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Abstrakt 

Autor: Bc. Aneta Vránová 

 

Název: Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v kolenním 

kloubu. 

 

Cíl práce: Zjistit, zda se reologická odezva kolenního kloubu, který v minulosti 

prodělal lézi menisku, liší v jednotlivých stupních flexe v kolenním kloubu v klidu  

a zároveň porovnat rozdíly v bioreogramu po zátěži. Porovnat změny reologických 

vlastností probandů, kteří menisektomii prodělali před delším časem s probandy 

s relativně čerstvou menisektomií. 

 

Metoda: Experimentální měření metodou bioreometrie zjišťuje pasivní odpor 

kolenního kloubu do flexe a extenze. Pacientům byla odebrána anamnéza, vyplnili 

speciální dotazník týkající se klinických obtíží spojených s lézí menisku. Naměřené 

hodnoty byly zpracovány a hodnoceny v podobě bioreogramu. Celkem bylo změřeno 

 6 probandů, proběhlo jedno měření ve třech různých sekvencích na obě dolní 

končetiny, stejné měření se opakovalo po fyzické aktivitě (50 dřepů). 

 

Výsledky: Byly nalezeny výraznější změny reologických vlastností kolenních 

kloubů především ve větším úhlu 60-100° byl přítomen prudký nárůst a následný 

propad křivky kolem 80°, změny byly výraznější u křivek po fyzické aktivitě. Kolenní 

klouby probandů, kteří menisektomii prodělali v minulých letech, vykazovaly horší 

reologické vlastnosti než klouby s menisektomií čerstvou. 

 

Klíčová slova: meniskus, kolenní kloub, bioreometrie, reologie, menisektomie 

  



 

 

Abstract 

Author: Bc. Aneta Vránová 

 

Title: Changes of rheological properties during various degrees of knee flexion  

 

Aim of the thesis: To find out if there is a difference in rheological properties in 

varoius degrees of flexion in the knee with meniscal tear and compare the results with 

measurement after physical aktivity. To compare changes of the reological properties of 

patients who have undegone meniscectomy a few years ago with patients with recent 

meniscectomy. 

 

Method: Experimental measurements were done by using the method of 

biorheometry which detects the passive resistance of the knee in movement from 

flexion to extension. Patients completed case history and a special questionnaire 

relevant to clinical changes connected to meniscal tear. Measuring data were evaluated 

and converted in the form of biorheogramme. We measured 6 persons. At first were 

done measurements in three different sequences for both lower extremities, the same 

measurement was repeated after the physical activity (50 squats). 

 

Results: We found changes of rheological properties in higher degrees of knee 

flexion with typical rising followed by fall of biorheogramme around flexion of 80°. 

They were more remarkable after physical activity. Changes of rheological properies 

were more expressive in patients who have undergone meniscectomy a few years ago 

than changes in patients with recent meniscectomy. 

 

Key words: meniscus, knee joint, biorheometry, rheology, meniscectomy 
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1 Úvod 

Meniskus představuje důležitou multifunkční komponentu kolenního kloubu  

a zároveň sám o sobě tvoří komplexní biomechanický systém. Podílí se na přenosu 

tlakových sil, propriocepci a roztírání synoviální tekutiny kolenního kloubu. Zároveň 

působí jako tlumiče a napínají kloubní pouzdro (Bartoníček, 2004; Vedi et al, 1999). 

Menisky mají schopnost měnit svůj tvar, a tím umožňují zachování kloubní kongruence 

během plného rozsahu pohybu (Guerrero, 2008). 

Menisky rovněž hrají důležitou roli pro stabilitu kolenního kloubu a jejich 

správná funkce je významná pro udržení jeho optimální funkce, zejména při poranění 

předního zkříženého vazu (Chivers, 2009). Menisky zůstávají po celou dobu flexe 

v nepřetržitém kontaktu s kloubními plochami tibie a femuru. Při zvyšující se flexi 

dochází k jejich deformaci – zvyšuje se konkavita horního kloubního povrchu menisku 

(Guerrero, 2008). 

Poranění menisků je z hlediska poměrného zastoupení v celkovém počtu 

poranění kolenního kloubu poměrně časté. Příčinou může být vzrůstající zájem 

populace o pohybové aktivity a zároveň i aktivity v naší zemi poměrně nové – squash, 

snowboarding a jiné (Kolář, 2009). 

