci bolesti. Bylo zjištěno, že 

postoperační drenáž a rozsahy pohybu nebyly významně rozdílné mezi kryoterapii využívající 

a kontrolní skupinou. Nicméně, u pacientů využívající kryoterapii byla významně nižší 

pooperační bolest. Tato meta-studie prokázala, že kryoterapie má svoji nezastupitelnou úlohu 

při kontrole pooperační bolesti a vzhledem k faktům, že tato terapie je velmi levná, zvyšuje 

pacientovo uspokojení a málokdy se pojí s nežádoucími účinky, je proto velmi doporučována.  

5.1.10 LCA ortézy 

Používání kolenních ortéz je jedna z mnoha nezcela vyjasněných oblastí v rámci 

rehabilitačního programu po plastice LCA. Existují celkem tři základní typy kolenních ortéz: 

profylaktické (preventivní), rehabilitační a funkční ortézy. Preventivní kolenní ortézy jsou 

navrženy k tomu, aby absorbovaly nárazy během sportovních aktivit a tím snižovaly 

pravděpodobnost kloubního poškození (19). 

Bezprostředně po plastice LCA stojíme před složitou úlohou do jaké míry operované 

koleno imobilizovat. Pooperační imobilizace má nepříznivý vliv na skelet a měkké tkáně, 

avšak vytváří příznivé podmínky pro hojení vazu. Včasná mobilizace, která je naším cílem, 
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naopak předchází škodám na skeletu, ale při předčasném zatížení vazu zhoršuje podmínky pro 

jeho zhojení a zvyšuje riziko opětovného poranění (31). 

Většina pracovišť řeší toto dilema kompromisem, a to použitím rehabilitačních ortéz, 

které limitují pohyb v určitém rozpětí pohybu. Např. Chaloupka doporučuje imobilizovat 

ortézou pevně nastavenou na 30o do doby než je odstraněn Redonův drén (dva dny po 

operaci) a poté umožnit  rozsah pohybu do 90o

Další často kladená otázka v pozdějším období rehabilitačního programu se týká  

používání tzv. funkčních ortéz. Ty byly navrženy pro LCA deficitní jedince a jsou 

konstruovány tak, aby asistovaly nebo poskytovaly funkční stabilitu kolenního kloubu a 

zajistily preventivní podporu během cvičení a jiných sportovních aktivit. V prvé řadě je snaha  

o redukci nadměrné anteromediální rotace a subluxaci v kolenním kloubu, které jsou hlavními 

symptomy při deficitu LCA (19). 

 flexe. Po šesti týdnech, kdy pacient začíná 

chodit bez berlí odkládá i ortézu (25, 33). 

Mnoho biomechanických studií prokazuje, že užívané funkční ortézy mohou zlepšit 

kolenní stabilitu pouze při běžném zatížení (chůzi), ale pokud je zatížení větší (během 

sportovních aktivit), je jejich efekt minimální (2, 6). 

Přesto většina pacientů udává, že nošení ortéz zvyšuje pocit ochrany a zlepšuje jejich 

sportovní výkony (18). Z této diskrepance mezi objektivním a subjektivním hodnocením 

funkčních ortéz vyplývá, že je třeba uvažovat i o jiných působcích ortéz na kolenní kloub, než 

pouze vliv biomechanický.  

Je zřejmé, alespoň z krátkodobého pohledu, že hlavním úkolem ortetické podpory 

kolenního kloubu je jeho biomechanické zajištění a ochrana před traumatizujícími momenty 

sil. Z dlouhodobého hlediska je ovšem zapotřebí zvážit i jejich vliv na neuromotoriku-

časování svalů a senzorickou aferentaci ze segmentu (34). Např. Gloria a kol. testovali vliv 

funkčních ortéz na propriocepci. Došli k závěru, že schopnost pacienta reprodukovat přesnou 

statickou polohu postižené končetiny za použití funkční ortézy je vyšší než bez použití ortézy 

(19).  

