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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úrazů kolenního kloubu
a gonartrózy. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je rozdělená do
tří hlavních kapitol. V první kapitole je popsána anatomie kolenního kloubu. Druhá
kapitola se věnuje úrazům, je zaměřena na poranění vazivového aparátu, menisků,
chrupavky a úrazy pately. V poslední kapitole je zpracována gonartróza, její etiologie,
projevy, léčba a prevence.
Empirická část obsahuje výsledky výzkumu. Výzkumné šetření proběhlo formou
anonymního dotazníku. Respondenty byly osoby starší 18 let po úrazu kolenního
kloubu. Zkoumaný vzorek tvořilo 102 respondentů. Cílem empirické části bylo zjistit, s
jakým úrazem mají respondenti zkušenost, jak se staví k doléčování úrazů, jaké mají
znalosti o gonartróze a jestli se věnují prevenci. Výsledky byly zpracovány do tabulek a
grafů. Z výzkumného šetření vyplývá, že nejčastějším zraněním je poranění předního
zkříženého vazu. Třetina respondentů po úrazu nedodržuje léčebný režim, nejčastěji
nedodrží chůzi o berlích či nošení ortézy. Více jak 80% zná příznaky gonartrózy, stádia
artrózy zná 11,76% respondentů. Prevenci se věnuje 53,92% respondentů.
Klíčová slova: kolenní kloub, úraz kolenního kloubu, poranění měkkého kolena,
gonartróza, prevence

Abstract
This thesis deals with the issue of knee injuries and gonarthrosis. The thesis has
theoretical and empirical character. The theoretical section is divided into three main
chapters. The anatomy of the knee joint is described in the first chapter. Second chapter
deals with knee injuries; this part is focused on the injuries to ligaments, menisci,
cartilage and patella. Gonarthrosis, its etiology, symptoms, treatment and prevention, is
compiled in the last chapter.
The empirical section contains the results of research.

The research was

performed as an anonymous questionnaire study. Respondents were older than 18 years
and after the knee injury. The sample consisted of 102 respondents. The aim of the
empirical section was to find out what kind of injuries the clients have experienced,
their attitude towards the after-treatment of the injuries, their knowledge of gonarthrosis
and whether they occupy themselves with its prevention. The results were processed
into charts and graphs. The research show, that the most common injury is one to the
anterior cruciate ligament. A third of the respondents does not follow the treatment
regimen, most frequently they fail to walk on crutches or to wear a knee brace. More
than 80% of respondents know the symptoms, but only 11,76% of respondents know
stages of gonarthrosis. 53,92% of respondents do something for its prevention.
Key words: knee joint, knee joint injury, injury to the soft knees, gonarthrosis,
prevention
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Úvod
Zvolila jsem si práci na téma „Pozdní následky úrazu kolenního kloubu“.
Myslím si, a prostudování literatury mi tuto myšlenku potvrdilo, že úrazy kolenního
kloubu jsou tématem aktuálním a ještě aktuálnější je problematika artrózy, v tomto
případě gonartrózy.
Práci na toto téma jsem si vybrala, protože ráda sportuji a při sportovní činnosti
se s úrazy kolene setkávám poměrně často. K zamyšlení nad provázaností problematiky
úrazů a gonartrózy, mě vedl pohled na to, jak lidé léčí úrazy kolenního kloubu. Ze svého
okolí mám pocit, že mezi amatérskými dospělými, ale i dětskými sportovci vyhrává
chuť zase rychle sportovat, než úraz pořádně doléčit a nad nějakou hrozbou do
budoucna nikdo neuvažuje. Velkou roli při volbě tohoto tématu hrají i mé vlastní
zkušenosti s úrazem i gonartrózou kolenního kloubu.
Cíle mé práce vycházejí z důvodů, proč jsem si toto téma vybrala. Hlavním
cílem celé práce je zamyslet a prozkoumat souvislost úrazů a následné gonartrózy.
Jedním z hlavních empirických cílů je zjistit s jakým úrazem mají lidé zkušenost a jak
se staví k doléčování úrazů. Ráda bych také zjistila, jaké povědomí mají lidé po úrazu o
potencionálním pozdním následku (gonartróze) a jestli se věnují prevenci tohoto
onemocnění.
V teoretické části práce se na úvod věnuji anatomii kolenního kloubu a následně
se rozepisuji o úrazech kolenního kloubu a gonartróze. Popisuji úrazy vazivového
aparátu, menisků, chrupavky a také čéšky. U gonartrózy se zaměřuji na to, o jaké
onemocnění se jedná, na etiologii, rizikové faktory, klinické projevy. Velký prostor
věnuji i léčbě. Zmíněna je i prevence.
V praktické části se věnuji výsledkům dotazníkového šetření. Výzkumný vzorek
tvořilo 102 lidí s již prodělaným úrazem kolenního kloubu. Snažím se zjistit míru
dodržování léčebného režimu po úrazu a znalosti o gonartróze.
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Teoretická část
1 Anatomie a biomechanika kolenního kloubu
Kolenní kloub (articulatio genus) je složený kloub s velmi komplikovanou
stavbou, na ní se podílí artikulující kosti, vazivový aparát a svaly. (viz příl. A) Svaly
a vazivový aparát zajišťují zejména stabilitu kloubu. (Bartoníček, Heřt, 2004)

Artikulující kosti

1.1

V kolenním kloubu se stýká distální část femuru, proximální část tibie a patela.
Společně vytvářejí dvě skloubení. Kloub femoropatelární a femorotibiální, který ještě
dělíme na mediální a laterální. (Bartoníček, Heřt, 2004)
Femur
Nejdelší kost v lidském těle. Jeho distální část je tvořena dvěma kondyly (condyli
femoris), které fungují jako kloubní hlavice. Kondyly jsou vzadu odděleny fossa
intercondylaris femoris, což je místo uložení zkřížených vazů. Ventrálně jsou kondyly
spojeny ploškou určenou pro čéšku, facies patellaris. Artikulační plocha pro čéšku je
oddělena od meniskotibiální plochy kondylů šikmo probíhajícími hranami, linae
terminales. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011)
Tibia
Proximální část kosti holenní je zakončena dvěma mohutnými kondyly, condylus
medialis et lateralis. Kloubní plochy kondylů, facies articularis superior, tvoří společně
s menisky kloubní jamky. Kloubní plochy jsou téměř ploché a jsou odděleny drsnou
nerovnou plochou, area intercondylaris.
V důsledku nestejného zakřivení kondylů femuru a plošek tibie, dochází ke
kontaktu tibie a femuru jen v malých okrscích a většinu styčné plochy pro femur tvoří
menisky. Ke kontaktu dochází v horizontální rovině, kdy tělo femuru svírá s osou tibie
tupý úhel otevřený zevně. Tento úhel je 170-175°. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák,
2011)
Patella
Čéška je největší sezamská kost lidského těla. Má téměř tvar trojúhelníku, kdy
základna (basis patellae) je orientovaná proximálně a hrot (apex patellae) je umístěn
distálně. Na bazi se upíná m.quadriceps femoris. Kloubní plochu tvoří dorzální plocha
11

čéšky. Ta je tvořena oválnou artikulační plochou, facies articularis. Crista patellae,
výrazná hrana rozdělující kloubní plochu na mediální a laterální fasetu. Mediální faseta
je menší a je na ní popisována malá variabilní ploška chrupavky, zvaná „odd facet“,
která obvykle má tvar úzkého proužku. (Bartoníček, Heřt, 2004)

1.2

Vazivový aparát kolenního kloubu

1.2.1 Kloubní pouzdro
Kloubní pouzdro spojuje artikulující kosti a ohraničuje kloubní dutinu. Pouzdro se
skládá ze dvou vrstev, zevní tvoří stratum fibrosum a vnitřní stratum synoviale.
Fibrózní vrstva se upíná při okrajích kloubních ploch tibie a pately a o něco dále
na femuru, přičemž vynechává oba epikondyly femuru, kam se upínají svaly a vazy.
Srůstá s menisky po celém jejich obvodu vyjma jejich rohů. V přední části je poměrně
slabá, vytváří záhyb recessus suprapatellaris, jímž se pouzdro vpředu vyklenuje nad
patelu (pod čtyřhlavý sval stehenní). V dorzální části od úrovně postranních vazů je
tvořena mohutným vazivem se dvěma výchlipkami, bursa gastrocnemisemimebranosa
a recessus subpopliteus.
Synoviální vrstva vystýlá kloubní dutinu a to včetně intraartikulárních struktur
(vazy, šlachy, kosti). Vnitřní vrstva má členitou strukturu a utváří řadu duplikatur a řas.
Jednou z řas je i plica synovialis infrapatellaris, probíhající před předním rohem
každého z obou menisků. V přední části se oddaluje synoviální membrána od fibrózní
a dochází ke vzniku tukového polštáře, corpus adiposum infrapatellare (tzv. Hoffovo
těleso), který je uložený mezi zadní plochou lig. patellae, apex patellae a přední částí
area intercondylaris anterior. Synoviální membrána produkuje synovii (nitrokloubní
maz), tedy čirou vazkou tekutinu, která zajišťuje výživu avaskulární chrupavky
a snižuje tření v kloubu. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Grim, Druga, 2006)

1.1.2 Vazy
Kolenní kloub má nejmohutnější a nejkomplikovanější vazivový aparát ze všech
kloubů. Je tvořen vazy kloubního pouzdra a nitrokloubními vazy. Vazy se řadí mezi
pasivní stabilizátory kolenního kloubu. (Bartoníček, Heřt, 2004)
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Kapsulární vazy
Ligamenta kloubního pouzdra neboli kapsulární vazy, jsou vazy zesilující kloubní
pouzdro. Na přední straně pouzdra to je šlacha m. quadriceps femoris, lig. patellae
a retinacula patellae, což jsou pruhy po stranách čéšky vedoucí od m. quadriceps
femoris k tibii. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák 2011)
Po stranách jsou uložené postranní vazy, ligamentum collaterale tibiale
et fibulare.
Vnitřní postranní vaz je široký, plochý vaz vedoucí od mediálního kondylu
femuru na tibii. Je to významný stabilizátor kloubu, který je zcela napjatý při extenzi
kloubu. Jeho vlákna jsou uspořádaná tak, že mu to dává trojúhelníkový tvar. Je to vaz,
který dle Bartoníčka a Heřta (2004) i Čiháka (2011) ve své zadní části srůstá s kloubním
pouzdrem a tím je spojené s mediálním meniskem. Zatímco Kačinetzová (2003, str. 18)
píše, že: „Vnitřní postranní vaz srůstá pevně s kloubním pouzdrem a vnitřním
meniskem.“
Zevní postranní vaz je vaz začínající na laterálním kondylu femuru, který ve svém
průběhu je oblý a částečně odstává od kloubního pouzdra a upíná se na hlavici fibuly. Je
to vaz směřující dolů a mírně dozadu. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011;
Kačinetzová 2003)
Zadní stranu pouzdra zesiluje lig. popliteum obliquum a lig. popliteum arcuatum.
Lig. popliteum obliquum není pravý kloubní vaz, ale jde o šlachy svalu
m. semimembranosus. Probíhá z dolní vnitřní strany šikmo nahoru a zevně.
Lig. popliteum arcuatum je méně významný vaz uložený vzadu laterálně. (Bartoníček,
Heřt, 2004; Čihák, 2011)
Nitrokloubní vazy
Nitrokloubní vazy jsou vazy prominující do kloubní dutiny. Řadíme sem zkřížené
kolenní vazy a drobné vazy spojující menisky.(viz. Příloha A)
Zkřížené vazy, ligamenta cruciata genus, jsou vazy spojující femur s tibií
a zajišťující pevnost kolena, zejména při flexi. Vzájemným navíjením omezují i vnitřní
rotaci kloubu. Jsou uložené ve fossa intercondylaris femoris a podle místa jejich
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tibiálního úponu je dělíme na lig. cruciatum anterius (LCA) a lig. cruciatum posterius
(LCP).
LCA se rozprostírá od vnitřní plochy laterálního kondylu k area intercondylaris
anterior. Jde o stabilizátor ventrálního posunu tibie, vnitřní rotace bérce a hyperextenze.
LCP vede od zevní plochy mediálního kondylu k area intercondylaris posterior
a kříží zadem LCA. Je považován za nejmohutnější vaz kloubu, který je nejslabší ve své
střední části. Je přibližně o třetinu silnější než přední zkřížený vaz. (Bartoníček, Heřt,
2004; Čihák, 2011; Dungl, 2005)
Drobné vazy menisků spojují menisky mezi sebou (ligamentum transversum
genus) nebo připevňují menisky k okolním strukturám (ligamenta meniscofemoralia).
(Grim, Druga, 2006)

1.2.3 Menisky
Drobné menisky či meniskoidy nalezneme v řadě kloubů lidského těla.
V kolenním kloubu jsou pak z anatomického i funkčního hlediska nejvýznamnější.
(Bartoníček, Heřt, 2004)
V kolenním kloubu rozeznáváme meniscus medialis a meniscus lateralis. Menisky
jsou vloženy mezi kondyly femuru a kondyly tibie. Oba jsou tvořeny vazivovou
chrupavkou. Mají srpkovitý tvar a můžeme na nich rozlišit tři části – přední roh, střední
část a zadní roh. Menisky jsou na vnějším obvodu vyšší a směrem do centra kloubní
dutiny se ztenčují. Zevním obvodem srůstají s kloubním pouzdrem, výjimku tvoří
úponová část předního a zadního rohu, které se od pouzdra vzdalují. Cípy menisků se
upínají na tibii do area intercondylaris anterior et posterior. Menisky se liší svým
tvarem a velikostí. Mezi funkce menisků patří: rovnoměrné rozkládání tlakových sil,
napínání kloubního pouzdra a zabránění jeho uskřinutí, působení jako tlumič nárazů.
Velký podíl mají také na stabilitě kloubu, řadí se mezi pasivní stabilizátory.
(Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Dungl, 2005)
Meniscus medialis
Vnitřní meniskus je větší než meniskus zevní. Má tvar písmene C, je široce
otevřený a srpkovitý. Ve svém průběhu je nestejnoměrně široký (5-17mm) i silný
(4-7mm). Nejsilnější i nejširší je v zadním rohu. Upíná se předním cípem do area
14

intercondylaris anterior, zadním do area intercondylaris posterior. Navíc částečně
srůstá s vnitřním postranním vazem. Je tedy fixován ve třech bodech, což vede k jeho
menší pohyblivosti. Jeho pohyb ovlivňuje i musculus semimembranosus, s jehož
šlachou je meniskus spojen prostřednictvím kloubního pouzdra. (Bartoníček, Heřt,
2004; Čihák, 2011; Grim, Druga, 2006)
Meniscus lateralis
Je menší a uzavřenější, má tvar ležícího písmene O. Přední cíp se upíná do
blízkosti předního zkříženého vazu, zadní cíp se fixuje do area intercondylaris
posterior. Úpony jsou téměř v jednom místě, což umožňuje jeho větší pohyblivost. Je
široký 11-13mm a silný 4-6mm. Jeho tvar i pozici ovlivňuje svými stahy musculus
popliteus. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011; Grim, Druga, 2006)

1.2.4 Burzy
Burzy neboli tíhové váčky jsou různě velké ploché štěrbiny v řídkém vazivu,
vystlané synoviální výstelkou. Nachází se v místech zvýšeného tření. Setkáme se s nimi
mezi kloubním pouzdrem a svalem či vazem. V okolí kolenního kloubu je popisováno
více než 20 burz a ne všechny jsou klinicky významné. Mohou být buď komunikující či
nekomunikující s kloubní dutinou.
Mezi burzy komunikující s kloubní dutinou řadíme:
Bursa suprapatellaris, recessus subpopliteus, bursa musculi semimebranosi
lateralis, bursa musculi gastrocnemii medialis. Poslední dvě jmenované se často spojí
a dochází ke vzniku bursa gastrocnemiosemimembranosa. Ta bývá často označována
jako Bakerova cysta. Což je označení nepřesné, protože tato burza může být
fyziologická, zatímco cysta popisuje jev patologický.
Dále máme burzy nekomunikující s kloubní dutinou:
V přední části kolenního kloubu můžeme najít- bursa subcutanea prepatellaris,
bursa subcutanea infrapatellaris, bursa infrapatellaris profunda, bursa subcutanea
tuberositatis tibie. Bursa subcutanea tuberositatis tibie leží mezi kůží a tuberositas tibie
a je namáhaná zejména při kleku.
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V zadní části může být bursa subtendinea m. semimebranosi medialis, bursa
subtendinea musculi sartorii, bursa anserina, bursa subtendinea m. bicipitis femoris
inferior, bursa subtendinea m. gastrocnemii lateralis (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák,
2011; Naňka, Elišková, 2009)

1.2.5 Svaly kolenního kloubu
„V těsné blízkosti kolenního kloubu začíná nebo se upíná řada svalů. Podle
funkce je lze rozdělit na extenzory a flexory.“ (Bartoníček, 2004 str.194)
Extenzory
Hlavním extenzorem kolenního kloubu je m. quadriceps femoris. Jde
o nejmohutnější sval těla, inervovaný z n. femoralis.