Poranění menisků patří k nejčastějším důvodům lékařské intervence kolenního 

kloubu. Čerstvé poranění se projevuje bolestí v kloubu, krevním výpotkem, někdy  

až blokádou pohybu kolene. Poranění lze řešit resekční nebo záchovnou operací. Podle 

biomechanických studií je přetížení kloubní chrupavky po menisektomii závislé  

na rozsahu odstraněné tkáně menisku (Paša, 2008).  

Bioreometr je přístroj, který byl zkonstruován v laboratoři biomechaniky 

extrémní zátěže katedry anatomie a biomechaniky FTVS se zaměřením na zkoumání 

reologických vlastností kolenního kloubu. Ve své práci bych se chtěla zaměřit, jestli  

se liší reologická odezva kolenního kloubu, který v minulosti prodělal lézi menisku, 

 při jednotlivých sekvencích flexe v kolenním kloubu a porovnat neměřené parametry 

po fyzické zátěži. O tomto se dosud nepojednává v žádné literatuře týkající  

se bioreometrie.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub, v anglosaské literatuře též nazýván tibiofemorální kloub, je 

největším kloubem v lidském těle (Chivers, 2009). Jedná se o složený kloub, artikulují 

v něm 3 kosti – femur, tibie a patella (Čihák, 2001; Grim, 2006). 

Kloubní plochy stehenní kosti jsou složitě zakřiveny. Zevní kondyl je menší, 

stojí téměř sagitálně a zároveň vyčnívá dopředu, kdežto vnitřní kondyl je větší a svým 

předním okrajem se stáčí a přibližuje k zevnímu kondylu (Dylevský, 2009). 

Oproti tomu jsou kloubní plochy na tibii téměř ploché, styčné plochy do sebe 

nezapadají. Tuto inkongruenci femuru a tibie vyrovnávají menisky (Dylevský, 2009; 

Chivers, 2009).  

 

Obr. 1: Přední pohled na anatomii kolenního kloubu (Eleftherios et al, 2011) 
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2.1.1 Artikulující kosti 

Femur je největší a nejsilnější kostí lidského těla. Má čtyři hlavní části: caput 

femoris, collum femoris, corpus femoris a condyli femoris (Čihák, 2001). Collum 

femoris svírá s corpus femoris kolodiafyzární úhel 125°(Dylevský, 2009a). Condyli 

femoris se dělí na mediální a laterální, vzadu oba kondyly odděluje fossa 

intercondylaris, vepředu oba kondyly spojuje facies patellaris. Condylus medialis je 

užší a delší než condylus lateralis (Dylevský, 2009a). 

Patella je sezamská kost v úponové šlaše m. quadriceps femoris. Můžeme ji 

rozdělit do několika částí – facies anterior, facies articularis, basis patellae a apex 

patellae (Grim, 2006). Je dynamizujícím prvkem extenzorového aparátu kolenního 

kloubu (Dylevský, 2009a). 

Tibia se skládá ze tří hlavních úseků: a) proximální část, kterou tvoří condylus 

medialis a lateralis, dále facies articularis superior, b) corpus tibiae – silné a trojboké 

tělo kosti, c) distální část vybíhající v malleolus medialis. Osa jejího těla leží na přímce 

spojující středy kyčelního, kolenního a horního hlezenního kloubu (Dylevský, 2009a). 

 

2.1.2 Kloubní pouzdro 

Dutina kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem v lidském těle. 

Z chirurgického hlediska ji lze rozdělit na velkou přední část a dvě menší části dorzální. 

Přední část je od zadních oddělena kondyly femuru a zkříženými vazy. Kloubní pouzdro 

proximálně vybíhá v recessus suprapatellaris (Bartoníček, 2004). 

Kloubní pouzdro je vláknitá struktura, která obklopuje distální konec femuru 

 a proximální část tibie, udržuje obě kosti v kontaktu. Jeho dutina je vyplněna 

synoviální tekutinou (Kapandji, 1987). Na tibii a patele se upíná při okrajích kloubních 

ploch, na femuru o něco dále. Pouzdro vynechává epikondyly femuru, kam jsou 

připojeny svaly a vazy (Bartoníček, 2004). 