Rita a kol. zkoumali u LCA deficitních osob vliv funkčních ortéz a svalové únavy na 

rychlost odpovědi hamstringů při působení vnější síly na tibii. Došli k závěru, že ortézy tuto 

časovou latenci zkracují, zatímco svalová únava ji prodlužuje nezávisle na tom, zda je či není 

použita ortéza. Proto by se pacienti neměli spoléhat na ochranný vliv ortéz během 

déletrvajících sportovních aktivit, kdy dochází k svalové únavě (52). 
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6 Rehabilitační program po plastice předního zkříženého vazu (LCA) 
Rehabilitace po plastice LCA zaznamenala během posledních let výrazné změny a to 

zejména ve své progresi k razantnějšímu přístupu. Nutno podotknout, že se jednotlivé 

rehabilitační programy na jednotlivých pracovištích liší a i autoři nejsou zcela jednotní, 

hlavně co se načasování jednotlivých fází týče.  

Je důležité si uvědomit, že univerzální rehabilitační program neexistuje a je třeba 

přizpůsobit léčbu každému pacientovi zvlášť podle jeho možností a typu operace. Já zde 

rámcově popíši dva nejčastější přístupy, v dnešní době uplatňované, po plastice LCA za 

použití autologního štěpu z ligamenta patellae. První, „tradiční“ přístup užívaný na většině 

našich pracovištích, klade důraz na ochranu a postupné zatěžování rekonstruovaného vazu. Na 

druhé straně razantnější (angl. accelerated, progressive) program využívaný zejména u 

aktivních sportovců je agresivnější a náročnější kvůli zvýšeným požadavkům na kolenní 

kloub.  

6.1 „Tradiční“ rehabilitační program 

Rehabilitační program můžeme rozdělit do čtyř základních fází. Je snaha o stanovení 

kritérií, kdy je bezpečně možné přistoupit k vyššímu, náročnějšímu stupni programu. Délka 

jednotlivých fází se podle autorů různí, a to zejména v pozdějším období rehabilitace, kdy je 

individuální přístup podmínkou. 

6.1.1 Předoperační fáze 

Tato fáze začíná ihned po poranění LCA. 

Hlavním cílem předoperační fáze je (61): 

- Redukce otoku a bolesti 

- Obnovení plného rozsahu pohybu (zejména plná kolenní extenze) 

- Obnovení volní svalové aktivace 

- Nácvik chůze o francouzských berlích 

- Seznámení pacienta s operací 

Přestože je mnoho názorů, co se týče optimálního načasování operačního výkonu, 

zejména vlivu brzké operace po úrazu na vznik arthrofibrozy, při určení data operace by měl 

lékař uvážit zejména splnění těchto cílů. 

Snížení kloubního otoku a bolesti 

Samotný kloubní otok a bolest mají nervosvalový inhibiční efekt (viz str. 20), proto se 

snažíme o jejich redukci co nejdříve. Využívá se elastických návleků, , aktivní svalové 
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kontrakce, elevace končetiny v plné extenzi nad úroveň srdce, kryoterapie, nízko- a 

středofrekvenční elektroterapie, punkce a farmakoterapie. 

Obnovení plného rozsahu pohybu 

Pasivní dosažení plné extenze je jedním ze základních předpokladů zakončení 

předoperační fáze. Bylo zjištěno, že provedení plastiky LCA až po dosažení plné extenze 

snižuje výskyt pooperační arthrofibrozy (56). Také se pasivním cvičením obnovuje kolenní 

flexe. 

Obnovení volní svalové kontrakce 

Hlavním cílem svalového posílení je volní svalová aktivace. Bylo zjištěno, že u jedince po 

přetržení LCA je jedním z ochranných mechanismů reflexní inhibice m. quadriceps femoris a 

facilitace hamstringů. Podle některých autorů je tento mechanismus primárním důvodem 

zvýšené atrofie extenzorů kolena (10). Proto je maximální snaha o zapojování m. quadriceps 

femoris, jak je to jen možné. Elektrická svalová stimulace během cvičení m. quadriceps 

femoris nebo biofeedback mohou dopomoci ke zvýšení svalové aktivity. Využíváme hlavně 

izometrická cvičení a cvičení v uzavřených kinematických řetězcích (rotoped,  minidřepy, 

stepper, atd.) (61). 