Je tvořen čtyřmi hlavami

(m. vastus intermedius, m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis).
Svalové snopce všech hlav končí nad patelou a přecházejí v šlachu, do níž je zavzata
patela a jako čéškový vaz se potom upíná na tuberositas tibiae. M. vastus intermedius,
nejmohutnější a nejhlouběji uložená hlava. Z dorzální plochy svalu odstupují snopce,
které se upínají do recesus suprapatelaris. Tvoří tak m. articulares, který brání uskřinutí
pouzdra při pohybu. M. vastus medialis je hlava podílející se na extenzi a zároveň na
stabilizaci čéšky. Brání lateralizaci čéšky při pohybu. (Bartoníček, Heřt, 2004; Naňka,
Elišková, 2009)
Flexory
Mezi flexory kolenního kloubu řadíme svaly zadní strany stehna, které jsou
inervované z n. ischiadicus a často bývají označované jako hamstringy (m. biceps
femoris, m. semimembranosus a m. semitendinosus). Mezi flexory dále řadíme
m.

gracilis

(n.

obturatorius),

m.

sartorius

(n.

femoralis)

a

svaly bérce

(m. gastrocnemius, m. popliteus a m. gracilis) inervované z n. tibialis. S výjimkou
m. biceps femoris a m. gastrocnemius se jedná o flexory a zároveň i vnitřními rotátory.
M. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus, tvoří svalovou skupinu bez přímého
vztahu ke kloubnímu pouzdru. Šlachy těchto tří svalů vzájemně srůstají a tvoří
společnou šlachu, pes anserinus, jenž se upíná mezi tuberositas tibiae a úpon vnitřního
postranního vazu. (Bartoníček, Heřt, 2004; Naňka, Elišková, 2009)
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M. semimbranosus, jedná se o nejmohutnější sval na mediální straně kloubu.
Začíná na tuber ossis ischii a upíná se šlachou na zadní stranu mediálního kondylu.
M. biceps femoris je sval, který působí zevní rotaci kloubu. Je složen ze dvou
hlav, caput longum a caput breve. Hlavy se spojují a mají jednu šlachu, které se upíná
na caput fibulae.
M. popliteus je krátký sval vystýlající spodinu zákolenní jámy.

Plní funkci

stabilizační struktury a zároveň působí jako m. articularis.
M. gastrocnemius je tvořený dvěma hlavami, které začínají na mediálním
a laterálním kondylu femuru. Společně ještě s m. soleus se spojují v jednotnou šlachu –
tendo calcaneus – Achillis, jenž se upíná na tuber calcanei. Plní funkci posturální.
M. plantaris, štíhlý sval upínající se na tuber calcanei. (Bartoníček, Heřt, 2004;
Naňka, Elišková, 2009)

1.3

Chrupavka - cartilago
Kloubní chrupavka má charakter chrupavky hyalinní. Jedná se o chrupavku

sklovitou, pevnou, pružnou a s hladkým povrchem, což umožňuje tlumení nárazů
a hladký klouzavý pohyb kostí v kloubech. Neobsahuje cévy ani nervy. Její výživa je
zabezpečována ze synoviální tekutiny a ze subchondrálních cév. Intraartikulární
chrupavka je tvořena z 10% chondrocyty a z 90% mezibuněčnou hmotou, neboli
extracelulární matrix. Chondrocyty jsou zodpovědné za syntézu a udržování stability
vnitřního prostředí extracelulární matrix. Mezi základní součásti mezibuněčné hmoty
patří kolageny, proteoglykany, kyselina hyaluronová a glykoproteiny. (Višňa, Hart,
2006)
Chrupavka v kolenním kloubu je nejsilnější ve středu artikulačních ploch, tedy
v místech přímého styku kondylů femuru a tibie. V místech kontaktu s meniskem je
chrupavka tenčí. (Bartoníček, Heřt, 2004)

1.4

Cévní a nervové zásobení
Kolenní kloub má bohatou cévní síť, rete articulare genus. Do ní je přiváděna krev

z tepen a. femoralis a a. poplitea. Z a. femoralis vychází a. descendens genus, která
zásobuje přední stranu. A. poplitea vydává větve jak na přední stěnu (a. superior
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medialis genus, a. superior lateralis genus), tak i na zadní stěnu kloubu (a. media
genus, a. inferior medialis genus, a. inferior lateralis genus). V kolenním kloubu je ještě
samostatná síť, která vydává cévy do okolí pately a do vlastní kosti, rete patellare.
Kolenní kloub je inervován z velkých nervových kmenů. A to zejména
z n. femoralis, z něho vychází n.saphenus, který inervuje přední stranu kloubního
pouzdra. Zadní stěna pouzdra je zásobena z n. tibialis a n. fibularis communis, což jsou
nervy vycházející z n. ischiadicus. (Čihák, 2011)

1.5

Pohyby kolenního kloubu
Pohyby v kolenním kloubu jsou vzhledem k anatomickým poměrům poměrně

složité. Základními pohyby jsou flexe, extenze a vnitřní a zevní rotace, což jsou pohyby
aktivní. Praktický význam mají i pohyby pasivní, i když jejich rozsah je velmi malý.
Základním postavením kloubu je plná extenze. Jde o postavení, při němž femur,
tibie a menisky na sebe pevně naléhají, postranní vazy a vazivové útvary na zadní straně
kloubu jsou napjaté. Jedná se o „uzamknuté koleno“.
Z extenze dochází k základnímu pohybu flexi a následnému zpětnému natažení.
Pohyb flexe – extenze vzniká kombinací dalších souhybů, ke kterým dochází
v důsledku tvaru kloubních ploch (zakřivení kondylů) a uspořádání vazů.
1. Počáteční rotace, je fáze, při níž se tibie točí dovnitř a kondyly femuru zevně.
Dochází k uvolnění LCA a „odemknutí kolena“.
2. Valivý pohyb je pohyb v meniskofemorálních kloubech, kondyly femuru se valí
po plochách tvořených tibií a menisky.
3. Posuvný pohyb, pohyb dokončující flexi probíhající v meniskotibiálním kloubu.
Menisky mění svůj tvar a spolu s kondyly se posunují po tibii dozadu.
Hlavní význam pro koordinaci všech tří pohybů mají zkřížené vazy. Během
všech pohybů se totiž mění jejich napětí, to má za následek změnu základních
biomechanických poměrů v kloubu. Pohyb do extenze probíhá v opačném pořadí
a končí zevní rotací tibie, což vede k opětovnému „uzamknutí“ kolenního kloubu.
(Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011)
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Z plné extenze je možný ještě pohyb do hyperextenze, obvykle v rozsahu 5°,
u zdravého kloubu by neměla přesáhnout 15°. Rozsah flexe je 130 – 160°. Z toho
aktivní ohnutí je možné v rozsahu 140°, dalších 20° je možné dosáhnout pasivně, např.
působením hmotnosti při dřepu. (Bartoníček, Heřt, 2004; Čihák, 2011)
Rotace
K samostatné rotaci, ať už zevní či vnitřní, může dojít jen při „odemknutí“
kolenního kloubu, tedy za současné flexe. Rotační pohyb se odehrává ve
femoromeniskální i meniskotibiální části kloubu. Velkou úlohu zde hraje fixace
menisků. Laterální, který je pohyblivější, umožňuje rovnoměrné rozdělení pohybu mezi
obě části kloubu, zatímco u mediálního převažuje rotační pohyb mezi femurem
a meniskem. Rozsah rotačních pohybů je dán stupněm flexe. V extenzi jsou rotace
v důsledku napětí vazů téměř nemožné. Bartoníček a Heřt (2004) pro vnitřní rotaci
uvádí 17° a pro rotací zevní 21°. Čihák (2011) píše, že rozsah vnitřní rotace je 5-10°
a zevní rotace 30-50° v závislosti na stupni flexe kolena. (Bartoníček, Heřt, 2004;
Čihák, 2011)

1.6 Souhrn
Kolenní kloub se laikovi může zdát jako kloub poměrně jednoduchý.
Po prostudování odborné literatury je však jasně patrné, že je to kloub složený z mnoha
struktur a proto pochopit jeho stavbu není úkol nejlehčí. Navíc, každá anatomická
struktura zde plní určitou funkci a proto se dá říct, že jsou všechny důležité. Je to tedy
kloub skládající se z femuru, tibie, menisků, vazů, ale i kolem kloubních svalů
a tíhových váčků. Nejčastější funkce, kterou tyto struktury plní je funkce stabilizační.
Problematika kolenního kloubu je poměrně obsáhle probrána v odborné literatuře.
Literatura, ze které jsem čerpala poznatky na téma anatomie a pohyby v kolenním
kloubu se s výjimkou dvou bodů, uvedených v textu shoduje.
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2 Úrazy kolenního kloubu
Úraz je definován jako tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli
postiženého náhlým a násilným působením zevních sil. Úrazy se dělí na dopravní,
pracovní, domácí, sportovní a kriminální. Koleno je jedním z nejčastěji postižených
kloubů úrazovým dějem. (Pokorný, 2002)
S poraněním kolene se v dnešní době setkáváme téměř denně, je to dáno složitou
stavbou a značným rozsahem tohoto kloubu. Rozlišují se poranění měkkého kolene,
zlomeniny či kombinace těchto poranění. (Bartoníček 2004; Chaloupka, 2001)
Mezi poranění měkkého kolene se řadí poranění menisků, chrupavky, vazů. Může
se jednat o poranění izolovaná či kombinovaná. Typickým kombinovaným poraněním
je současné poranění vnitřního postranního vazu, předního zkříženého vazu
a mediálního menisku, což bývá označováno jako „nešťastná triáda“. (Pokorný, 2002;
Višňa, Hoch, 2004)
Poškození měkkých struktur kolenního kloubu představuje jak z hlediska
incidence, tak i co do závažnosti důsledků stále narůstající problém v populaci
v nejproduktivnějším věku. Typ poranění závisí na stupni násilí a mechanizmu úrazu
(rotace, náhlé zastavení, změna pohybu či přímé násilí s páčením do valgozity, varozity,
či hyperextenze). Z velké části tato poranění vznikají při sportovních a dopravních
úrazech. Poranění kolene při sportu je spojené s nárůstem sportovních aktivit, zvýšení
jejich intenzity i agresivity. Typická jsou tato poranění při kontaktních sportech
(kopaná, basketbal, házená), lyžování, volejbale, squashi, tenise. Mayer (2004)
poukazuje, že jedním z klíčových faktorů vzniku lézí měkkých struktur je narušení
neuromotorické (neurosvalové) kontroly dynamické stabilizace kolenního kloubu.
(Chaloupka, 2001; Mayer, 2004; Trnavský 2006)
Z hlediska důsledků se píše zejména o gonartróze, která často vzniká v důsledku
chronických nestabilit způsobených neléčenými či špatně léčenými úrazy. Pro to aby se
omezil její výskyt, je vhodné předcházet úrazům, popřípadě je včas diagnostikovat
a správně léčit. Významnou součástí léčby je i fyzioterapie, která umožňuje rychlejší
návrat pacientů do běžného života a zároveň je preventivním opatřením před dalšími
úrazy. Důležité je zejména posilování svalového aparátu kolenního kloubu.(Dungl,
2005; Kolář, 2009)
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Poranění vazů

2.1

Poškození vazivového aparátu kolenního kloubu je časté. Dochází k němu
přímým či častěji nepřímým mechanismem. Zhruba 70% poranění vzniká v důsledku
sportovního úrazu.
V rámci diagnostiky se za základní a velmi důležité považuje vyšetření stability
kolenního kloubu. K čemuž se provádí tzv. „stres testy“. (jednotlivé testy jsou uvedeny
u jednotlivých poranění). Provádí se vždy na obou kolenech, nálezy se srovnávají a je
vhodné začínat na zdravém koleni. Principem je posouzení rozevření kloubní štěrbiny
nebo posun tibie vůči femuru. Podle rozevření štěrbiny nebo posunu hlavy tibie dělíme
poranění do tří stupňů.
I.

Stupeň (do 5mm, označujeme +)

II.

Stupeň (5-10 mm, ++)

III.

Stupeň (přes 10 mm, +++)

Dále je možné provést rentgenové vyšetření, artroskopii či magnetickou
rezonanci, které slouží k upřesnění poškozených struktur.
Podle závažnosti rozlišujeme tři typy poranění. Může se jednat o distenzi
(natažení vazu), kdy jde o mikroskopické poškození vazu, jeho kontinuita je zachována.
Projevuje se bolestí v průběhu vazu. Řeší se klidem, aplikací chladu. Ke zhojení
dochází za 2-4 týdny. Dalším typem je parciální ruptura (částečné přetržení vazu), což
je stav kdy je snížená pevnost vazu, vaz je prodloužen, ale jeho kontinuita není úplně
přerušena. K bolestivosti se zde přidá zvětšené rozevření štěrbiny s pevným konečným
dorazem. Léčba trvá zhruba 4-6 týdnů, z toho 2-4 týdny se koleno fixuje. Při velké
náplni kloubu probíhá punkce. Když je kontinuita vazu zcela přerušena, hovoříme
o totální ruptuře (úplném přetržení vazu). Projeví se abnormálním rozevřením štěrbiny
či posunem tibie, u kterého není pevný konečný doraz. Léčba se liší dle poraněného
vazu. Z anatomického hlediska rozlišujeme poranění postranních vazů (LCM, LCL)
a zkřížených vazů (LCA a LCP). Z hlediska výskytu je 15krát častější poranění LCM
než LCL s poraněním LCA se setkáme 10krát častěji než s LCP. (Dungl 2005; Višňa,
Hoch, 2004)

21

2.1.1 Poranění vnitřního postranního vazu (LCM)
Mediální nestability tvoří zhruba 90%. Poranění LCM vzniká abdukcí a zevní
rotací bérce nebo působením přímého násilí na kloub ze zevní strany. (Dungl, 2005)
Kolář (2009) uvádí, že podle Hughstona a Barretta vzniká 86% případů působením
přímé síly.
Poranění se většinou projeví bolestí, v průběhu či v místě úponu vazu, mediální
nestabilitou, dále se může vyskytnout lokální edém či hematom. (Trnavský, 2006)
Diagnostikuje se na základě abdukčního testu, který ukazuje boční stabilitu
v 20-30° flexi a v plné extenzi. Spolehlivou metodou v diagnostice je i MR, ale obvykle
nepřináší žádné podstatnější informace než klinické vyšetření.
Standardním postupem je zvolení konzervativní terapie. V dnešní době se koleno
fixuje ortézou, délka závisí na typu poranění (2-8 týdnů). Pro časný návrat k plné
aktivitě je důležitá rehabilitace a časný pohyb. Operačně se řeší pouze výrazné
nestability u mladých aktivních sportovců, nebo u chronické nestability. (Dungl, 2005;
Višňa a Hoch, 2004)

2.1.2 Poranění zevního postranního vazu (LCL)
Izolované poranění ligamentum colaterale laterale je méně časté, spíše se
objevuje v kombinaci s poraněním zkřížených vazů. Dochází k němu hyperextenzí
a zevní rotací bérce. Pro jeho poškození svědčí pozitivní addukční test. Jedná se
o vyšeření kolena v extenzi a ve 20-30° flexi. Pozitivita pouze v semiflexi svědčí pro
izolované poranění LCL. Léčba je obdobná jako u LCM. (Dungl, 2005; Višňa,Hoch,
2004)