Přední část kloubního pouzdra je velmi slabá. Pouzdro nabývá na tloušťce teprve 

v oblasti vnitřního postranního vazu a při zadním okraji iliotibiálního traktu. Nejsilnější 

je v zadní části, kde vytváří silné vazivové slupky nad oběma kondyly femuru (Čech, 
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1986). Synoviální vrstva má mnohem členitější uspořádání, vytváří řadu duplikatur  

a řas. Směrem vpřed se odděluje od vrstvy fibrózní (Bartoníček, 2004). 

 

2.1.3 Ligamenta kolenního kloubu 

Kolenní kloub má nejsložitější a nejmohutnější vazivový aparát v lidském těle. 

Vazy, které prominují do kloubní dutiny, jsou označovány jako intraartikulární 

stabilizátory. Tvoří je zkřížené vazy a menisky (Čech, 1986). Vazy kapsulární zesilují 

povrch kloubního pouzdra (Bartoníček, 2004). 

Zkřížené vazy jsou nejvýznamnějšími vazivovými stabilizátory kolenního 

kloubu. Jsou uloženy ve fossa intercondylaris a jejich uspořádání se během pohybu 

mění. Tvoří je převážně kolagenní vazivo. Vlastní vaz vzniká s fascikulů tvořených 

kolagenními fibrilami, které jsou spojeny řídkou pojivovou tkání, ve které probíhají 

cévy a nervová vlákna (Čech, 1986). 

Přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius) začíná na mediální ploše 

laterálního epikoindylu femuru, směřuje kaudálně a ventromediálně a upíná  

se na oválné políčko v area intercondylaris anterior. Lze jej rozdělit na dvě části: delší 

anteromediální část vazu tvoří v plné extenzi přední a horní okraj vazu. Kratší 

posterolaterální část tvoří v plné extenzi dorzální a spodní okraj vazu. Při 90° flexi  

se obě části vazu ve svém středu kříží (Čech, 1986). 

Zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius) začíná na zevní ploše 

mediálního kondylu stehenní kosti těsně při okraji kloubní chrupavky a od přední 

střechy fossa intercondylaris. Směřuje kaudálně a dorzálně. Upíná se do area 

intercondylaris posterior. Vaz lze opět rozdělit na dvě části: kratší a silnější 

posteromediální a slabší část anterolaterální. Zadní zkřížený vaz je zhruba o třetinu 

silnější než přední zkřížený vaz. Je nejmohutnějším vazivovým stabilizátorem 

kolenního kloubu (Čech, 1986). 

   Vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale tibiale) tvoří vpředu vertikální a 

vzadu šikmá vazivová vlákna, která začínají na mediálním epikondylu femuru a upínají 

se na tibii 6-9 cm pod štěrbinou kolenního kloubu. Jeho zadní část často srůstá 

s kloubním pouzdrem a s vnitřním meniskem. Zcela se napíná při extenzi kolena, které 

tímto stabilizuje (Dylevský, 2009a). Je nejvýznamnějším stabilizátorem  

na mediální straně kloubu (Čech, 1986). 
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Zevní postranní vaz (ligamentum collaterale fibulare) je zaoblený až oválný 

svazek vláken, začíná na laterálním epikondylu femuru a upíná se na caput fibulae. Vaz 

je ve výši kloubní štěrbiny oddělen od kloubního pouzdra vrstvou řídkého vaziva. Zcela 

se napíná při extenzi kolenního kloubu, patří také mezi stabilizátory kolene (Dylevský, 

2009a). 

Ligamentum popliteum obliquum není vazem v pravém slova smyslu, jedná  

se o úponovou část m. semimembranosus. 

Ligamentum politeum arcuatum má trojúhelníkovitý tvar, jeho raménka 

pokrývají drozální plochu šlachy m. popliteus (Bartoníček, 2004). 

Ligamentum transversum genus spojuje přední rohy obou menisků. Dosahuje 

délky až 5 cm, začíná na horní ploše mediálního menisku a upíná se na přední okraj 

menisku zevního. Asi u 10% populace chybí (Čech, 1986). 

Ligamenta meniscofemoralia začínají na dorzálním okraji zadního rohu zevního 

menisku, lig. meniscofemorale posterius probíhá po zadní ploše lig. cruciatum anterius 

a lig. meniscofemorale anterius po ploše přední. Ne vždy jsou oba vazy vy tvořeny 

současně (Bartoníček, 2004). 