6.1.2 Druhá fáze (pooperační) 

Tato fáze zahrnuje první dva týdny po operaci (11, 25). Ze stran štěpu jde o zánětlivou 

reakci (25). Někteří autoři na určitou dobu znehybňují končetinu v ortéze (25, 36, 61).  

Hlavními cíli jsou (25, 61): 

- kontrola pooperačního otoku a bolesti 

- dosažení plné extenze  

- získání 90o

- udržení aktivace m. quadriceps femoris 

 flexe 

- prevence patelární blokády s následnými komplikacemi (viz str. 23) 

Kontrola pooperačního otoku a bolesti 

Studené obklady aplikujeme ihned po operaci a využíváme stejných prostředků jako 

v předchozí fázi. 
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Dosažení plné extenze v kolenním kloubu 

Využíváme jak polohování (DK 

v extenčním postavení v kolenním kloubu s 

podložením paty), tak i pasivních a aktivních 

cvičení (viz dále.) U žen se často vyskytuje 

fyziologická mírná hyperextenze v kolenního 

kloubu a nastává tedy otázka, zda ji obnovit i po 

plastice LCA. Wilk (61) doporučuje tuto 

hyperextenzi obnovit pomocí pasivního 

polohování a protahování pouze do 5o

Získání 90

 a to 

z důvodu znevýhodnění mechanických 

podmínek hamstringů během jejich aktivity 

v hyperextenčním postavení (obr. 4) 

o

K dosažení optimálního kloubního rozsahu 

využíváme, zvláště v počátečním období 

rehabilitace, motodlahu. Výhodou je možnost 

nastavení rychlosti a rozsahu pohybu. Pohyb 

je vykonáván s relaxovanou končetinou, zcela 

pasivně. Rozsah pohybu postupně zvyšujeme 

až do požadovaných 90

 flexe 

o

Asi po 5-10 dnech, kdy pacient dosáhne 60

 (57). 
o

Protahování hamstringů zařazujeme ihned, jak to stav pacienta dovolí (bolest, otok, atd.) 

 flexe a zvládá chůzi o dvou francouzských 

berlích, je propuštěn domů a léčbu absolvuje ambulantně. Rozsah pohybu zvyšujeme opatrně 

i pomocí PIR (31). 

Udržení aktivace m. quadriceps femoris 

V této fázi, přestože se snažíme vyvarovat nadměrným kontrakcím m. quadriceps femoris 

(chůze pouze o berlích s maximálním odlehčení operované končetiny), určitá kontrolovaná 

aktivace extenzorů kolenního kloubu pomáhá v redukci a prevenci vzniku pooperačních 

komplikací (viz str. 23).  

Při izometrickém cvičení klademe ze začátku větší důraz na flexory než extenzory (31).  

                 A            B 
Ramena momentů sil flexorů kolene ve 30o flexi (A) 
a 5o hyperextenzi (B). ds- krátká hlava m. biceps 
femoris, dl - dlouhá hlava m. biceps femoris,dg - m. 
gastrocnemius. BW naznačuje působení tělesné váhy.  

Obr. 4.  
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Také flexe dolní končetiny nad podložku s dorzální flexí hlezenního kloubu napomáhá 

získat plnou extenzi v kolenním kloubu, aktivuje m. quadriceps femoris a zvyšuje perfuzi 

dolních končetin.  

Pokud pacient není schopen adekvátně aktivovat m. quadriceps femoris, aplikujeme 

elektrickou stimulaci či myofeedback (31, 61). 

V této fázi neopomíjíme ani mobilizaci pately, tibiofibulárního kloubu a komplexní 

trénink pohybového aparátu. Po odstranění stehů zapojujeme do terapie také měkké techniky 

pečující o jizvu (36).  

V přípravě pacienta na cvičení využíváme s dobrým efektem masáže, které působí nejen 

relaxačně, hyperemizačně, ale také, vlivem proprioceptivní stimulace, preventivně proti 

hypotrofii (31). 