2.1.3 Poranění předního zkříženého vazu (LCA)
Jedná se o jednu z nejdiskutovanějších kapitol v traumatologii kolene. Poranění
LCA je závažné a významně zasahující funkci kolenního kloubu. Je typické pro
sportovní činnost (lyžování, fotbal, tenis, squash). Bývá způsobeno rotací v napjatém
nebo lehce flektovaném kolenním kloubu či rotací při prolomení do valgozity. Zajímavý
je vzácnější mechanismus, kdy se sportovec zvedá z podřepu plnou silou extenzorů
kolene a tahem m. quadriceps může dojít k předsunutí tibie směrem dopředu a přetržení
předního zkříženého vazu. (Kolář 2009, Chaloupka, 2001) Duckworth (2010) udává
incidenci okolo 30 případů na 100 000 obyvatel za rok.
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Známkou čerstvého poranění vazu je hemartros, krvavý výpotek v kloubu, který
se objevuje v 75%. Koleno je oteklé a jeho hybnost je omezena. V další fázi se mezi
hlavní potíže řadí pocit nejistoty, nevýkonnost kloubu, opakované příhody
s podklesnutím kloubu (giving way fenomén) a recidivující náplně kloubu. (Kolář,
2009; Višna, Hoch, 2004)
Ke stanovení diagnózy ruptury LCA se z testů stability užívá Lachmanův test,
přední zásuvkový test a pivot shift test. Při akutním poranění je nejvhodnější
a nejspolehlivější Lachmanův test, při kterém pacient leží na zádech, koleno má ve flexi
20° , lékař koleno jednou rukou stabilizuje a druhou tlačí ventrálně a zároveň hodnotí
ventrální posun tibie. Zbylé dva jsou obtížné pro bolest, otok a svalový spazmus.
Daleko snáze než akutní nestabilita je rozpoznatelná chronická nestabilita, kdy jsou
pozitivní zásuvkové manévry, objevují se opakované náplně kolena, a stehenní svalstvo
je výrazně hypotrofické. Jednou ze známek ruptury vazu je i udávání slyšitelného
prasknutí („pop“ fenoménu), ten udává 30-50% pacientů. (Dungl, 2005; Trnavský 2006)
Postup léčby u ruptury LCA není jednotný. Lze zvolit akutní rekonstrukci,
odloženou rekonstrukci či konzervativní léčení. Akutní operace se v dnešní době
provádí výjimečně u aktivních sportovců, těžkých kombinovaných poranění, odtržení
vazu s kostním fragmentem. Počátečním cílem je tedy koleno zklidnit, zmírnit bolest
a otok a obnovit pohyb v koleni. Podle věku, stupně aktivity, přidružených poranění
a stupně stability se pak volí operační léčba či konzervativní léčení. (Dungl, 2005)
Konzervativní terapie je užívána u pacientů, kteří nechtějí nebo nemohou být
operováni. Spočívá v imobilizaci kolena ortézou na 2-4 týdny, doporučení klidu
a aplikaci chladu. Důležitou částí je intenzivní posilování stehenního a svalstva
a flexorů kolenního kloubu. Při rekreačním sportu či chůzi v členitém terénu se
doporučuje užívat ortézu. (Chaloupka, 2001; Dungl, 2005; Višna a Hoch, 2004 )
Operační léčbu pro nestabilitu po poranění LCA lze indikovat v podstatě
u kohokoliv, avšak zvažuje se vhodnost operace u značně devastovaných kloubů (těžká
artróza, rozsáhle poškozená chrupavka). Otázkou zůstává indikace z hlediska věku.
Chaloupka (2001) uvádí praktické věkové ohraničení na 15-40 let. Naopak Dungl
(2005) píše, že vyšší věk (40 let a více) není v současné době považován
za kontraindikaci chirurgické léčby. (Chaloupka, 2001; Dungl, 2005)
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Cílem chirurgické terapie je obnovit stabilitu kolena, ochránit menisky a kloubní
chrupavku. Operace se provádí za 6-12 týdnů po zklidnění poúrazové synovialitidy
a obnovení hybnosti kloubu. V současné době se dává přednost náhradám (plastikám)
LCA, které se provádějí artroskopicky. K rekonstrukci se může užít allotransplantát
(kadaverózní štěp odebraný z mrtvého dárce, užívaný spíše při reoperacích), umělý
materiál, či autogenní štěp (vlastní tkáň). Nejčastěji se využívá posledně jmenovaný
štěp, který může být z lig. patellae (BTB metoda) nebo ze šlach m. semitendinosus
a m. gracilis (ST/G metoda).
BTB metoda je technika s dlouhodobou tradicí a poskytující velmi dobré
výsledky. Odebírá se střední pruh čéškového vazu i s kostním bločkem z čéšky
a drsnatiny holenní kosti. Štěp z lig. patellae je vybírán pro mladé pacienty a sportovce
s vysokými nároky. Umožňuje časný pohyb a časnou zátěž. Komplikací můžou být
obtíže v místě odběru štěpu (bolest při kleku, patelární bolest). ST/G metoda využívající
štěp z hamstringů je přijatelnější z hlediska menší incize a menšího výskytu patelární
bolesti. K úpravě oslabených hamstringů dochází během 6-12 měsíců. (Dungl, 2005;
http://www.acl-plastika.wbs.cz/Plastika-ACL.html)
Ačkoliv jsou výsledky rekonstrukčních operací dobré, může dojít k selhání
plastiky. Nejčastější příčinou je špatná lokalizace tunelů, malá pevnost štěpu,
nedostatečná fixace či příliš agresivní pooperační rehabilitace. Provádí se reoperace,
která má obnovit stabilitu pro běžnou denní aktivitu a lehčí rekreační sporty. (Dungl,
2005)
Významnou součástí léčby je i rehabilitační péče, neboť ani sebelépe provedený
operační výkon není bez následné rehabilitační péče kvalitní. Rehabilitační program,
závisí na konkrétním pracovišti. Vždy je cílem obnovení plného pohybu v kloubu
a posílení flexorové a extenzorové skupiny stehenního svalstva. Ohledně návratu
k těžké práci a plné sportovní aktivitě se literatura maličko liší, Dungl doporučuje návrat
za 4-9 měsíců, Víšňa a Hoch za 6-9 měsíců a Trnavský už za 4-5 měsíců. (Kolář, 2009;
Chaloupka, 2001; Trnavský, 2006; Višňa a Hoch, 2004; Dungl, 2005)
Včasně a dostatečně ošetřená nestabilita kloubu, je velmi důležitá pro
dlouhodobou životnost kolenního kloubu. Při neléčené instabilitě kolena dochází
u 75 % pacientů do jednoho roku od úrazu k poškození dalších nitrokloubních struktur.
Při opakovaných epizodách vypadnutí kolena dochází k poškození menisků a kloubní
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chrupavky s předčasným rozvojem gonartrózy. Zvýšené riziko je zejména u aktivních
a sportujících lidí. (Dungl, 2005; Kolář, 2009; Trnavský, 2006)

2.1.4 Poranění zadního zkříženého vazu (LCP)
Úraz je poměrně vzácný. Typický je vznik při dopravních nehodách, kdy dochází
k nárazu na přední plochu proximální tibie, jedná se o tzv. „dashboard injury“. Pro
diagnostiku tohoto poranění je rozhodujícím vyšetřením zadní zásuvkový test. Pacient
leží na zádech, koleno je ve flexi 90° a opřené o podložku. Při lézi LCP je zvýrazněn
posun tibie dozadu a posun mediálního kondylu za kondyl femuru.
Terapie závisí na rozsahu poranění. Prim hraje léčba konzervativní, která se užívá
u posunu tibie do 10mm. Důraz se klade na m. quadriceps femoris, cvičení flexorů se
v časné fázi omezuje. Rekonstrukční operace jsou méně časté, doporučují se
u kombinovaných poranění a posunu tibie nad 10mm. Po operaci je vhodná fixace
ortézou v plné extenzi, důležité je posílení m. quadriceps femoris. Rehabilitace by měla
být obezřetnější než u LCA. (Dungl, 2005; Trnavský, 2006)

2.2

Poranění menisků
Poranění menisku (ruptura menisku) představuje nejčastější izolované poranění

měkkého kolena. Ruptury mohou vznikat na traumatickém či degenerativním podkladě.
S traumatickými rupturami se setkáváme nejčastěji mezi 20. a 30. rokem věku a to
zejména ve sportující populaci. V tomto případě se jedná o ruptury příčné či podélné.
(viz příl. B) Degenerativní vídáme u lidí starších 40 let a jde o ruptury lalokové
či horizontální. Častěji je zraňován mediální meniskus, 5-8 častěji než laterální. Až v
50 % procentech se jedná o postižení zadního rohu mediálního menisku. K poraněním
dochází nejčastěji rotací bérce při zatížené dolní končetině, ale příčinou může být
i chronická nestabilita. (Dungl, 2005; Trnavský, 2006)
Poškození menisku může být samostatné nebo spojené s dalšími zraněními
kolena. Ruptura zevního menisku je často spojována s akutním poškozením LCA,
zatímco poranění mediální menisku jsou běžnější u chronické léze LCA. (Green, 2006)
Projevuje se bolestí na straně poškozeného menisku. Ta se objevuje zejména při
zátěži, při chůzi po nerovném terénu, při rotacích na zatížené končetině, v klidu
většinou mizí. Dále bývá udáván pocit přeskakování v kloubu a pocit nejistoty,
v důsledku dráždění kolena se tvoří výpotek. Některé léze končí i blokádou kolene
(ustrnutím kolena ve flexi).(Dungl, 2005)
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Diagnostika zahrnuje anamnézu, kde je podstatné zjistit mechanismus úrazu.
Fyzikální vyšetření tvoří řada testů, např. Mc Murrayův test, Payerův příznak či
Apleyův test. Testy fungují na podobném principu, tlak na poškozený meniskus spojený
s rotací vyvolá bolest a přeskočení. Využít k odhalení ruptury menisku lze i MR, avšak
nejspolehlivějším způsobem diagnostiky se v dnešní době stává artroskopie kolena,
která zároveň umožňuje ošetření. (Dungl,2005; Trnavský, 2006)
Z terapeutických metod v dnešní době dominuje především artroskopické ošetření
menisků. Artroskopické výkony se dělí na záchovné (sutury) či resekční (parciální
a subtotální menisektomie). Kvůli možným pozdějším následkům (rozvoj artrózy)
resekčních operací je dnes snaha upřednostňovat sutury menisků. K sutuře jsou vhodné
trhliny v cévně zásobené části menisku, ideálně staré 6-10 týdnů. V pooperačním
období je důležitá fixace v ortéze, odlehčení 4-8 týdnů a rehabilitace (zejména posílení
m. quadriceps). Avšak názory na délku doléčení se různí. Dungl (2005) uvádí plnou
zátěž za 3-6 měsíců, Višňa a Hoch (2004) za 6 měsíců, Pokorný (2002) 3měsíce.
Menisektomie se provádí u výkonů které nelze řešit suturou, snahou je odstranit jen
poškozenou část menisku. Pooperační průběh je u nich mnohem rychlejší, běžná zátěž
do 2 týdnů, plná do 2 měsíců. Konzervativní terapie se dnes omezuje pouze na malé
trhliny v bazální části menisku. (Dungl, 2005; Pokorný 2002; Višňa, Hoch, 2004)

2.3

Poranění chrupavky
Úrazové defekty chrupavky jsou lokalizovány na mediálním a laterálním kondylu

femuru i na patele. Vznikají přímým nárazem na koleno (dopravní nehody, sport), nebo
vlivem kompresně rotačních sil a střižných sil. Trnavský (2006) přidává, že defekty
typicky vídáme u výskokových sportů s rotačním mechanismem zatížení (squash,
sálová kopaná, volejbal). Často jde o poranění závažná, která způsobují dlouhodobé
vyřazení z aktivity, často již bez návratu nemocného k původní intenzitě sportu. Čerstvá
poranění se dělí na kontuze (subchondrální hematom, fisury), imprese (impresivní
zlomenina, pérující imprese, imprese kloubní hrany) a zlomeniny (chondrální
a osteochondrální zlomenina). Příznaky se odvíjí dle typu poranění. Při chondrálních
zlomeninách dochází k odlomení pouze kloubní chrupavky a dochází k nim spíše
v pozdějším věku. Projevují se neurčitou bolestí a mírnými otoky a často bývají
odhaleny náhodně při artroskopii. Osteochondrální zlomeniny vznikají u dětí
a krom chrupavky se odlamuje i přilehlá subchondrální kost. Upozornit na ně může
výrazná bolest, omezená hybnost až blokáda kloubu. Léčba je obtížná. Dungl
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(2005, str. 979) píše:„Bylo popsáno množství technik, ale ideální metoda, která by
umožnila obnovit komplexní strukturu a funkci kloubní chrupavky, zatím neexistuje.“
Odvíjí se opět od typu poranění. U zlomenin je základem léčba chirurgická. U mladších
aktivních pacientů s hlubokým chondrálním defektem se provádí metody obnovující
kloubní povrch. Mezi ně patří techniky stimulující kostní dřeň, při nichž dochází
k návrtům či mikrofrakturám subchondrální kosti. U defektů v průměru do 2 až 2,5 cm
lze užít transplantaci autologních osteochondrálních štěpů. Tato metoda bývá
označována jako tzv. mozaiková plastika, jde o přenos osteochondrálních bločků
z méně zatěžované oblasti do defektu. U další metody (transplantace autologních
chondrocytů) dochází k odběru chondrocytů a jejich následnému pomnožení
v kultivačním médiu a zpětné implantaci do defektu. Ovšem je to metoda velmi drahá
a ještě ne úplně dokonalá. Užití osteochondrálních aloštěpů se kvůli riziku přenosu
nemoci a horší dostupnosti omezuje jen na velké defekty. U starších a méně aktivních
pacientů může postačovat debridement defektu, tedy odstranění volných a nestabilních
částí chrupavky. (Dungl, 2005; Trnavský, 2006)

2.4

Úrazy pately a patelofemorálního kloubu
Úrazy pately jsou častým jevem zejména u sportující populace. Trnavský (2006)

rozlišuje tři poranění pately v důsledku traumatu. Jedním z nich je chondromalacie
pately, což je posttraumatické onemocnění chrupavky pately, při němž dochází
k postupné degeneraci a artróze patelofemorálního kloubu. Startovacím momentem je
nejčastěji přímý pád na koleno. Přímým mechanismem vzniká i další úraz, fraktura
pately. Ta může být jednoduchá i tříštivá a často bývá doprovázena krvácením do
kloubu. Příčinou bývá pád či úder do kolena. Jde o poranění poměrně lehce
diagnostikovatelné palpačním a rentgenovým vyšetřením. Léčba je většinou operační,
osteosyntéza fragmentů, revize kloubní plochy pately a její repozice. Posledním
poraněním je ruptura ligamentum patellae k němuž může dojít při prudkém výskoku
nebo dopadu na koleno. U všech poranění je potřeba myslet na to, že i malá nerovnost
kloubní plochy způsobí rychlý vývoj posttraumatické artrózy. (Trnavský, 2006)
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2.5

Souhrn
Úrazy kolenního kloubu jsou časté a velmi nebezpečné. Za nejčastější úrazy se

považují poškození měkkých tkání, zejména LCA a menisků. Původ úrazů je nejčastěji
připisován sportovní činnosti. Na závažnost této problematiky se dá usuzovat i z toho,
že v literatuře je jim věnováno poměrně dost prostoru. Zejména poškození předního
zkříženého vazu, je popisováno velmi podrobně. Co se týká mechanizmu vzniku,
diagnostiky se většina literatury shoduje, ale v oblasti léčby jsou vidět určité rozdíly.
Zejména co se týká délky léčby, rehabilitace, návratu ke sportovní činnosti. Podle mě,
jsou tyto rozdíly vidět i v praxi, kdy na různých pracovištích se pacienti mohou setkat
s různými přístupy. Co mě velmi zaujalo, je problematika věku k operacím u LCA. Mě
osobně se více zamlouvá, co píše Dungl (2005), tedy že věk nad 40let by neměl být
kontraindikací k operaci.
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3 Gonartróza
Gonartróza je definovaná jako osteoartróza (OA) kolenních kloubů. Jedná se
o primárně degenerativní nezánětlivé kloubní onemocnění, při kterém dochází
k opotřebení kloubní chrupavky, subchondrální skleróze, tvorbě osteofytů a změnám
měkkých tkání, které zahrnují synoviální membránu, kloubní pouzdro, kloubní vazy
i svaly. (Dungl, 2005)
OA považujeme za nejčastější kloubní onemocnění a nejčastější příčinu bolestí
pohybového aparátu v dospělém věku. Výskyt se pohybuje okolo 12-15% v populaci,
přičemž nad 65 let se objevuje u 60% populace a nad 76let ve více než 80%. V dnešní
době se s ní ovšem nezřídka setkáváme i u lidí ve věku dvaceti nebo třiceti let. (Kolář, 2009;

Hnízdil, 2007; Koudela, 2004; Kačinetzová, 2003;)
Kolenní kloub je OA postižen častěji než jiné klouby. V nové populační studii
z USA je udávána incidence pro koleno 240 / 100 000. Mohou být postiženy všechny tři
oddíly kolenního kloubu. Dojít tedy může k OA femorotibiální (mediální, laterální),
femoropatelární. Pokud se jedná o defekt chrupavky jednoho oddílu kolena, hovoříme
o

unikompartmentální

gonartróze.

Nejčastěji

je

postižen

oddíl

mediální,

u něhož můžeme najít izolovanou degeneraci nejméně u čtvrtiny pacientů. Při postižení
všech tří oddílů se jedná o generalizaci procesu. (Hamblen, Simpson, Raby, Adams,
2010; Višna, Hart, 2006, Pavelka, Rovenský 2003)

3.1

Etiologie a rizikové faktory
Z příčinného hlediska dělíme OA na primární a sekundární.
Za primární, idiopatickou OA se považuje nadměrné opotřebení chrupavky, bez

jasné příčiny. Předpokládá se zde vliv genetických faktorů, nadváhy a přetěžování
kloubu. Je to typ, který častěji postihuje ženy a to většinou ve středním věku.
U sekundární OA naopak příčina bývá jasná. Vzniká na podkladě dřívějšího
patologického procesu v kloubu. Mezi příčiny se řadí vrozené a vývojové vady kloubu,
artritidy, poúrazové stavy, extraartikulární osové deformity. S tímto typem se setkáváme
častěji a to bez závislosti na věku. (Dungl, 2005)
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Na vzniku a zejména progresi degenerativního procesu chrupavky se podílí celá
řada faktorů. Jedním z hlavních je věk. Se stoupajícím věkem stoupá výskyt OA.
Ovšem nelze říct, že OA je výsledkem pouze stárnutí. Dále se mezi faktory podílející se
na vzniku řadí nadváha, obezita, genetické faktory, rodinné dispozice, jednostranná
sportovní či pracovní zátěž. Vliv je připisován i pohlaví, u žen se setkáváme spíše
s artrózou až po 55. roce, což bývá připisováno zejména hormonálním změnám.
Prokazuje se, že zde hraje velký vliv postmenopauzální deficit estrogenů. U mužů se
setkáváme naopak s tímto onemocněním více před 45. rokem. K časnějším a často
i rozsáhlejším změnám vede změna tvaru kloubů. Tedy nohy do „O“ (genu varum) či
do „X“ (genu valgum), které způsobují nerovnoměrnou zátěž struktur kolenního kloubu.
(Dungl, 2005; Kačinetzová, 2003)
Úrazy jsou jednou z hlavních příčin rozvoje degenerativního procesu. Trauma
v oblasti kolenního kloubu je považováno za výrazný preatrotický stav, zejména
poranění menisků a vazů s následnou nestabilitou kolenního kloubu, ale také
intraartikulární zlomeniny. Těžké poškození vazivového aparátu nebo narušení
a operativní odstranění chrupavčitých menisků kolena zvyšuje riziko artrózy až
šestinásobně. V důsledku úrazu může dojít k přímému poškození kloubní chrupavky,
nebo ke změně biomechanických poměrů, což vede k chronické traumatizaci
chrupavky. (Višňa, Hart, 2006; Hnízdil, 2007; Kolář, 2009)
Vliv úrazů je dokazován i u sportovců, kdy ze světových studií vychází,
že výskyt gonartrózy není u výkonnostních sportovců (běžců) signifikantně vyšší než
u běžné populace, pokud u nich nedošlo k poranění některé struktury kolene (menisky,
vazy, kloubní chrupavka). (Višňa, Hart, 2006)
Úrazy mají vliv i na další rizikový faktor, což je narušení pohybových
stereotypů. Jedná se o faktor, který vede k urychlení procesu, v důsledku
nerovnoměrného zatěžování kloubů a končetin. K čemuž často dochází po úrazech,
či dlouhodobém znehybnění. Některé struktury kolene se šetří, ale zároveň se jiné
přetěžují. (Kačinetzová, 2003)
Podle mě, je nutné mít na paměti, co uvádí Kačintezová (2003, str.): „Všechny
tyto faktory nepůsobí samostatně, jednotlivě. Každý úraz nevede k artróze, ani každý
obézní člověk nemusí mít nutně artrózu, ale negativní faktory se sčítají. Má-li někdo po
rodičích sklon k artróze kloubů, je obézní, kloub je chronicky přetěžovaný,
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deformovaný po úraze, vyskytne se na kloubu artróza s větší pravděpodobností
v mladším věku a obtíže budou také větší. Pokud takový kloub bude dále namáhaný,
dojde rychleji k jeho destrukci a nutnosti operačního řešení.“

3.2

Patogeneze
OA je proces označující změny na chrupavce a zároveň přilehlých kostech. Pokud

dochází pouze ke změnám chrupavky, hovoříme o chondropatii. (Kačinetzová, 2003)
V rámci OA dochází k patologicko – anatomickým změnám. V první fázi dochází
k změknutí chrupavky, což je podmíněno biochemickými procesy. Čirá chrupavka se
stává zakalenou, ztrácí svoji pružnost a snižuje se její odolnost vůči mechanické zátěži.
V další fázi začíná fibrilace chrupavky, následována fragmentací až ulcerací
s obnažením

subchondrální

kosti.

Dochází

k mikrofrakturám

subchondrální

trabekulární kosti a kloubní povrch se deformuje. V důsledku hojení se tvoří nová kost,
vznikají osteofyty a nejsou-li mechanicky omezovány okolními tkáněmi, rostou.
Zároveň dochází i ke změnám synovialis a kloubního pouzdra. Objevuje se chronická
synovialitida. (Dungl, 2005)

3.3

Klinické projevy
Gonartróza je onemocnění bez celkových projevů. Příznaky se vztahují na kolenní

klouby a dají se rozdělit na subjektivní a objektivní. Klinický obraz se povětšinou odvíjí
podle rozsahu postižení chrupavky. (Dungl, 2005; Višňa, Hart, 2006)
Kolář (2009) mezi subjektivní faktory řadí bolest, kloubní ztuhlost, omezení
rozsahu pohyblivosti kloubu, omezení chůze. Za objektivní považuje zhrubění kloubní
kresby, drásoty, otok měkkých tkání a výpotek, svalovou dysbalanci, omezení pohybu
v kloubu a vznik deformit kloubu, často vznik gena vara.
Bolest je převládající příznak, zpočátku se jedná o bolest tupou, intermitentní.
Objevuje se při zátěži, chůzi v nerovném terénu, při chůzi ze schodů. Jedná se zejména
o bolest startovací, při začátku pohybu. Zatímco v počátku onemocnění bolest v klidu
ustupuje, v pozdějších stádiích si pacienti stěžují i na bolest klidovou. Bolest vzniká
v důsledku zvýšeného nitrokloubního tlaku, zánětlivé synovialitidy, zvýšeného napětí
úponů svalů a šlach, kloubního pouzdra. Ke zhoršení často dochází při poklesu
barometrického tlaku před nástupem nevlídného počasí. Bolest může být vnímána
v určitém oddílu kolene (při unikompartmentální gonartróze) nebo v celém rozsahu
kloubu při generalizaci procesu. (Dungl, 2005; Višňa,Hart, 2006; Kolář, 2009)
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Důležité je si uvědomit, že intenzita bolesti nemusí odpovídat stupni
degenerativního postižení kloubu na RTG snímku. Roli zde hrají individuální rozdíly
v prahu vnímání bolesti, rozdíly v pohyblivosti kloubu i ve velikosti zatěžování kloubu.
(Dungl, 2005)
Ztuhlost bývá kratší než 30 minut. Kloub má sklon tuhnout po období klidu, ranní
ztuhlost.
Postupně dochází i k omezení pohyblivosti kloubu, zejména flexe, což pacient
pociťuje subjektivně, ale zároveň je možné to ověřit objektivně. To samé platí
o omezení chůze, při níž se postupně může objevit nestabilita až náhlé,
nekontrolovatelné podklesnutí dolní končetiny s tendencí k pádu. (Dungl, 2005; Kolář,
2009)

3.4

Diagnostika
Ke stanovení diagnózy OA respektive GA využíváme klinické vyšetření,

laboratorní vyšetření a zobrazovací metody.
Při klinickém vyšetření, lékař zjišťuje palpační bolestivost, zhrubění kloubních
tvarů. V období dekompenzace můžeme vidět otok, výpotek v kloubu je zřejmý
zejména při atrofii okolních svalů. V těžších případech se setkáme s různým stupněm
flexní kontraktury a deformitami kloubu ve smyslu genu varum, genu valgum. (Dungl,
2005)
Nejdůležitější roli ze zobrazovacích metod hraje rentgenové vyšetření. Na RTG se
projeví GA subchondrální sklerózou v místě přetížení, zúženou kloubní štěrbinou,
osteofyty, pseudocystami a případnou úhlovou deformitou.(viz příl. C) Podle RTG
můžeme dělit GA do stádií, které označují pokročilost onemocnění a nemusí být
v korelaci s bolestmi. (Dungl, 2005; Kačinetzová, 2001)
Dungl (2005) uvádí toto RTG rozdělení:
I.

Stupeň: subchondrální skleróza, drobné okrajové osteofyty

II.

Stupeň: oploštění kondylu femuru, okrajové osteofyty, mírné zúžení kloubní
štěrbiny

III.

Stupeň: výrazné osteofyty, jasné zúžení kloubní štěrbiny, tvorba pseudocyst,
deformity

IV.

Stupeň: výrazné zúžení až vymizení kloubní štěrbiny, ložiskové kostní
nekrózy
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Zároveň uvádí hodnocení podle IKDC (International Knee Documentation
Commitee, 1993), kde je rozhodujícím kritériem šíře kloubní štěrbiny.
A. Normální nález
B. kloubní štěrbina širší než 4 mm, okrajové osteofyty, oploštění femorálního
kondylu
C. kloubní štěrbina má 2-4 mm
D. kloubní štěrbina pod 2mm
Dalšími zobrazovacími metodami, které můžeme využít je CT, MR či sonografie,
které ale nejsou většinou potřebné pro diagnózu. (Dungl, 2005)

3.5

Léčba
Léčba GA se dá rozdělit na léčbu konzervativní, kde dále rozlišujeme léčbu

farmakologickou a nefarmakologickou, a operační. Konzervativní léčba má za cíl
zmírnit bolest, potlačit zánětlivou reakci v synoviální membráně, udržet a zlepšit
pohyblivost kloubu, zabránit vzniku nebo korigovat existující deformitu a posílit
oslabené svaly. Velmi důležitou součástí je i vysvětlit pacientovi povahu onemocnění
a poučení o pohybových aktivitách, cvičení, šetření kloubu a využití pomůcek. (Dungl,
2005)

3.5.1 Nefarmakologické metody
Základem je upozornění na vhodnou úpravu režimu, životosprávy a omezení
přetěžování kloubu. Z denních aktivit doporučíme omezení stání a chůze, nutnost
odpočinku, pokud je možnost vyhýbat se schodům, klečení a dřepu. U obézních
pacientů se doporučuje snížení hmotnosti. (Dungl, 2005, Višňa, Hart, 2006)
Rehabilitační léčbou chceme docílit zachování dobré trofiky svalových skupin
kolenního kloubu, omezit riziko vzniku svalových kontraktur a udržení rozsahu pohybu
v kloubu. Pomáhá nám k tomu pravidelný stretching, posilování m. quadriceps femoris.
Z pohybových aktivit se nejvíce doporučuje jízda na kole či rotopedu a plavání. Jedná
se o cvičení s omezením nárazů tzv. low impact excercise, která zároveň vhodně slouží
k sekundární prevenci, tedy zabránění zhoršování onemocnění. Součástí rehabilitace je
i užití fyzikální terapie. Dungl (2005) zahrnuje pod protizánětlivou fyzikální terapii
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vodoléčbu, elektroléčbu, ultrazvuk a RTG ozáření protizánětlivou dávkou. (Dungl,
2005, Višňa, Hart, 2006)
Vhodné je i doporučit užívání opěrných pomůcek při chůzi, které mají sloužit
k odlehčení (berle, hole). Užití hole, když ji pacient užívá správně, může představovat
odlehčení kolena na třetinu až polovinu váhy. Při zhoršení bolestivých příznaků může
chůze s oporou pomoci při návratu k původním aktivitám. Lékař může také předepsat
speciální vložky do bot, které tlumí přenos nárazů na klouby. Další ortopedickou
pomůckou jsou ortézy. (Dungl, 2005, Višňa, Hart, 2006)

3.5.2 Farmakologické metody
Z farmakologických preparátů se k léčbě GA užívají nejčastěji analgetika,
nesteroidní antirevmatika a dlouhodobě působící léky (SADOA).
Analgetika bez protizánětlivého účinku jsou lékem první volby, protože nebývají
drahé, zmenšují bolest a na rozdíl od NSA mají minimální vedlejší účinky. K základním
analgetikům se řadí paracetamol. U OA bývá doporučován jako první lék, protože bývá
lépe snášen než kyselina acetyl salicylová. Předepisují se také slabé opioidy,
k nejužívanějším lékům této skupiny patří tramadol.
NSA jsou léky s analgetickým a zároveň protizánětlivým účinkem, avšak jejich
nadměrné

užívání

není

žádoucí.

Mezi

nejčastěji

podávané

patří

kyselina

acetylsalicylová, ibuprofen, diclofenac. (Kačinetzová, 2003; Višňa, Hart, 2006)
Pavelka (2005) dokonce uvádí, že existují četné výhrady proti podávání NSA.
Upozorňuje zejména na to, že nezpomalují progresi OA, naopak ji při dlouhodobém
podávání mohou urychlit, nejsou účinnější než paracetamol., mají omezenou účinnost,
a vyvolávají mnoho nežádoucích účinků. Nejvýznamnější je podráždění žaludeční
sliznice až vznik žaludečních, duodenálních vředů či jejich perforace. (Pavelka, 2005)
Podávat se mohou i kortikosteroidy (glukokortikoidy), jejich protizánětlivý účinek
je užitečný při akutní synovialitidě. Aplikují se intraartikulárně, avšak užívají se velmi
uvážlivě a rozhodně ne v krátkých časových intervalech, protože urychlují
degenerativní proces chrupavky.(Dungl,2005; Višna, Hart, 2006)
Dlouhodobě působící léky se dělí na léky symptomaticky pomalu působící
(SYSADOA) a léky strukturu modifikující (DMOADs).
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DMOADs (Disease modyfing drugs of OA) jsou preventivně působící léky,
zpomalující či zcela zastavující rentgenologickou progresi artrózy. Jedná se o látky tělu
vlastní, které jsou součástí mezibuněčné hmoty, obsahuje je kloubní tekutina,
organismus si je tedy sám umí tvořit. Podávají se jako potravinové doplňky.
(http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Chondroprotektiva)
SYSADOA neboli symptom modifikující léky je označení, které nahrazuje
dřívější výraz chondroprotektiva. Tyto léky zlepšují bolest a funkci kloubu s určitým
zpožděním (2-6 týdnů), ale jejich účinek přetrvává nejméně 2-3 měsíce po jejich
vysazení. Jedná se o velmi diskutovanou skupinu léku, které se často setkávají
s nedůvěrou a přístup k nim se liší dle země, a podle mě i doktor od doktora. Zatímco
symptomatický efekt již byl studiemi prokázán, u zpomalení vývoje neboli
strukturálního efektu to tak není. Mezi látky, které se uvádějí v této skupině, patří
chondroitin sulfát (preparát Condrosulf), glukosamin sulfát (Dona), kyselina
hyaluronová (Hyalgan) a diacerein (Artrodar). Za výhodu těchto látek se považuje dobrá
tolerance organismem, a že jsou bez vedlejších účinků. Za klad se dá taky považovat, že
je lze podávat ve formě tablet či přímo injekcí do kloubu. Doporučují se užívat zejména
v časných fázích poškození chrupavek. (Pavelka, 2005; http://www.ortopedietraumatologie.cz/Chondroprotektiva) Lze se setkat i s opačným názorem na tyto léky.
Takový uvádí Hnízdil (2007), ten považuje chondroprotektiva za potravinový doplněk
se sporným efektem.