Na konci druhého týdne po operaci začínáme s aktivací m. quadriceps femoris a 

hamstringů používat také senzomotorickou stimulaci a jiná cvičení v CKC. Vlastnímu cvičení 

předcházejí vždy postupy, které jsou cíleny k úpravě funkce periferních struktur tj. kůže, 

podkoží, vazů, kloubů atd., u kterých je nutné zajistit jejich optimální funkci. S postupující 

obtížností se přidávají cviky na úsečích, nejprve na úseči válcové (ve 3 osách), dále na úseči 

kulové atd. (44), podle zásad progrese tréninku (viz str.21). 

K zlepšení stability kolenního kloubu můžeme také využít metodu proprioceptivní 

nervosvalové facilitace, zejména rytmickou stabilizaci flexorů a extenzorů kolena (31). 

Pacient začíná jezdit na rotopedu s minimální zátěží (pokud jízdou nevzniká otok, výpotek 

nebo nedochází ke zhoršování bolestí) a později také plavat (po uzavření operační rány a jen 

kraulové nohy) (25). 

6.1.3 Třetí fáze (2.-6. pooperační týden) 

Ze strany štěpu dochází v tomto období k jeho nekróze a revaskularizaci (25). Rychlost 

progrese zlepšení je založená na pacientově odpovědi na operaci a následné rehabilitaci. Na 

začátku této fáze by měla být splněna tato kritéria (61): plná pasivní extenze, pasivní flexe do 

90o

Hlavními cíli jsou (61): 

, adekvátní volní aktivace m. quadriceps femoris („quadriceps kontrol“ a schopnost 

zvednout extendovanou dolní končetinu nad podložku),  obnovená kloubní vůle pately, 

minimální kloubní otok a samostatná chůze o dvou francouzských berlích.  

- udržení plné extenze 

- zvětšení kolenní flexe 

- proprioceptivní trénink (postupná progrese od statického k dynamickému) 
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- kontrola otoku 

V pozdějším období této fáze, spolu s technikami a cvičením z předešlé fáze, začínáme 

zapojovat cvičení v OKC a posilovací cviky. Vzhledem k faktu, že při izometrické kontrakci 

m. quadriceps femoris napětí LCA během posledních 30o extenze významně narůstá, cvičíme 

zpočátku v OKC (zejména proti odporu) pouze v rozmezí 40o-90o

Umístění odporu a rychlost cvičení může také ovlivnit velikost tibiofemorálních střižných 

sil. Wilk a Andrews studovali efekt umístění odporu během isokinetického cvičení v OKC u 

LCA deficitních pacientů. Zjistili významně nižší tibiální posun při umístění odporu 

proximálněji (8 cm nad umístění distální) ve srovnání s konvenčně užívaným umístěním 

distálního odporu v úrovni těsně nad malleolus medialis. Také zaznamenali nárůst těchto 

nežádoucích sil během kolenní extenze prováděné pomalejší rychlostí (60

 flexe (31, 61).  

o/s) nežli při 

rychlostech vyšších (180o/s a 300o

K posílení svalů využíváme zpočátku cvičení v uzavřených kinetických řetězcích 

(rotoped), nejprve s minimální zátěží, kterou postupně zvyšujeme. Zapojování cvičení 

v bazénu do programu usnadňuje nácvik chůze a poskytuje bezpečné prostředí i pro další 

funkční cvičení. Pacient stále chodí o berlích, ale již s částečným zatížením operované 

končetiny (61). 

/s) (62). 

6.1.4 Čtvrtá fáze (od 6. týdne po operaci) 

Poslední fáze, která začíná šestým týdnem (do  4. měsíce dochází k proliferaci buněk a 

obnovení vazu (25)) po operaci a končí znovunavrácením ke sportu či aktivit předcházející 

traumatu. Pacient již odkládá berle (25, 33), začíná plně používat m.quadriceps femoris, 

pokračuje se v posilování a zvyšování zátěže kolene, neuromuskulární reedukaci 

(vícedimenzionální plochy) a progresi cvičení v OKC. Do cvičení v bazénu se postupně 

začleňuje nácvik běhu a skoků (61). 

Během této fáze, proprioceptivní a funkční cvičení jsou vykonávaná s cílem zajistit 

dynamickou kloubní stabilitu. Dále se zahajuje cvičení vytrvalostního charakteru (61).  