3.5.3 Operační léčba
Operačních metod k léčbě GA je několik. Volba metody záleží na okrsku
a stádiu poškození. Mezi symptomatickou operační terapii, která nemá vliv na další
rozvoj artrózy, se řadí artroskopická laváž, shaving a debridement. Jedná se o výkony
zmírňující obtíže, i když pouze dočasného charakteru. Spočívají v odstranění volných
částí chrupavky, menisků či jiných tělísek v kloubu a ošetření defektů chrupavky.
Radikálnějším výkonem, ale stále spíše dočasným řešením je korekční osteotomie, která
vede k odlehčení postižené části. Spočívá v seříznutí kosti pod i nad kolenem. Užívá
se při postižení jednoho oddílu kolene spojeného s valgozitou či varozitou. Je vhodná
pro mladší pacienty se spíše počínající artrózou. S rostoucím stupněm její úspěšnost
klesá. Oddaluje nutnost užití kloubní náhrady o 5-10 let. (Dungl, 2005;
http://www.orthes.cz/index.php?module=page&record=38)
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Aloplastika kolenního kloubu
Hovoříme-li o aloplastice, mluvíme o úplně či částečné rekonstrukci kloubu
s použitím cizího materiálu. V moderní medicíně není nahrazováno celé koleno, ale
nahrazují se poškozené kloubní plochy. Využívají se k tomu náhrady z kovu, umělé
hmoty či keramiky. Podle způsobu ukotvení se dělí na cementované, necementované či
hybridní náhrady. (http://www.orthes.cz/index.php?module=page&record=38; Dungl,
2005; Koudela, 2004)
Unikompartmentální náhrada, neboli náhrada částečná se užívá při postižení
jednoho oddílu kolene, ale ne při postižení femoropatelárního skloubení. Přestože
v dřívější době, nebyly výsledky této metody dobré a dokonce se od ní téměř upustilo,
dnes je užívána stále častěji a výsledky jsou srovnatelné s totální náhradou. Mezi
výhody této metody patří rychlejší rehabilitace a návrat do každodenního života a nižší
cena. Nevýhodou může být časné selhání endoprotézy. (Višna, Hart, 2006)
Totální náhrada je jediné řešení zachovávající pohyblivost kloubu při těžké
degeneraci dvou či všech tří oddílů kolena. Indikována je na základě anamnézy,
subjektivních obtíží (bolest, rozsah pohybu), objektivních vyšetření, rentgenového
nálezu, ale také postoje pacienta k operaci. Zároveň je potřeba zvážit relativní
kontraindikace, tedy infekční ložiska kdekoli v organismu, věk, obezitu. Zaujal mě
rozdílný postoj lékařů, který uvádí Víšňa a Hart (2006), k problematice kdy výkon
provést, jedna skupina se kloní výkon co nejdéle odkládat, aby se předešlo revizním
operacím a naopak druhá skupina, navrhuje implantovat endoprotézu při výrazných
potížích již v mladším věku a umožnit tak člověku aktivní život ihned. Sám Višna se
řadí do druhé skupiny, ale upozorňuje na nutnost zvážit faktory ovlivňující životnost
náhrady, mezi něž patří věk, pohlaví, diagnóza pacienta, konstrukce a fixace implantátu,
použitá operační technika. (Dungl,2005; Višna, Hart, 2006)
Totální endoprotéza je výkon, který skýtá i komplikace. Mezi hlavní patří infekce,
pooperační ztuhlost, tromboembolická choroba, nestabilita kloubu. Méně časté jsou
poranění cévně nervového systému a zlomeniny čéšky.
Aby došlo k naplnění cíle endoprotézy, tedy návratu pacienta s nebolestivým
a funkčním kloubem do života, je důležitou součástí i rehabilitace. Ta by měla být
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pooperační, která se zahajuje co nejdříve po výkonu, ale i předoperační. (Dungl,2005;
Višna, Hart, 2006)
U lidí u kterých nejde provést totální endoprotéza, je alternativní možností udělat
artrodesu, neboli ztužení kloubu. Výsledky jsou uspokojivé, pacienti většinou nemají
bolesti, avšak jsou těžce alternovány jejich pohybové aktivity. (Dungl, 2005)

3.6

Prevence
Základ problému artrózy spočívá v porušení životního stylu, prevenci je tedy

nutné zaměřit především tímto směrem. Nejlepším způsobem jak se vyvarovat obtíží
s klouby je psychická a fyzická relaxace, odpovídající tělesná hmotnost, zdravá výživa
a vhodná pohybová aktivita. Mezi vhodné pohybové aktivity, doporučované i lidem
s již existujícími potížemi, patří plavání či cvičení v bazénu, jízda na kole nebo
rotopedu, chůze na běžkách a cílené pravidelné cvičení. Cílem cvičení je udržení či
zvětšení rozsahu pohybu kolenního kloubu. Aktivity by měly být pestré, pravidelné,
přiměřené a rozhodně nemají přinášet bolest. (Hnízdil, 2007)
Hanáková (2011) k hlavním preventivním opatřením ještě přidává vyhýbání
se úrazům (pokud už k nim dojde, tak zajistit jejich správné doléčení), vyhýbání
se jednostranné zátěži a nesprávnému zvedání břemen a používání vhodné obuvi.
Otázkou zůstává užívání chondroprotektiv v rámci prevence. Zatímco Hanáková
(2011) poukazuje na jejich velmi dobré výsledky v oblasti prevence osteoartrózy,
Hnízdil (2007) považuje efekt těchto preparátů ze velmi sporný. Udává, že se jedná
spíše o neškodný, avšak poměrně nákladný potravinový doplněk než rozumný způsob
péče o vlastní pohybový aparát.
Důležitou součástí prevence je i vztah lékař-pacient. Tento vztah by měl přinést
otevřenou výměnu informací, aby nedocházelo k léčebným neúspěchům. Ty jsou
nejčastěji u pacientů s pasivním přístupem k péči o své zdraví, či u pacientů
netrpělivých, jejichž obtíže spočívají v nadměrném zatížení pohybového aparátu
náročným sportem. Tyto skupiny jen velmi neochotně slevují ze svých chybných
návyků a upřednostňují zdánlivě snadné a rychlé způsoby léčby. (Hnízdil, 2007)
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3.7

Femoropatelární artróza
Izolované postižení femoropatelárního skloubení artrózou je velmi časté. Vzniká

z přetížení, po úrazech pately, při disekující osteochondróze. Projevuje se bolestí za
čéškou při běžných aktivitách, jako je dřep, klek, chůze po schodech. Dále se objevuje
zadrhávání až blokády a podklesávání kolena. Tento typ se u většiny pacientů lečí
konzervativně, tedy úpravou aktivit, posilováním m. quadriceps femoris, užíváním
chondroprotektiv a patelární bandáže. Operační léčba nemá výrazně dobré výsledky,
pouze artroskopické výkony (laváž a debridement) přinášejí krátkodobé zlepšení.
Definitivním řešením nezvladatelné bolesti může být patelektomie, tedy odstranění
čéšky, což ale zároveň vede k oslabení extenzorového aparátu. (Dungl,2005; Višna,
Hart, 2006)

3.8

Souhrn
Artróza kolenního kloubu je dnes již velmi častým a zároveň závažným

onemocněním. Lidé nejen, že trpí bolestmi kloubů, ale v důsledku špatné a bolestivé
chůze, dochází i k částečné ztrátě soběstačnosti. Setkáme se s ní zejména u osob vyššího
věku, avšak v dnešní době se nezřídka objeví i ve věku 20-30 let. Naštěstí v dnešní
době, už je několik možností léčby, avšak nejčastěji stejně skončíme u totální
endoprotézy kolenního kloubu.
V literatuře, je problematika probrána velmi obšírně, ať už celkově pod
osteoartrózou, či už přímo gonartrózou. Poměrně zarážející mi přijde užívání názvu
chondroprotektiva, někde je tento výraz používán běžně, jinde je psáno, že se jedná
o zastaralý název. Osobně si myslím, že je to však název bližší laikovi. Co mě zaujalo je
rozdílný přístup, kdy operovat a zdá se mi rozumné, co píše Višňa a Hart (2006), tedy
implantovat endoprotézu při výrazných potížích již v mladším věku. Zároveň bych
upozornila na rozdílný postoj k užívání chondroprotektiv, někteří je doporučují, jiní
tvrdí, že nemají význam.
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Empirická část

4
4.1

Metodika výzkumu
Hlavní myšlenka
V bakalářské práci se věnuji úrazům kolenního kloubu a gonartróze. Výzkumný

problém této práce spatřuji v četnosti gonartrózy a zejména hrozícím riziku jejího
nárůstu u lidí mladšího věku. Tedy zejména u lidí do 40 let. Hlavní myšlenkou
praktické části mé práce je poukázat na vztah lidí po úraze kolenního kloubu
k doléčování úrazů a na jejich informovanost ohledně osteoartrózy (gonartrózy).

4.2

Cíle empirické části

Cíl č. 1: Zjistit postoj respondentů k dodržování léčebného režimu po úrazu kolenního
kloubu.
Cíl č. 2: Zmapovat s jakým úrazem mají respondenti nejčastěji zkušenost, co je jeho
nejčastější příčinou a jestli se mezi respondenty objevil úraz opakovaně.
Cíl č. 3: Stanovit úroveň znalostí o gonartróze (rizikové faktory, příčiny, stádia).
Cíl č. 4: Zjistit, zda respondenti vědí, co je vhodné dělat pro prevenci gonartrózy a zda
se ji věnují.

4.3

Charakteristika výzkumného vzorku
Zkoumaný vzorek mého šetření byl tvořen celkově 102 respondenty. Jednalo se

o osoby s již prodělaným úrazem kolenního kloubu. Zastoupení mělo jak mužské, tak
ženské pohlaví. Ženy mírně převažovaly. Všem respondentům bylo 18 a více let.
Polovina respondentů patřila do věkové kategorie 18-25 let.

4.4

Metoda výzkumu
Zvolila jsem si kvantitativní výzkum, přesněji metodu dotazníkového šetření.

Jednalo se o nestandardizovaný dotazník, skládající se z úvodu, vlastních otázek,
a poděkování na závěr. Dotazník přikládám v příloze. (příloha D)
V úvodu jsem seznámila respondenty s tím, čeho se dotazník týká a k čemu
slouží. Dále jsem zde popsala správný způsob vyplnění a předpokládaný čas vyplnění.
Upozornila jsem, že se jedná o dotazník anonymní.
Vlastní dotazník se skládal ze 17 položek. Využila jsem otázek otevřených,
uzavřených, polozavřených i výčtových. První tři otázky mi sloužily k charakteristice
vzorku, jednalo se o demografické údaje. Zbylé otázky byly směřovány k jednotlivým
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cílům. K prvnímu cíli, zjistit postoj respondentů k dodržování léčebného režimu po
úrazu kolenního kloubu, patří otázky 7, 8 a 17. K druhému cíli, zmapovat s jakým
úrazem mají respondenti nejčastěji zkušenost, co je jeho nejčastější příčinou a jestli se
mezi respondenty objevil úraz opakovaně, se vztahují otázky 4,5 a 6. Stanovit úroveň
znalostí o gonartróze (rizikové faktory, příčiny, stádia), tedy třetí cíl je obsažen
v otázkách 9, 10, 11,12, 13 a 16. Poslední čtvrtý cíl, zjistit zda respondenti vědí, co
dělat pro prevenci gonartrózy a zda se jí věnují, obsahují otázky 14 a 15.

4.5

Organizace výzkumu
V první fázi výzkumu jsem na základě odborné literatury a stanovených cílů

sestavila anonymní dotazník. Následovalo výzkumné šetření, které probíhalo
od 5. 2. 2013 do 25. 3. 2013. Dotazník jsem šířila formou elektronickou i formou
písemnou. Poměr dotazníků je znázorněn na grafu č. 1.
Elektronické šetření jsem začala vytvořením elektronické verze dotazníku na
serveru www.survio.com. Následně jsem e-mailem oslovila administrátora stránek
www.acl-plastika.wbs.cz a domluvila jsem se na umístění odkazu na dotazník na tyto
stránky. Jedná se o stránky, které se věnují anatomii a poranění kolene. Internetové
šetření jsem zvolila zejména pro získání rozmanitějšího vzorku svých respondentů a pro
větší ochotu vyplňování. Přišlo mi, že lidé takto cítí ještě větší anonymitu, zároveň mají
větší klid na vyplňování a mohou si sami zvolit čas, kdy se jim vyplnění hodí. Celkově
jsem po internetu získala 68 plně vyplněných dotazníků.
Tištěné dotazníky jsem šířila v 8 sportovních týmech basketbalu. Jednalo se
o týmy nevrcholové úrovně. V pěti týmech jsem rozdala dotazníky sama, ve zbylých
třech týmech za pomoci kamarádů. Dotazník byl rozdán, ponechán a při další návštěvě
sebrán. Celkově jsem v tištěné formě rozdala 45 dotazníků, z toho se mi jich plně
zodpovězených vrátilo 34. Návratnost tedy činila 75,56%.
Celkově jsem tedy získala 102 respondentů.
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Graf č. 1: Poměr mezi dotazníky vyplněnými písemnou a elektronickou formou
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4.6 Vyhodnocení výzkumu
Po ukončení internetového šetření a sebrání všech tištěných dotazníků jsem
provedla vyhodnocení. Nejprve jsem vyřadila neúplně vyplněné dotazníky. Zbylé
dotazníky jsem zpracovala pomocí počítačového programu Microsoft Office (Microsoft
Word, Microsoft Excel).
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Analýza výsledků

5

Na základě zpracovaných dat jsem vytvořila tabulky a grafy. Data v tabulkách
uvádím v absolutní četnosti (ni) a relativní četnosti (fi). V grafu uvádím relativní
četnost (%). U každého grafu či tabulky následuje krátký komentář.
Položka v dotazníku č. 1 Uveďte Vaše pohlaví: Jste?
Tabulka č. 1 Pohlaví respondentů
Pohlaví

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ženy

57

55,88%

Muži

45

44,12%

Celkem

102

100%

Graf č. 2 Pohlaví respondentů
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Z celkového počtu 102 respondentů (100%), jich 57 (55,88%) zastupovalo
ženské pohlaví a 45 (44,12%) mužské pohlaví.
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Položka v dotazníku č. 2 Kolik je Vám let?
Tabulka č. 2 Věk respondentů
Věk

Absolutní četnost

Relativní četnost

18-25 let

51

50%

26-39 let

39

38,24%

40-59 let

10

9,80%

60 let a více

2

1,96%

Celkem

102

100%

Graf č. 3 Věk respondentů
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Tabulka č. 2 a graf č. 3 ukazují věkové rozložení odpovídajících osob. Celkový
soubor tvořilo 102 respondentů. Nejvíce je zastoupena skupina nejmladších
respondentů, tedy věk 18-25, kterých bylo 51 (50%). Druhou nejpočetnější skupinu
tvořili respondenti ve věku 26–39 let. Tato skupina byla tvořena 39 (38,24%)
respondenty. Ve věku 40-59 let bylo 10 (9,80%) odpovídajících. V nejstarší skupině
60 a více let byli 2 (1,96%) zástupci.
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Položka v dotazníku č. 3 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Tabulka č. 3 Vzdělání respondentů
Vzdělání

Absolutní četnost

Relativní četnost (%)

Základní

4

3,92%

Střední škola bez maturity

6

5,88%

Střední škola s maturitou

49

48,04%

Vyšší odborné

9

8,82%

Vysokoškolské

34

33,34%

Celkem

102

100%

Graf č. 4 Vzdělání respondentů
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V tabulce č. 3 a grafu č. 4 je uvedeno vzdělání respondentů. Z celkového počtu
102 (100%) respondentů jich celkem 49 (48,04%) označilo střední školu s maturitou.
Vysokoškolské vzdělání uvedlo 34 (33,34%) respondentů. Zbylé tři skupiny byly
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zastoupeny výrazně méně. Vyšší odborné vzdělání mělo 9 (8,82 %) respondentů.
Střední školu bez maturity označilo 6 (5,88%) respondentů a základní vzdělání měli
2 (3,92%) respondenti.
Položka v dotazníku č. 4 Jaké poranění kolenního kloubu jste měl/a / máte? (možno
uvést více možností)
Tabulka č. 4 Typ poranění
Typ poranění

Absolutní četnost

Relativní četnost

Poranění předního zkříženého vazu

55

35,71%

Poranění postranních vazů

18

11,69%

Poranění menisku

39

25,32%

Sdružené poranění vazů a menisku

30

19,48%

Poranění čéšky

9

5,84%

Jiné

3

1,95%

Celkem

154

100%
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Graf č. 5 Typ poranění
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V tabulce č. 4 a grafu č. 5 ukazuji, s jakým poraněním respondenti měli zkušenost.
V této

otázce

bylo

možné

označit

více

odpovědí.

Celkem

jsem

od

102 respondentů získala 154 (100%) odpovědí, když 63 odpovídajících zakroužkovalo
jednu odpověď, 28 zakroužkovalo dvě odpovědi, 9 respondentů označilo tři možnosti
a 2 respondenti označili dokonce čtyři možnosti. Nejčastěji bylo označeno poranění
předního zkříženého vazu a to v 55 (35,71%) případech. Druhým nejčastějším se
s 39 (25,32%) označeními stalo poranění menisku. Následovalo sdružené poranění vazů
a menisku, které bylo zaškrtnuto v 30 (19,48%) dotaznících, a poranění postranních
vazů s 18 (11,69%) odpověďmi. S poraněním čéšky se setkalo 9 (5,84%) odpovídajících
a 3 (1,95%) respondenti uvedli možnost „Jiné“. Jako jiné poranění bylo uvedeno
poranění zadního zkříženého vazu, zlomenina v kloubu a odtržená chrupavka.
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Tabulka č. 5 Druh poranění dle pohlaví
Druh poranění / Pohlaví

Ženy

Muži

Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

28

32,55%

27

39,71%

Poranění postranních vazů

11

12,79%

7

10,30%

Poranění menisku

20

23,26%

19

27,94%

Sdružené poranění vazů a

20

23,26%

10

14,70%

Poranění čéšky

6

6,98%

3

4,41%

Jiné

1

1,16%

2

2,94%

Celkem

86

100%

68

100%

Poranění předního
zkříženého vazu

menisku
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Graf č. 6 Druh poranění dle pohlaví
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Z celkového množství 154 odpovědí bylo 86 (100%) ženských a 68 (100%)
mužských odpovědí. U obou pohlaví se na prvním místě umístilo poranění předního
křížového vazu. Tato odpověď se u žen vyskytla v 28 (32,55%) případech a u mužů ve
27 (39,71%) případech.
Druhým nejčastějším poraněním u mužů bylo poranění menisku, označené
v 19 (27,94%) dotaznících. Se sdruženým poraněním vazů a menisku mělo zkušenost
10 (14,70%) mužů. Poranění postranního vazu uvedlo 7 (10,30%) mužských
respondentů. Poranění čéšky zaškrtli 3 (4,41%) a jiné poranění 2 (2,94%) muži.
Mezi ženami se ve stejném množství vyskytlo poranění menisku a sdružené
poranění vazů a menisku. Obě tyto varianty uvedlo 20 (23,26%) žen. Poranění
postranních vazů bylo zaškrtnuto v 11 (12,79%) dotaznících. Poranění čéšky se
vyskytlo u 6 (6,98%) žen. Jiné poranění kolene uvedla 1 (1,16%) žena (odtržená
chrupavka).
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Položka v dotazníku č. 5 Při jaké činnosti se Vám poranění kolene stalo?
Tabulka č. 6 Činnost, při které došlo k poranění kolene
Činnost

Absolutní četnost

Relativní četnost

Sportovní činnost

93

91,18%

Dopravní nehoda

1

0,98%

Pracovní činnost

1

0,98%

V domácnosti

1

0,98%

Jiné

6

5,88%

Celkem

102

100%

Z této tabulky vyplývá, že z celkového počtu 102 (100%) respondentů
si 93 (91,18%) z nich způsobilo poranění kolene při sportovní činnosti. Jedná se
o naprosto dominující odpověď. Dopravní nehoda, pracovní činnost i domácnost byly
označeny vždy jedním respondentem, tj. tvořily vždy 0,98% odpovědí. Zbývajících
6 (5,88%) respondentů uvedlo jinou činnost. V této kategorii se objevili takové příčiny
jako zkoušení kalhot, pád do potoka, pád ze schodů, tancování, procházka či ztráta
rovnováhy v autobuse.
Položka v dotazníku č. 6 Kolikrát jste již měl/a úraz kolene?

Tabulka č. 7 Množství úrazů
Počet úrazů

Absolutní četnost

Relativní četnost

1 úraz

49

48,04%

2 úrazy

32

31,38%

3 úrazy

10

9,80%

4 úrazy

3

2,94%

5 úrazů

4

3,92%

6 úrazů

1

0,98%

8 úrazů

2

1,92%

10 úrazů

1

0,98%

Celkem

102

100%

V položce č. 6 v dotazníku, respondenti odpovídali, kolik již prodělali úrazů.
Téměř polovina respondentů, přesněji 49 (48,04%) respondentů prodělalo jeden úraz
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kolene. Se dvěma úrazy má zkušenost 32 (31,38%) odpovídajících. Zbylé odpovědi, už
byly v menších počtech, 10 (9,80%) respondentů uvedlo 3 úrazy, 4 (3,92%) respondenti
označili 5 úrazů, 3 (2,94%) lidé měli 4 úrazy, 2 (1,92%) odpovídající dokonce 8 úrazů.
V 1 (0,98%) dotazníku byla odpověď 6 úrazů a 1 (0,98%) odpovídající napsal 10 úrazů.
Tabulka č. 8 Množství úrazů dle pohlaví
Množství
úrazů/Pohlaví

Ženy

Muži

Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

1 úraz

33

57,90%

16

35,56%

2 úrazy

12

21,05%

20

44,45%

3 úrazy

4

7,02%

6

13,33%

4 úrazy

2

3,51%

1

2,22%

5 úrazů

4

7,02%

0

0%

6 úrazů

0

0%

1

2,22%

8 úrazů

1

1,75%

1

1,22%

10 úrazů

1

1,75%

0

0%

Celkem

57

100%

45

100%

Tabulka ukazuje detailní rozložení množství úrazů mezi ženami a muži. Ženy
měly nejčastěji zkušenost s jedním úrazem, tuto odpověď uvedlo 33 (57,90%) z 57 žen.
Mezi muži převládaly 2 úrazy. Zkušenost se dvěma úrazy napsalo 20 (40,45%) ze
45 mužských respondentů.
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Graf č. 7 Množství úrazů dle pohlaví
70,00%

64,44%
57,90%

60,00%
50,00%

42,10%

40,00%

35,56%

Muži

30,00%

Ženy

20,00%
10,00%
0,00%
1 úraz

2 a více úrazů

Z grafu č. 7 vyplývá, že více zkušeností s opakovaným poraněním kolene mají
muži. Z celkového množství mužů, tj. 45 jich 29 (57,90%) prodělalo 2 a více úrazů.
Jeden úraz uvedlo 16 (35,56%) mužů. Ženy v tomto výzkumném šetření měly častěji
1 úraz kolene, tuto odpověď uvedlo 33 (57,90%) z celkového počtu 57 žen. Opakovaný
úraz, tedy 2 a více úrazů, zažilo 24 (42,10%) žen.
Tabulka č. 9 Množství úrazů dle věku
Množství

18-25 let

úrazů/ věk

ni

26-39

fi

ni

60 a více let

40-59
fi

ni

fi

ni

fi

1 úraz

22

43,14%

21

53,85%

6

60%

0

0%

2 úrazy

18

35,30%

10

25,65%

3

30%

1

50%

3 úrazy

5

9,80%

4

10,26%

1

10%

0

0%

4 úrazy

2

3,92%

1

2,56%

0

0%

0

0%

5 úrazů

2

3,92%

1

2,56%

0

0%

1

50%

6 úrazů

0

0%

1

2,56%

0

0%

0

0%

8 úrazů

1

1,96%

1

2,56%

0

0%

0

0%

10 úrazů

1

1,96%

0

0%

0

0%

0

0%

Celkem

51

100%

39

100%

10

100%

2

100%
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Graf č. 8 Množství úrazů dle věku
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Graf ukazuje, že oba respondenti nad 60 let utrpěli 2 a více úrazů. Ve věkové
kategorii 18-25 let převažují opakované úrazy, když 1 úraz uvedlo 22 (43,14%)
respondentů. Více než 1 úraz uvedlo 29 (56,86%) respondentů z této věkové kategorie.
Z 39 odpovídajících ve věku 26-39 let, jich 21 (53,85%) prodělalo 1 úraz a 18 (46,15%)
mělo zkušenost s více úrazy. Ve věkové kategorii 40-59 let mírně převažovaly
zkušenosti s 1 úrazem, tuto odpověď uvedlo 6 (60%) respondentů. Zbylí 4 (40%)
respondenti v této kategorii uvedli nejméně 2 úrazy.
Položka v dotazníku č. 7 Považujete za nutné dodržovat pokyny a doporučení, které
jste dostal/a od lékaře, případně fyzioterapeuta či sestry
Tabulka č. 10 Názor na nutnost dodržování pokynů a doporučení od zdravotníků
Názor

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

49

48,04%

Spíše ano

45

44,12%

Ne

1

0,98%

Spíše ne

7

6,86%

Celkem

102

100%
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Graf č. 9 Názor na nutnost dodržování pokynů a doporučení
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Téměř polovina dotázaných přesněji 49, tj.48,04% považuje za nutné dodržovat
pokyny. Odpověď „spíše ano“ uvedlo 45, tj. 44,12% respondentů. Pouze 1 (0,98%)
respondent nepovažuje za nutné pokyny dodržovat a 7 (6,86%) zaškrtlo možnost „spíše
ne“.
Položka v dotazníku č. 8 Dodržoval/a jste po úrazu doporučený léčebný režim
určený Vaším doktorem?
Tabulka č. 11 Dodržování léčebného režimu po úrazu
Dodržování režimu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

67

65,69%

Ne

35

34,31%

Celkem

102

100%
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Graf č. 10 Dodržování léčebného režimu po úrazu
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Tabulka č. 11 i graf č. 10 ukazují, že v položce č. 8 byla častější odpověď
„Ano“. Z celkového počtu 102 (100%) respondentů ji uvedlo 67 (65,69%) z nich.
Odpověď „ne“ označilo 35 (34,31%) respondentů.
Tabulka č. 12 Dodržování léčebného režimu dle věku
Dodržování
režimu/

18-25 let
ni

26-39 let

fi

ni

60 a více let

40-59 let

fi

ni

fi

ni

fi

Věk
Ano

25

49,02%

31

79,48%

9

90%

2

100%

Ne

26

50,98%

8

20,51%

1

10%

0

0%
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Graf č. 11 Dodržování léčebného režimu dle věku
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V tabulce č. 12 a grafu č. 11 je uveden vliv věku na dodržování léčebného režimu.
Z grafu je patrné, že čím starší respondenti, tím spíše dodržovali léčebný režim. Ve
věkové kategorii 18-25 let z celkových 51 respondentů režim dodržovalo jen
25 (49,02%) respondentů, 26 (50,98%) respondentů režim nedodržovalo. Z 39
odpovídajících v kategorii 26-39 let dodržovalo režim 31 (79,48%) a nedodržovalo 8
(20,51%) respondentů. V kategorii 40-59 let byly výsledky jasné, 9 (90%) z 10
respondentů režim dodržovalo a pouze jeden (10%) respondent uvedl odpověď „Ne“.
Ve věku nad 60 let léčebný režim plnili všichni tj. 2 (100%) respondenti.
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Tabulka č. 13 Oblasti nedodržení léčebného režimu
Oblast nedodržení

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

Délka chůze o berlích, či nošení ortézy

21

45,66%

Předčasné zatěžování, dřívější návrat ke sportu

19

41,31%

Neskončení s vrcholovým sportem

1

2.17%

Délka pracovní neschopnosti

1

2,17%

Rozdílné pokyny lékařů

3

6,52%

Odmítnutí operace

1

2,17%

Celkem

46

100%

Graf č. 12 Oblasti nedodržování léčebného režimu
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Na otázku č. 8 odpovědělo 35 respondentů, že léčebný režim nedodržovalo.
Těchto 35 respondentů mělo uvést, v čem ho nedodržovalo. Někteří uvedli více věcí
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a tak jsem celkově dostala 46 (100%) odpovědí. Nejčastěji a to v 21 (45,66%) případech
respondenti napsali nedodržení chůze o berlích či nošení ortézy. Druhou nejčastější
odpovědí bylo předčasné zatěžování, dřívější návrat ke sportu, což napsalo 19 (41,31%)
respondentů. Rozdílné pokyny lékařů uvedli 3 (6,52%) respondenti. Po 1 (2,17%)
odpovědi

se

objevilo

„neskončení

s vrcholovým

sportem“,

„délka

pracovní

neschopnosti“ a „odmítnutí operace“.
Položka v dotazníku č. 9 Co je gonartróza?
Tabulka č. 14 Definice gonartrózy
Gonartróza

Absolutní četnost

Relativní četnost

Onemocnění srdce

0

0%

Onemocnění ledvin

1

0,98%

Onemocnění kolenního kloubu

101

99,02%

Onemocnění plic

0

0%

Celkem

102

100%

Tato tabulka ukazuje, že lidé věděli, či si odvodili co to gonartróza je, protože
101 (99,02) odpovídajících z celkového počtu 102 (100%), zvolilo možnost
„onemocnění kolenního kloubu“. Pouze 1 (0,98%) respondent označil možnost
„onemocnění ledvin“.
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Položka v dotazníku č. 10 Vyjmenujte faktory, které si myslíte, že mohou vést ke
vzniku gonartrózy
Tabulka č. 15 Rizikové faktory
Rizikové faktory

Absolutní četnost

Relativní četnost

Úrazy

49

24,50%

Nadváha

33

16,50%

Přetěžování

29

14,50%

Genetika, dědičnost, vrozené vady 22

11,00%

Nevím

20

10,00%

Věk

19

9,50%

Sport

10

5,00%

Nesprávná strava

3

1,50%

Osteoporóza

2

1,00%

Nemoc

2

1,00%

Špatné protažení před sportem

2

1,00%

Nedostatek vápníku

2

1,00%

Špatná rehabilitace

1

0,50%

Menopauza

1

0,50%

Celkem

200

100%

Položka č. 10 v dotazníku byla otázkou otevřenou. Celkově respondenti uvedli
200 různých faktorů. Faktory jsem seřadila do tabulky podle četnosti. Nejčastěji se
vyskytl úraz a to v 49 (24,50%) dotaznících. Nadváha byla uvedena v 33 (16,50)
případech, 29 (14,50%)respondentů uvedlo přetěžování. Odpověď nevím napsalo
20 (10%) respondentů. Věk vidí jako rizikový faktor 19 (9,50%) respondentů, sport
tvořil 10 (5%) odpovědí. Zbylé faktory, jak ukazuje tabulka, byly označeny minimálně.
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Položka v dotazníku č. 11 Může být úraz kolena příčinou vzniku gonartrózy?
Tabulka č. 16 Souvislost úrazu a gonartrózy
Úraz

příčinnou Absolutní četnost

Relativní četnost

gonartrózy?
Ano

56

54,90%

Spíše ano

16

15,69%

Nevím

24

23,53%

Spíše ne

6

5,88%

Ne

0

0%

Celkem

102

100%

Graf č. 13 Souvislost úrazu a gonartrózy
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Z celkového počtu 102 (100%) respondentů, jich 56 (54,90%) uvedlo „Ano“, tedy
že úraz může být příčinou gonartrózy. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď
„Nevím“, již uvedlo 23 (22,55%) odpovídajících. Možnost „spíše ano“ označilo
16 (16,67%) dotazovaných. Zbylých 6 (5,88%) respondentů uvedlo odpověď „spíše ne“.
Nikdo neoznačil odpověď „ne“, tedy že úraz nemůže být příčinou gonartrózy.
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Graf č. 14 Souvislost úrazu a gonartrózy dle pohlaví
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Z grafu je zřejmé, že ženy i muži se shodli v nejčastější odpovědi, tedy odpovědi
„Ano“. U žen to byla naprosto dominující odpověď, zaškrtlo ji 36(63,16%) z 57
odpovídajících žen. Dalších 12 (21,05%) žen uvedlo odpověď „spíše ano“. Pouze
6 (10,53%) žen dalo odpověď „nevím“ a jen 3 (5,26%) zakroužkovaly odpověď „spíše
ne“. U mužů se odpovědi „Ano“, kterou zvolilo 20 (44,44%) ze 45 mužských
respondentů, velmi přiblížila odpověď „nevím“. Tuto možnost zvolilo 18 (40%) mužů.
Jen 4 (8,89%) respondenti zakroužkovali odpověď „spíše ano“. Možnost „spíše ne“
zvolili 3 (6,67%) respondenti. Ani jeden muž, ani jedna žena nedali možnost „Ne“.
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Položka v dotazníku č. 12 Co patří mezi příznaky gonartrózy?
Tabulka č. 17 Příznaky gonartrózy
Příznaky

Absolutní

Relativní četnost

četnost
Únava, bolest svalů

5

4,90%

Bolest, ztuhlost, omezení pohybu kloubu

84

82,35%

Teplota, únava, kašel, bolest hlavy

0

0%

Nevím

13

12,75%

Celkem

102

100%

Graf č. 15 Příznaky gonartrózy
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Z grafu i tabulky je patrné, že lidé měli o příznacích přehled. Celkový počet činil
102 (100%) respondentů. Nejčastěji označovanou byla odpověď „bolest, ztuhlost,
omezení pohybu kloubu“, již zvolilo 84 (82,35%) respondentů. Druhou nejčastější
odpovědí byla možnost „nevím“, tu zakroužkovalo 13 (12,75%) respondentů. Odpověď
„únava, bolest svalů“ byla označená 5 (4,90%) respondenty. Možnost „teplota, únava,
kašel, bolest hlavy“ neuvedl nikdo.
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Položka v dotazníku č. 13 Víte, do kolika stádií se gonartróza dělí?
Tabulka č. 18 Znalost stádií gonartrózy
Stádia artrózy

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

22

21,57%

Ne

80

78,43%

Celkem

102

100%

Graf č.. 16 Znalost stádií gonartrózy
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U položky č. 13 výrazně převažuje odpověď „NE“, tedy, že lidé nevědí do kolika
stádií se gonartróza dělí. Tuto odpověď uvedlo 80 (78,43%) respondentů. Zbylých
22 (21,57%) respondentů si myslelo, že stádia zná. Celkový soubor tvořilo 102 (100%)
respondentů.
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Graf č. 17 Znalost správného počtu stádií
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Z počtu 22 (100%) respondentů, kteří označili, že vědí do kolika stádií se
gonartróza dělí, jich 12 (54,55%) odpovědělo přiléhavou odpovědí, tedy uvedli 4 stádia.
Zbylých 10 (45,45%) odpovědělo jiný počet stádií, v 9 případech byla uvedena 3 stádia
a jeden respondent uvedl 2 stádia.
Graf č. 18 Znalost stádií dle věku
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V grafu jsou ukázány znalosti o stádiích GA s ohledem na věk respondentů. Z 51
respondentů ve věku 18-25 naprostá většina tj. 42 (82,36%) respondentů udala, že počet
stádií nezná. Správný počet stádií znali 4(7,84%) a špatný počet stádií napsalo
5 (9,80%) respondentů. Ve věkové skupině 26-39 let, už to bylo o trošku lepší.
63

Odpověď „Ne“ zakroužkovalo 29 (74,36%) zástupců této skupiny, 4 stádia napsalo
6 (15,38%) zástupců a 4 (10,26%) zástupci napsalo nesprávný počet stádií. Velká
neznalost se ukázala ve věkové skupině 40-59 let, kdy odpověď „Ne“ označilo 8 (80%)
respondentů, nesprávný počet stádií napsal 1 (10%) respondent a 1 (10%) respondent
odpověděl správně. Z nejstarší skupiny odpověděl 1 (50%) respondent správně
a 1 (50%), že stádia nezná.
Položka v dotazníku č. 14 Co si myslíte, že je vhodné dělat pro prevenci tohoto
onemocnění? (možno uvést více možností)
Tabulka č. 19 Formy prevence gonartrózy
Absolutní