Bylo dokázáno, že svalová únava významně ovlivňuje rozložení sil, rychlost svalové 

kontrakce a snižuje se také proprioceptivní a neuromuskulární kontrola (21, 41, 52). 

Vytrvalostní cvičení mají tudíž  také podíl na prevenci úrazu. Z těchto důvodů by trénink 

svalové výdrže měl být začleněn do dobře strukturovaného rehabilitačního programu po 

poranění LCA. 

Od cca dvanáctého týdne začleňujeme do programu plyometrická cvičení, klusání a 

aktivity charakterizující daný sport (25).  
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Určit, kdy je pacient schopen návratu ke sportovní činnosti je značně obtížné vzhledem 

k existenci mnoha faktorů do této otázky vstupující a podle jednotlivých autorů se značně 

různí. Nejčasnější období se ovšem zdá být mezi šesti až devíti měsíci (11). Není ani jednotná 

odpověď na otázku, kdy dochází ke konečné remodelaci vazu. Přesto existuje snaha o 

stanovení určitých kritérií, kterých by mělo být dosaženo před návratem ke sportovní činnosti 

(61): 

- nepřítomnost otoku a déletrvající bolesti 

- plný rozsah pohybu (min. 0-0-120) 

- uspokojivé klinické zkoušky (Lachman, funkční a isokinetický test) 

- adekvátní svalová síla v porovnání s druhou končetinou (cca 80% síly m. quadriceps 

femoris, 90% síly hamstringů) 

Většina autorů se přiklání k používání funkční ortézy během sportovní aktivity jeden rok 

po operaci (25, 33, 61). 
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6.2 Program razantnější 

Tento rehabilitační program užívaný zejména u sportovců získává v posledních letech na 

popularitě. Hlavní rozdíl oproti tradičnímu rehabilitačnímu programu je hlavně v načasování a 

délce jednotlivých fází. Přesto výše zmíněné zákonitosti fyzioterapeutických přístupů a 

postupné  progrese platí i zde. 

Ortéza je používána prvních asi 4-6 týdnů. Cvičení rozsahu pohybu je od začátku 

zaměřeno na plný rozsah. Po asi 10-14 dnech jsou berle odkládány, pacient začne chodit 

naplno a brzy začne klusat. Od začátku zatěžuje – posiluje m. quadriceps, jezdí na kole, 

jakmile má potřebný rozsah pohybu. Sportovní omezení trvá 2-3 měsíce (25). Pro představu 

přikládám stručný přehled rehabilitačního programu řadícího se spíše k těm progresivnějším 

(12):  

Čas po 
rekonstrukci Rehabilitační aktivity 

Pre-op  
(7 - 10 den) 

QF a HS isometrická cv.; SLRs; protahování HS; 
 plný ROM; kryoterapie 

2 - 3 dne 
Propuštění z nemocnice. Podmínky: 1) schopnost SLR; 2) plná extenze;    
3) 90o

5 - 7 den 

 flexe; 4) 20-30 librové zatížení; nácvik chůze o berlích. Pokračování 
v preoperačních aktivitách 
ROM-plná extenze; aktivní asistovaná flexe; posilování: E-stim a/nebo 
biofeedback během SLR; částečné zatížení během chůze; mobilizace 
patelly; ambulantní fyzikální terapie (2-3 týden) 

10 - 14 den ROM (0o-90o

2 - 4 týden 

); rotoped pouze v ROM; SLR proti odporu; Pokračování 
v preoperačních aktivitách 
ROM (0o-120o);  (45o-90o

4 - 6 týden 

) isometrická cv. QF; hydroterapie (SLR, ROM, 
chůze) 
ROM (0o-140o); plné zatížení při chůzi o berlích (jejich postupné 
odkládání); cv. v CKC;  izotonická PRE s lehkou zátěží (45o-90o

6 - 12 týden 

); rotoped 
Zvyšující se izotonická PRE (kolenní flexe a extenze, leg press, výpony); 
excentrická cv. HS; proprioceptivní trénink 

3 - 4 měsíc 
KT-1000 zhodnocení; rychlostní cv. QF a HS; pokračování cv. v CKC; 
proprioceptivní trénink; běh v bazénu (popředu/pozadu); pokračování 
v PRE; povoleno lehké poklusávání 