Relativní

četnost

četnost

Pravidelné cvičení, posilování svalstva

78

30,95%

Udržení optimální váhy

75

29,76%

Naprostý zákaz sportu

4

1,59%

Nedělat nic

1

0,40%

Předcházet úrazům, či je správně doléčovat

62

24,60%

Užívat chondroprotektiva

32

12,70%

Celkem

252

100%

Formy prevence
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Graf č. 19 Formy prevence gonartrózy
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V této otázce bylo možno označit více odpovědí. Celkově se mi od
102 respondentů dostalo 252 odpovědí. Nejčastěji a to v 78 (30,95%) případech bylo
označeno pravidelné cvičení, posilování svalstva. Za druhý nejlepší způsob prevence
respondenti považují udržování optimální váhy, tuto možnost označilo 75 (29,76%)
z nich. Čtvrtina z odpovídajících tj. 62 (24,60%) volilo odpověď „předcházet úrazům, či
je správně doléčovat.“ Užívání chondroprotektiv zakroužkovalo 32 (12,70%)
respondentů. Minimální množství, tj. 4 (1,59%) odpovědi byly naprostý zákaz sportu
a pouze 1 (0,40%) se objevila odpověď nedělat nic.
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Tabulka č. 20 Formy prevence dle pohlaví
Ženy

Formy prevence

Muži

Absolutní

Relativní

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

četnost

četnost

33

21,86%

45

44,55%

Udržení optimální váhy

55

36,42%

20

19,80%

Naprostý zákaz sportu

1

0,66%

3

2,97%

Nedělat nic

0

0%

1

0,99%

Předcházet úrazům, či je

44

29,14%

18

17,82%

Užívat chondroprotektiva

18

11,92%

14

13,86%

Celkem

151

100%

101

100%

Pravidelné cvičení,
posilování svalstva

správně doléčovat

Graf č. 20 Formy prevence dle pohlaví
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Tabulka a graf ukazují rozdílný pohled na vhodnou formu prevence v podání
mužů a žen. U této otázky bylo možno uvést více odpovědí. Z celkového množství 252
odpovědí jich 151 bylo od žen a 101 od mužů.
Muži vidí jako nejvhodnější formu prevence pravidelné cvičení, posilování
svalstva, tuto odpověď zaškrtnulo 45 mužů a tvořila tak 44,55% z mužských odpovědí.
Udržení optimální váhy označilo 20 (19,80%) mužů. Předcházení úrazům, či jejich
správné doléčování by zvolilo 18 (17,82%) mužů. Dalších 14 (13,86%) mužů volilo
užívání chondroprotektiv. U 2 (2,97%) mužských respondentů byl označen naprostý
zákaz sportu a v 1 (0,99%) respondent označil nedělat nic.
Mezi ženami převládalo udržování optimální váhy, tuto formu prevence označilo
55 (36,42%) žen. Předcházení úrazům zaškrtlo 44 (29,14%) žen. Pravidelné cvičení
a posilování svalstva byla třetí nejčastější ženská odpověď, když ji označilo
33 (21,86%) žen. Užívání chondroprotektiv zvolilo 18 (11,92%) respondentek. Pouze
1 (0,66%) žena by zvolila naprostý zákaz sportu. Nedělat nic nepovažuje žádná žena za
vhodnou formu prevence.
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Položka v dotazníku č. 15 Děláte něco pro prevenci artrózy?
Tabulka č. 21 Přístup k prevenci
Prevence

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

55

53,92%

Ne

47

46,08%

Celkem

102

100 %

Graf č. 21 Přístup k prevenci
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Tabulka č. 21 a graf č. 21 ukazují, že více jak polovina respondentů se věnuje
prevenci gonartrózy. Celkový počet byl 102 respondentů. Odpověď „Ano“ zvolilo
55 (53,92%) respondentů a odpověď „Ne“ zakroužkovalo 47 (46,08%) respondentů.
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Graf č. 22 Přístup k prevenci dle věku
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Při pohledu na přístup k prevenci z hlediska věku, je vidět, že čím jsou
respondenti starší, tím spíše dělají něco pro prevenci. Ve věkové kategorii 18-25 let se
z 51 respondentů prevenci věnuje 23 (45,10%) a nevěnuje 28 (54,90%) respondentů.
Z 39 zástupců ve věku 26-39 let preventivně něco dělá 24 (61,54%) respondentů
a 15 (38,46%) respondentů nic pro prevenci nedělá. Z 10 respondentů ve věkové
kategorii 40-59 let se jich 7 (70%) věnuje prevenci a jen 3 (30%) pro prevenci nic
nedělají. V nejstarší věkové kategorii se 1 (50%) respondent prevenci věnuje a 1 (50%)
nevěnuje.
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Graf č. 23 Co dělají lidé pro prevenci
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Respondenti, kteří uvedli, že se prevenci věnují, měli dále uvést, co dělají. Od
55 respondentů, kteří se prevenci věnují, jsem získala 99 odpovědí. Z těchto 99 (100%)
odpovědí bylo 45 (45,45%) ve smyslu cvičení, posilování, sportování a pravidelného
pohybu. Užívání chondroprotektiv bylo uvedeno v 17 (17,17%) odpovědích. Optimální
váhu se snaží udržovat 15 (15,15%) z dotazovaných. Předcházet úrazům či je správně
doléčovat napsalo 6 (6,06%) osob. Užívání želé se objevilo ve 4 (4,04%) odpovědích.
V možnosti „ostatní“ je shrnuto zbývajících 8 (8,08%) odpovědí.
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Graf č. 24 Důvody, proč se lidé nevěnují prevenci
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Ze 47 respondentů, kteří uvedli v otázce č. 15, že pro prevenci nic nedělají, jich
polovina, přesněji 24 (51,06%), uvedlo, že neví co či vůbec proč by něco měli dělat.
Další častou odpovědí byla odpověď jsem mladý/mladá, mám ještě čas. To napsalo
11 (23,40%) respondentů. „Nenapadlo mě to“ tato odpověď byla ve 4 (8,52%)
dotaznících. Další odpovědí je „lenost, nedbalost“ tu uvedli 3 (6,38%) respondenti.
„Nedostatek času“ a „nemá to význam“ uvedli vždy 2(4,26%) odpovídající.
V 1 (2,12%) dotazníku se objevila odpověď „strach ze cvičení“.
Položka v dotazníku č. 16 Odkud jste se o gonartróze poprvé dozvěděl/a?
Tabulka č. 22 Zdroj informací
Zdroj informací

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

Od lékaře

17

16,67%

Internet, časopis, kniha

36

35,29%

Jiný zdravotnický personál (fyzioterapeut, sestra)

4

3,92%

Od kamarádů

1

0,98%

Ještě nikdy jsem o gonartroze neslyšel/a

26

25,49%

Odjinud

18

17,65%

Celkem

102

100%
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Graf č. 25 Zdroj informací
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V tabulce č. 22 a grafu č. 25 znázorňuji, odkud respondenti poprvé slyšeli
o gonartróze. Nejčastější odpovědí byla odpověď „internet, časopis, kniha“
tu uvedlo 36 (35,29%) respondentů. Čtvrtina respondentů tj. 26 (25,49%) zvolila
možnost „Ještě nikdy jsem o gonartróze neslyšel/a“. Od lékaře se o tomto onemocnění
dozvědělo 17 (16,67%) respondentů a možnost „jiný zdravotnický pracovník“ zvolili
4 (3,92%) respondenti. Od kamaráda získal informaci 1 (0,98%) respondent. Možnost
„odjinud“ zvolilo 18 (17,65%) odpovídajících. V těchto odpovědích byla nejčastěji
zmíněna škola, dalšími odpověďmi byla práce, z dotazníku či od rodiny. Celkový počet
byl 102 (100%) respondentů.
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Graf č. 26 Zdroj informací dle pohlaví
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Při porovnání odkud zjišťují informace muži a ženy se ukazuje, že ženy nejvíce
čerpají z internetu, což uvedlo 25 (43,86%) z 57 žen. To, že o GA ještě neslyšelo,
uvedlo 13 (22,81%) žen, možnost „Odjinud“ zvolilo 11(19,30%) respondentek. Pouze 5
(8,77%) žen se dozvědělo o tomto onemocnění od lékaře a 2 (3,51%) od jiného
zdravotnického pracovníka. Kamarádi se stali zdrojem informací pro 1 (1,75%) ženu.
U mužů byly výsledky vyrovnanější. Z celkového počtu 45 mužů jich 13 (28,88%) ještě
nikdy o gonartróze neslyšelo, 12 (26,67%) se informace dozvědělo od lékaře
a 11 (24,45%) použilo jako zdroj informací internet, časopis či knihu. Odpověď „Jiný
zdravotnický personál“ zvolili 2 (4,44%) muži.
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Položka v dotazníku č. 17 Kdybyste věděl/a o gonartróze, dbal/a byste na doléčení
úrazů?
Tabulka č. 23 Vliv informovanosti na doléčení
Ovlivnitelnost informovaností

Absolutní

Relativní

četnost

četnost

Ano, dbal bych na řádné doléčení úrazů

90

88,24%

Ne, informovanost by mě neovlivnila

12

11,76%

Celkem

102

100%

Z odpovědí vyplývá, že 90 (88,24%) respondentů by informovanost ohledně
gonartrózy ovlivnila při doléčování úrazů. Jen 12 (11,76%) respondentů by se
nenechalo informovaností ovlivnit.
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Vyhodnocení cílů

5.1

V této kapitole shrnu výsledky výzkumného šetření k jednotlivým cílům.
Cíl č. 1: Zjistit postoj respondentů k dodržování léčebného režimu po úrazu
kolenního kloubu.
K cíli č. 1 se vztahují položky 7,8 a 18.
Výsledek šetření: Respondenti považují za nutné dodržovat pokyny lékaře,
odpověď „Ano“ či „Spíše Ano“ uvedlo 94 (92,16%) respondentů. Ovšem léčebný režim
dodrželo jen 67 (65,69%) respondentů. Takže režim nedodržovala třetina (34,31%)
respondentů. Nejčastější odpověď, v čem respondenti režim nedodržovali, byla „délka
chůze o berlích a nošení ortézy“, která se objevila v 21 (45,66%) případech.
Stanovený cíl byl splněn.
Cíl č. 2: Zmapovat s jakým úrazem mají respondenti nejčastěji zkušenost, co
je jeho nejčastější příčinou a jestli se mezi respondenty objevil úraz opakovaně.
K druhému cíli se vztahují položky 4,5 a 6.
Výsledek šetření: Respondenti mají nejčastěji zkušenost s poraněním předního
zkříženého vazu, což uvedlo 55 tj. 35,71% z nich. Poranění menisku se ukázalo jako
druhé nejčastější, když ho označilo 39 tj. 25,32% odpovídajících. Sportovní činnost,
jako příčinu úrazu uvedlo 93 tj. 91,18% respondentů. Zkušenost s více než 1 úrazem
kolenního kloubu mělo 53 (51,56%) odpovídajících z toho bylo 29 mužů. Ve věkové
kategorii 18-25 let mělo zkušenost s více než 1 úrazem 22 (43,14%) z 51 respondentů.
Stanovený cíl byl splněn.
Cíl č. 3: Stanovit úroveň znalostí o gonartróze (rizikové faktory, příčiny,
stádia)
Cíl č. 3 byl obsažen v položkách 9, 10, 11,12, 13 a 16
Výsledek šetření: Znalost, co to gonartróza je, prokázalo 101 (99,02%)
respondentů. Nejčastěji udávaným rizikový faktorem se stal úraz, jenž byl uveden
ve 49 dotaznících. Nadváhu uvedlo 33 respondentů, a byla druhým nejčastěji napsaným
rizikovým faktorem. Správné příznaky uvedlo 84 (82,35%) respondentů. Více jak
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polovina respondentů, přesněji 56 (54,90%), uvedla, že úraz může být příčinou
gonartrózy a dalších 16 (15,69%), že spíše ano. Správný počet stádií napsalo
12 (11,76%) respondentů.
Stanovený cíl byl splněn.
Cíl č. 4: Zjistit, zda respondenti vědí, co je vhodné dělat pro prevenci
gonartrózy a zda se ji věnují.
Zda se lidé věnují prevenci, jsem zkoumala v položce č. 15. Jestli vědí, co je
vhodné dělat, zjišťovala položka č. 14 v dotazníku.
Výsledky šetření: Prevenci se věnuje 53,92 (53,92%) respondentů. Nejvíce z nich
se snaží cvičit, posilovat, sportovat. Z respondentů, kteří se prevenci nevěnují, jich
polovina tj. 24 (51,06%) neví co by měli dělat. Jako nejvhodnější formu prevence
respondenti udávali pravidelné cvičení a posilování svalstva. Tuto formu prevence
označilo 78 (30,95%) respondentů. Jen o 3 respondenty méně tj. 75 (29,76%) považoval
za nutné udržování hmotnosti.
Stanoven cíl byl splněn.
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6 Diskuse
Hlavní myšlenkou mé bakalářské práce bylo prozkoumat souvislost osteoartrózy
kolenního kloubu s úrazy kolene a rozšířit si své vědomosti v této oblasti. Myslím si,
a literatura mi to potvrdila, že se jedná o problematiku aktuální, protože incidence úrazů
i gonartrózy stoupá.
V teoretické části své práce jsem čerpala zejména z odborné literatury. Dovolím si
říct, že anatomie kolenního kloubu a problematika úrazů i gonartrózy je v literatuře
popisována obsáhle. Jediné co si myslím, že by mohlo být popsáno více je prevence
gonartrózy. K této části se mi studijní materiál hledal velmi složitě. V řadě údajů se
literatura shoduje, ale najdou se i oblasti kde se rozchází. Mě asi nejvíce zaujala
problematika chondroprotektiv. Autoři se neshodují v názoru, jestli jejich užívání má či
nemá smysl. Myslím si, že to vede i k rozdílnému přístupu lékařů k těmto preparátům.
Někteří je doporučují více, jiní méně s tím, že je považují spíše za placebo. To je
poměrně zajímavá informace, když si vezmeme, kolik reklam na tyto preparáty můžeme
vidět. Další otázkou je samostatný název chondroprotektiva, tento název je bližší lidem,
ale v odborné literatuře se objevuje označení symptom modifikující léky. Dalšími body,
v nichž se literatura rozchází, jsou délka doléčení menisků, návrat ke sportovní aktivitě
u poranění LCA a výše věku u operace LCA. Tyto body se můžou promítnout do toho,
že pacienti se stejným poraněním jsou u různých lékařů léčeni odlišným způsobem.
Ve výzkumném šetření, které jsem provedla metodou dotazníku, jsem chtěla
zjistit postoj respondentů k doléčování úrazů, dále s jakým úrazem mají nejčastěji
zkušenost a jaká je míra znalosti ohledně gonartrózy. Také mě zajímalo, zda respondenti
dělají něco pro prevenci. Na začátku výzkumného šetření jsem hledala stejný či
podobný výzkum, se kterým bych mé výzkumné šetření mohla porovnat, ale podařilo se
mi najít pouze 2 podobné otázky těm mým a to v práci s názvem „Informovanost
pacientů s artrózou o možnostech komplexní péče v Olomouckém kraji“. (Hradilová,
2010)
Z demografických

údajů

bylo

zajímavé

věkové

rozložení

respondentů.

Z celkových 102 respondentů jich polovina patřila do věkové kategorie 18-25 let,
naopak ve věkové kategorii 60 a více let byli jen 2 respondenti. Tento velký nepoměr
mi přeci jen znepříjemňoval vyhodnocování otázek dle věku. Předpokládám, že převaha
mladších respondentů byla z části dána i způsobem, jakým jsem dotazník šířila. Mohla
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jsem očekávat, že elektronickou formu dotazníku spíše vyplňují lidé pod 60 let. Pohlaví
a vzdělání bylo rozloženo rovnoměrněji. Porovnání podle vzdělání neukázalo u žádné
otázky zajímavé výsledky a tak ho nikde neuvádím.
Z mého výzkumného šetření vyplývá, že nejčastěji mají respondenti zkušenost
s poraněním předního zkříženého vazu a poraněním menisku. Poranění zkříženého vazu
uvedlo 55 (35,71%) respondentů, poranění menisku 39 (25,32%) respondentů. Tato dvě
poranění bývají udávána jako nejčastější i v literatuře. Zároveň se v literatuře dočteme,
že zrovna u těchto dvou poranění je velké riziko vzniku gonartrózy. Hnízdil (2007)
uvádí, že těžké poškození vazivového aparátu nebo narušení a operativní odstranění
menisků zvyšuje riziko artrózy až šestinásobně.
Častý výskyt úrazů kolene se připisuje sportovní činnosti a i v mém šetření se toto
potvrdilo. Sportovní činnost jako činnost, která vedla k poranění kolene, uvedlo
93 (91,18%) respondentů. Co mě překvapilo, byly činnosti uvedené pod odpovědí
„jiné“. Tuto možnost označilo 6 (5,88%) odpovídajících a objevily se zde takové
příčiny jako zkoušení kalhot, pád do potoka, pád ze schodů, tancování, procházka či
ztráta rovnováhy v autobuse. To mě vede k myšlence, že k úrazu kolene může dojít
i velmi nešťastnou náhodou.
Za zamyšlení stojí četnost opakovaných úrazů. Zkušenost s více než 1 úrazem
kolenního kloubu mělo 53 (51,56%) dotazovaných. U vyhodnocení této položky se
objevily i extrémní počty jako 6, 8 a 10 úrazů. Takto četné opakování bych rozhodně
nečekala. Další věcí k zamyšlení je, že opakované úrazy převládají u nejmladší věkové
skupiny respondentů. Ve věkové skupině 18-25 let mělo s opakovaným úrazem
zkušenost 56,86% respondentů. Z hlediska pohlaví se ukázalo, že s opakovaným
úrazem mají častěji zkušenost muži.
Za velmi důležitou informaci z mého výzkumného šetření vidím to, že
35 (34,31%) respondentů uvedlo, že nedodržovalo léčebný režim po úrazu. Jedná se
o třetinu respondentů, což je podle mě výrazné množství, zejména když literatura uvádí,
že úrazy či špatně léčené úrazy jsou významným rizikovým faktorem gonartrózy.
Nejvíce léčebný režim nedodržovali respondenti ve věku 18-25 let, v této věkové
kategorii režim nedodržovalo 50,98% respondentů. Když si dám tuto informaci do
spojitosti s výskytem opakovaných úrazů, s nimiž v nejmladší věkové kategorii mělo
zkušenost 56,86% respondentů, vede mě to k myšlence, zda právě nedodržování
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léčebného režimu nevede k opakovaným úrazům. Jinak se ukázalo, že čím starší
respondenti tím spíše režim dodržovali.
Respondenti nejvíce nedodržovali režim v chůzi o berlích a nošení ortézy, to
uvedlo 21 (45,66%) respondentů. Dalších 19 (41,31%) respondentů nedodržovalo režim
v předčasné zátěži a návratu ke sportu. Toto je trošku sporná odpověď, protože ani
literatura se v oblasti návratu ke sportovní činnosti u jednotlivých poranění neshoduje.
Zajímavou odpovědí je, že 3 respondenti režim nedodržovali, kvůli rozdílným
informacím od lékařů.
Zajímavé je, že třetina respondentů léčebný režim nedodržovala, ale přitom
94 (92,16%) respondentů uvedlo, že dodržování pokynů je nutné. Osobně si myslím, že
tohle bude dáno netrpělivostí pacientů a neuvědomování si pozdějších následků,
v tomto bodu se domnívám, že by pomohla lepší edukace. To se mi ostatně potvrdilo
v položce, zda by respondenty ovlivnila informovanost o gonartróze při doléčování
úrazů. Zde výrazně převažovala odpověď, že informovanost by respondenty ovlivnila,
což uvedlo 90 (88,24%) odpovídajících.
Znalost pojmu gonartróza prokázalo 99,02% respondentů. Ovšem při zpětném
pohledu a kritickém hodnocení musím uznat, že tuto otázku jsem položila špatně, či
spíše jsem dala jednoduché možnosti na výběr.
Mile mě překvapilo, že respondenti poměrně dobře znali rizikové faktory
gonartrózy. Nejčastěji uváděli úraz, nadváhu, přetěžování, genetiku, věk, sport či
naopak nedostatek pohybu. Tyto odpovědi se shodují s faktory uváděnými v literatuře.
Zároveň však musím uvést, že 20 ze 102 respondentů uvedlo odpověď nevím.
Podobnou otázku pokládala ve své práci i Hradilová (2010), ta se ptala respondentů na
nejčastější příčiny artrózy. Proti mému výzkumnému šetření se výsledky mírně lišili,
nejčastější odpovědí v její práci byla pracovní zátěž, což uvedla rovná polovina (50ˇ%)
jejích respondentů. Další nejčastější odpovědi byly nadváha a stáří. Co je překvapivé, že
v tomto průzkumu úraz označili jen 3,57% respondentů, což v mém výzkumu byla
nejčastější odpověď. Tento rozdíl v odpovědích bych připsala rozdílnému výzkumnému
vzorku. Zatímco v mém šetření se jednalo o respondenty po úrazu kolena a polovina
respondentů spadala do věkové kategorie 18-25 let, ve výzkumu Hradilové byli
respondenti již s artrózou a všem bylo více než 30 let.
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Spojitost úrazu a gonartrózy, tedy že úraz může být příčinou artrózy, si dává
dohromady 72 (71,57%) respondentů. Jen 6 (5,88%) respondentů si myslí, že úraz spíše
nebude příčinou gonartrózy. Odpověď „nevím“ udalo 23 (22,55%) odpovídajících.
Zajímavé, ale ne překvapivé mi přijde to, že odpověď nevím volili spíše muži. Výsledky
této otázky mě těší a zároveň v kontextu s předchozími otázkami překvapují. Nějak mi
to nesedí k tomu, že lidé si uvědomují spojitost úrazu s gonartrózou a přesto dodržování
léčebného režimu není stoprocentní.
Velmi dobré znalosti respondenti prokázali v oblasti příznaků. Literatura uvádí
nejčastěji bolest, ztuhlost, omezení pohybu v kloubu, tuto možnost v mém šetření
zvolilo 84 (82,35%) respondentů.
Jen 22 (21,57%) odpovídajících si myslelo, že zná počet stádií gonartrózy.
A z tohoto počtu přiléhavou odpověď dle literatury tj. 4 stádia uvedlo jen
12 respondentů, dalších 9 respondentů uvedlo 3 stádia a 1 respondent napsal 2 stádia.
Převažovala tedy neznalost stádií. Neznalost stádií asi nepřekvapí, přeci jen, už je to
spíše pokročilá znalost. Ovšem očekávala bych jiné výsledky při porovnání dle věku,
kde 80% respondentů z věkové skupiny 40-59 let stádia nezná, 10% uvedlo nesprávnou
odpověď a jen 10% uvedlo 4 stádia. Předpokládala bych, že právě v této věkové
kategorii budou znalosti největší.
Z mého výzkumného šetření vyplynulo, že respondenti nejčastěji a to v 35,29%
případů získávají první informace z internetu, knihy či časopisu. Od lékaře se informace
dozví jen 16,67% respondentů. Toto číslo mi přijde velmi nízké. Častěji než od lékaře
se respondenti dozvědí informace odjinud, tuto možnost zaškrtlo 17,65% respondentů.
Příjemným zjištěním je, že v těchto odpovědích byla nejčastěji zmiňována škola.
S ohledem na předchozí výsledky mě zaráží, že čtvrtina 26 (25,49%) respondentů
uvedlo, že o gonartróze ještě neslyšelo. Když tuto otázku porovnám s výsledky
výzkumu Hradilové (2010), tak musím říct, že se mi výsledky neshodují, protože
z tohoto výzkumu naopak vyplynulo, že lidé považují za primární zdroj informací
lékaře, což uvedlo 53,42% respondentů. Internet, časopis či literaturu zde naopak volilo
30,14% respondentů. Podle mě je na této otázce zajímavé ještě to, že ženy volí častěji
jako zdroj informací internet a muži naopak lékaře. Vysvětluji si to tím, že ženy jsou
zvídavější a stačí jen náznak a začnou vyhledávat na internetu.
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Velmi dobré znalosti respondenti ukázali i při volbě vhodné formy prevence
gonartrózy. Respondenti označovali zejména formy, které doporučuje i literatura. Jedná
se o pravidelné cvičení a posilování, udržování optimální váhy a předcházení úrazům či
jejich správné doléčování. Tyto tři odpovědi dohromady byly označeny v 85,31%
dotaznících. Užívání chondroprotektiv uvedlo 12,70% odpovídajících. Musím říct, že
jsem očekávala, že tato možnost bude označena víckrát, ale na druhou stranu užívání
chondroprotektiv je velkým tématem i v literatuře a věřím, že i samotní lékaři k nim
mají rozdílný postoj a rozdílně je pacientům doporučují. Velmi mě potěšilo, že jen
1,99% respondentů zvolilo možnost zákaz sportu, či nedělat nic. Zaujalo mě, že se
neshodovaly mužské a ženské odpovědi, zatímco muži považují za nejvhodnější formu
prevence cvičení a posilování, u žen dominuje udržení optimální váhy.
Prevenci gonartrózy se věnuje 53,92% dotazovaných. Toto číslo je slušné, ale
rozhodně by mohlo být i vyšší. Očekávala bych, že ve věkové kategorii 40-59
a 60 a více let by se měli prevenci věnovat již všichni respondenti, ale to se v mém
výzkumu nepotvrdilo. Nejvíce a to 40,45% respondentů v rámci prevence, posiluje,
cvičí, sportuje, což se shoduje s předchozí otázkou. Další odpovědi už se liší. Jako
druhou nejčastější odpověď respondenti psali užívání chondroprotektiv a až poté
následovalo, že se snaží udržet optimální váhu. Předcházení úrazům dokonce uvedlo jen
6,06% respondentů.
Alarmující mi přijde, že ze 47 respondentů, kteří nic pro prevenci nedělají, jich
51,06% uvedlo, že neví co či vůbec proč by něco měli dělat. To mi přijde jako vysoké
číslo, obzvláště když lidé po úrazu mají větší náchylnost ke vzniku gonartrózy. Další
důvod proč se lidé nevěnují prevenci, je, protože jsou mladí, to uvedlo 23,40%
respondentů. Tento důvod chápu, ale zároveň vím, že je chybný. Z osobního poznání
vím, že pokročilá gonartróza může být i u mladého člověka a tedy na prevenci nikdy
není brzo. Tuto informaci potvrzuje i literatura. Hnízdil (2007) uvádí, že v dnešní době
se s gonartrózou nezřídka setkáváme i u lidí ve věku dvaceti nebo třiceti let.
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7 Závěr a doporučení pro praxi
V bakalářské práci jsem se věnovala úrazům kolenního kloubu a jejich
potenciálnímu následku, gonartróze. V teoretické části jsem popsala anatomii kolenního
kloubu, úrazy kolene a gonartrózu. Z prostudované literatury vyplynulo, že stavba
kolenního kloubu je složitá a podílí se na ní řada anatomických struktur. I díky složité
stavbě, jsou úrazy kolenního kloubu velmi časté. Můžeme se setkat s poraněním
vazivového aparátu, s poraněním menisků, chrupavky či čéšky. Z hlediska následků
představují úrazy nebezpečí pro populaci v produktivním věku. Ukazuje se zejména
spojitost gonartrózy s předchozím úrazem předního zkříženého vazu a menisku.
V empirické části práce jsem provedla kvantitativní výzkumné šetření pomocí
dotazníku. Výzkumné šetření mělo za cíl zjistit, zda respondenti dodržují léčebný režim
po úrazech a jaké mají znalosti o gonartróze. Po vyhodnocení výsledků musím říct, že
třetina respondentů nedodržovala léčebný režim, což je číslo poměrně vysoké. Znalosti
respondentů o gonartróze hodnotím jako dobré. Respondenti věděli, co to gonartróza je,
znali rizikové faktory i příznaky, neznali pouze stádia tohoto onemocnění. Domnívám
se, že cíle výzkumné části byly splněny.
Vzhledem k výsledkům mého výzkumného šetření bych pro praxi doporučila
zjistit, co je příčinou, že pacienti nedodržují léčebný režim. Dále se více zaměřit na
edukaci pacienta s akutním úrazem kolenního kloubu v oblasti dodržování léčebného
režimu. Na edukaci by se měli podílet kromě lékaře i ostatní zdravotníci, každý v rámci
svých kompetencí.
Doporučila bych vytvoření edukačního materiálu zaměřeného na prevenci
gonartrózy. Tento leták bych umístila do čekáren ortopedických ambulancí, nebo do
čekáren u praktických lékařů.
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ZKRATKY
a.

arteria

cm

centimetr

lig.

ligamentum

m.

musculus

mm.

milimetr

n.

nervus

např.

například

příl.

příloha

DMOADs
účinkem)

Disease modifying drugs of OA (léky s chorobu modifikujícím

CT

výpočetní tomografie

GA

gonartróza

LCA

ligamentum cruciatum anterius – přední zkřížený vaz

LCL

ligamentum collaterale laterále – zevní postranní vaz

LCM

ligamentum collaterale mediale – vnitřní postranní vaz

LCP

ligamentum cruciatum posterius – zadní zkřížený vaz

MR

magnetická rezonance

NSA

nesteroidní antirevmatika

OA

osteoartróza

RTG

Rentgenové vyšetření

SADOA

slow acting drugs of osteoartrosis (pomalu působící léky)

SYSADOA

symptomatic slow acting drugs in OA (symptomaticky působící léky
s dlouhým účinkem)
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Příloha A – Stavba kolenního kloubu
Obrázek 1

Převzato: http://acl-plastika.wbs.cz/Anatomie-kolene.html, dostupné dne 27. 11. 2013

Příloha B – Druhy ruptur menisku
Obrázek 2

Převzato z: http://acl-plastika.wbs.cz/Meniskus.html, dostupné dne 27. 11. 2013

Příloha C – RTG obraz gonartrózy
Obrázek č. 3

Převzato z http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Tot%C3%A1lni-endoprotezakolene, dostupné dne 28.11.2013

Příloha D - Dotazník
Vážené respondentky, vážení respondenti,
jmenuji se Pavla Holečková a jsem studentkou 1. Lékařské fakulty UK v Praze,
bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. Ráda bych Vás požádala o vyplnění
dotazníku, který se týká úrazů kolenního kloubu a informovanosti o artróze kolenního
kloubu - gonartróze. Výsledky šetření budou použity v mé bakalářské práci „Pozdní
následky úrazu kolenního kloubu.“

Dotazník je anonymní, poslouží pouze k

vypracování mé bakalářské práce a v žádném případě nebude zneužito jeho výsledků.
Prosím Vás o pravdivé vyplnění dotazníku. Předpokládaný čas vyplnění je 5-10 minut.
Odpovědi prosím kroužkujte.
Děkuji Vám za Vaši spolupráci.
Pavla Holečková

1. Uveďte Vaše pohlaví: Jste?


Muž



Žena

2. Kolik je Vám let?


18– 25



26 – 39



40 – 59



60 a vice

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?


Základní



Střední škola bez maturity



Střední škola s maturitou



Vyšší odborné



Vysokoškolské

4. Jaké poranění kolenního kloubu jste měl/a / máte? (možno uvést více
možností)


Poranění předního zkříženého vazu



Poranění postranních vazů



poranění menisku



Sdružené poranění vazů a menisku



Poranění čéšky



Jiné (jaké) ………………………………………………

5. Při jaké činnosti se Vám poranění kolene stalo?
a) Sportovní činnost
b) Dopravní nehoda
c) Pracovní činnost
d) V domácnosti
e) …………….
6. Kolikrát jste již měl/a úraz kolene?
7. Považujete za nutné dodržovat pokyny a doporučení, které jste dostal/a od
lékaře, případně fyzioterapeuta či sestry?
a/ ano
b/ spiše ano
c/ ne
d/ spiše ne
8. Dodržoval/a jste po úrazu doporučený léčebný režim určený Vaším
doktorem?


Ano



Ne

Pokud NE, v čem jste ho nedodržoval/a?

……………………

9. Co je gonartróza?


Onemocnění srdce



Onemocnění ledvin



Onemocnění kolenního kloubu



Onemocnění plic

10. Vyjmenujte faktory, které si myslíte, že mohou vést ke vzniku gonartrózy

11. Může být úraz kolene příčinou vzniku gonartrózy?
a) Ano

b) Spíše ano

c)Nevím

d) Spíše ne

e)Ne

12. Co patří mezi příznaky gonartrózy?


Únava, bolest svalů



Bolest, ztuhlost, omezení pohybu kloubu



Teplota, únava, kašel, bolest hlavy



Nevím

13. Víte, do kolika stádií se gonartróza dělí?
a) Ano (počet:

)

b) Ne

14. Co si myslíte, že je vhodné dělat pro prevenci tohoto onemocnění? (možno
uvést více možností)


Pravidelné cvičení, posilování svalstva



Udržení optimální váhy



Naprostý zákaz sportu



Nedělat nic



Předcházet úrazům, či je správně doléčovat



Užívat chondroprotektiv

15. Děláte něco pro prevenci artrózy?


Ano

Jestliže, jste odpověděl ANO, tak co?



Ne

Jestliže, jste odpověděl NE, proč?

16. Odkud jste se o gonartróze poprvé dozvěděl/a?
a) Od lékaře
b) Internet, Časopis, kniha
c) Jiný zdravotnický personál (fyzioterapeut, sestra…)
d) Od kamarádů
e) Ještě nikdy jsem o gonartróze neslyšel/a
f) Odjinud ….
17. Kdybyste věděl/a o gonartróze, dbal/a byste na doléčení úrazů?


Ano, dbal/a bych na řádné doléčení



Ne, informovanost by mě neovlivnila (nedbal bych na řádné doléčení)

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili vyplněním dotazníku.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2

Prohlášení zájemce o nahlédnutí
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