4 - 6 měsíc Isokinetické zhodnocení v 60o/s a 180o

6 - 8 měsíc 

/s; KT-1000; s použitím funkční 
ortézy začátek agilních cv. a specifických sportovních aktivit 
Návrat ke sportu s funkční ortézou 

QF – quadriceps femoris                         PRE – progresivní odporová cvičení 
HS – hamstringy                                     ROM – rozsah pohybu 

 



 

 39 

7 Diskuse 
S poranění LCA se dnes setkáváme stále častěji. Toto poranění je časté zejména u 

sportovců, a to hlavně u kontaktních sportů jako je fotbal, basketbal atd., ale stále častější je 

např. i u lyžařů (36). Zvýšená incidence poranění LCA je spojována se zvýšenými nároky 

kladenými na kolenní kloub i jednotlivce obecně (34). S tím souvisí neustálá potřeba 

zdokonalování operačních technik i následné rehabilitace. 

Při zpracování tohoto tématu jsem se setkal s řadou rozdílných názoru na operační léčbu a 

také na následující rehabilitační péči. Samotné vhodné načasování operace a výběr štěpu není 

dosud uspokojivě zodpovězeno. Přestože se v dnešní době nejpočetněji využívá k plastice 

LCA autologního štěpu ze střední třetiny ligamentum patellae (33, 47, 55), v hojné míře a s 

dobrými výsledky se také uplatňují štěpy z hamstringů a allograftní transplantáty. Zastánci 

využití ligamentum patellae uvádějí jako hlavní výhodu této operace fakt, že štěp je získáván 

spolu s kostními bločky, což umožňuje jeho pevné upevnění a následné vhojení ve velmi 

krátkém čase (33 45, 47). Ovšem s touto metodou se pojí velmi častý následný výskyt 

femoropatelárních bolestí (33, 37, 47, 54), které se téměř nevyskytují u operací, při nichž se 

využívá štěp z m. semitendinosus (37). Naopak hlavním nedostatkem využití autologního 

štěpu z hamstringů se považujou možné poruchy přihojení nebo poranění rekonstruovaného 

vazu předčasným zatížením při prokazatelně delší době vhojování do kanálů (45, 53). Použití 

allograftních transplantátů  u primárních plastik je poměrně novou volbou využívanou 

v širším měřítku až v posledních letech. Ovšem popularita kadaverózních štěpů ve světě 

neustále narůstá (51). Dosavadní studie (42, 55) dokazují velmi uspokojivé výsledky využití 

těchto štěpů i v případech primoimplantací v indikovaných případech. Hlavní problém většiny 

pracovišť spatřuji zejména v omezenosti výběru vhodného štěpu dle individuálních 

predispozic. Na většině pracovištích se totiž většinou využívá pouze jeden typ štěpů 

pokládaný za nejlepší. 

V dnešní době se mluví o dvou hlavních typech rehabilitačního programu po plastice 

LCA, „tradičním“ programu a režimu razantnějším (angl. accelerated, progressive) (25, 61). 

O vhodnosti použití kterého programu závisí na mnoha faktorech (přidružená poranění, typ 

štěpu, aktivita pacienta před traumatem, věk, pohlaví, atd.). Přestože se v pooperační léčbě 

autoři zcela neshodují (zejména v načasování jednotlivých fází), převládá trend 

k progresivnějšímu přístupu se snahou o zkracování pooperační imobilizace a časnějšího 

zatěžování operované končetiny. To je umožněno jednak zdokonalující se operační technikou, 

která zaznamenala v posledních deseti letech významný pokrok (méně invazivní a 
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traumatizující chirurgické přístupy, fixace štěpů, atd.) (33), tak také s rozvíjejícími se 

znalostmi v souvislosti s kinezioterapií kolenního kloubu, hlavně v oblasti neuromotorické 

kontroly. Dřívější představa o nutnosti dlouhodobé imobilizace a následné klíčové roli 

posilování oslabených partiích v pooperačním období je zcela nevyhovující. Ukazuje se, že 

jedním z hlavních faktorů vzniku lézí měkkých struktur kolenního kloubu je právě narušení 

nervosvalové kontroly dynamické stabilizace (34). Z těchto důvodů převládá snaha o zapojení 

komplexního tréninku dynamické stabilizace kolenního kloubu nejen v prevenci úrazů, ale 

také jako klíčový bod rehabilitačního plánu po plastice LCA (31, 34, 61).   

Dnes je velmi diskutovaným tématem využití cvičení v uzavřených (CKC) a otevřených 

(OKC) kinematických řetězcích. Zvláště v jakých fázích je zařazovat, které jsou výhodnější a 

jak velký je jejich vliv na rekonstruovaný vaz. Dle mého názoru, pokud má operovaný 

kolenní kloub adekvátně čelit stresovým situacím v běžném životě, musí být do 

rehabilitačního programu zařazena cvičení v obou řetězcích a v různých modifikacích. I 

postupná progrese od cvičení v CKC ke cvičením v OKC je dle mého přesvědčení 

opodstatněná, když uvážíme, že volnímu pohybu vždy předchází složka stabilizační a navíc 

pohyb v CKC je šetrnější k rekonstruovanému vazu, na což je zejména v brzkém období po 

rekonstrukci LCA  kladen důraz. 

Je třeba mít na paměti, že ačkoli léčíme koleno, rehabilitujeme člověka (34). Z toho plyne 

potřeba zajímat se o stav pacienta v širších souvislostech a snažit se včas zachytit a redukovat 

i případné sekundární funkční poruchy způsobené samotnou operací a následnou imobilizací 

pacienta. Výše uvedený rehabilitační program je pouze vodítkem, kde zvláště uvedené časové 

intervaly jednotlivých etap je třeba přizpůsobit dle individuálních schopností a predispozic 

pacienta. 

Názory se také různí v používání tzv. funkčních ortéz po návratu ke sportu či jiným 

aktivitám. Studie ukazují (2, 6), že jejich mechanická ochrana proti anteriorní translaci tibie se 

uplatňuje pouze při nízkém zatížení. Přesto většina pacientů udává subjektivní pocit 

zabezpečení a schopnosti podávat vyšší výkony při jejich nošení (18). Většina autorů proto 

doporučuje používání kolenní ortézy během sportovní činnosti po dobu jednoho roku (25, 33, 

61). Je zřejmé, že v budoucnosti je třeba se při navrhování ortéz nezabývat pouze jejich 

biomechanickými vlastnostmi, ale také možností jejich využití k normalizaci aktivačních 

vzorců a zlepšení aferentace z inkriminovaného segmentu (34). 
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8 Závěr 
Z výše napsaného je patrné, že v otázce rekonstrukce předního zkříženého vazu a následné 

terapie je stále ještě řada ne zcela zodpovězených otázek. Přesto se domnívám, že se mi 

podařilo objasnit a doložit některé zákonitosti fyzioterapeutických postupů užívaných 

v souvislosti s terapií po plastice LCA. 
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9 Ilustrace a použité zkratky 
Obr.1 - Nýdrle, M., Veselá, H.: Jedna kapitola ze speciální rehabilitace poranění kolenního 

kloubu. Brno, IDVPZ, 1992 

Obr. 2 - Podškubka, A., Adamčo, I., Staša, M.: Artroskopická náhrada zkříženého vazu 
volným štěpem z ligamentum patellae transtibiální technikou. Acta Chirurgiae 
Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslov. 63, 1996, s. 284-293  

Obr. 3 - Miller, A. C.: A review of open and closed kinetic chain exercise following anterior  
cruciate ligament reconstruction [on-line], 1999, [25.2.2006]. Dostupné z www: 
<www. brianmac.demon.co.uk/kneeinj.htm> 

Obr. 4 - Wilk, K. E., Arrigo, C. et al.: Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction in the Female Atlete. J. Athl. Train., 34(2), 1999, s. 177-19 

B-T-B - bone-tendon-bone 

CKC - uzavřený kinetický řetězec 

LCA - ligametum cruciatum anterius 

LCP  - ligametum cruciatum posterius  

OKC - otevřený kinetický řetězec 

PMK - poranění měkkého kolena 

ZV - zkřížené vazy 
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