 

2.1.4 Menisky 

Menisky jsou chrupavčito-vazivové struktury srpkovitého tvaru na obou 

stranách kolenního kloubu (Višňa, 2002). Dle Messnerové a Gao (1998) mají v průměru 

asi 35mm. Na obvodu jsou složeny z vaziva, které přechází ve vazivovou chrupavku 

(Dylevský, 2009). Na příčném řezu mají trojúhelníkovitý tvar, který vyplňuje prostor  

na periferii kloubu tak, že optimalizují pohyb v kloubu (Višňa, 2002). Ostrý klín 

menisků směřuje do centra kloubní dutiny a rozděluje ji na část femoromeniskální  

a meniskotibiální (Bartoníček, 2004). 

Na meniscích rozlišujeme 3 plochy: horní plocha, která je konkávní a je 

připevněna k femorálním kondylům. Dále se jedná o periferní plochu, která je připojena 

ke kloubnímu pouzdru a dolní plocha menisku je téměř plochá a upíná se ke kondylům 

tibie (Kapandji, 1987;  Messner a Gao, 1998). 

Mediální i laterální meniskus mají obdobnou funkci, liší se tvarem  

a svojí biomechanickou rolí v kolenním kloubu (Chivers, 2009). 
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Mediální meniskus je poloměsíčitý a větší. Jeho cípy se upínají  

na přední a zadní interkondylární plochu (Dylevský, 2009). Zároveň je také méně 

pohyblivý než laterální meniskus. Je to dáno jeho pevným připojením  

ke kloubnímu pouzdru a vnitřnímu postrannímu vazu. Proto bývá častěji poraněn než 

zevní meniskus (Chivers, 2009). Mediální meniskus nepokrývá celou plochu tibiálního 

kondylu, ponechává v jeho středu oválnou plošku. (Dylevský, 2009). 

Laterální meniskus je ke kloubnímu pouzdru připojen méně než mediální 

meniskus a k zevnímu postrannímu vazu nemá žádné připojení (Chivers, 2009). 

Tvarově je téměř kruhový.  Jeho přední cíp se upíná v blízkosti předního zkříženého 

vazu (ACL), zadní cíp se upíná na zadní interkodylární plochu. Laterální meniskus 

pokrývá téměř celou plochu tibie. Vzhledem ke svému tvaru je prakticky upevněn jen 

v jednom místě – přední a zadní cípy se téměř dotýkají. Proto je značně pohyblivý, 

zvláště při mírných flexích kolenního kloubu (Dylevský, 2009). Laterální meniskus je 

svým zadním obvodem spojen s m. popliteus a je tedy ovlivňovány i stahy tohoto svalu 

(Čihák, 2001). 

Vzhledem k inkongruenci laterálního kondylu femuru a tibie v sagitální rovině, 

která je jen částečně kompenzovaná tloušťkou kloubní chrupavky, hraje zevní meniskus 

významnější roli v laterálním femorotibiálním kloubu než mediální meniskus 

v mediálním femorotibiálním kloubu (Bartoníček, 2004). 

 

Obr. 2 Horní plocha tibie s menisky (McDermott, Amis; 2006) 
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2.1.5 Svalový aparát 

Jediným extenzorem kolene je m. quadriceps femoris, inervace z n. femoralis, 

tvoří jej čtyři hlavy: 

M. vastus intermedius je ze všech hlav nejmohutnější a je uložen nejhlouběji.  

M. vastus medialis lze rozdělit do dvou funkčně rozdílných částí. M. vastus medialis 

longus tvoří proximální vlákna svalu, působí jako extenzor, jeho vlákna probíhají téměř 

vertikálně. Distální část tvoří m. vastus medialis obliquus, jehož vlákna probíhají 

horizontálně a jeho hlavní funkcí je stabilizovat čéšku, tj. zabránit při pohybu její 

lateralizaci. M. vastus lateralis má obdobnou strukturu jako jeho mediální protějšek. Má 

ještě malou rotační komponentu. M. rectus femoris je dvoukloubový sval, který zároveň 

i flektuje kyčel (Bartoníček, 2004; Véle, 2006). 

Flexory kolenního kloubu tvoří m. biceps femoris, m. semimembranosus  

a m. semitendinosus, inervované z n. ischiadicus. Patří sem i m. gracilis inerovaný  

z n. obturatorius a m. sartorius s inervací z n. femoralis. Ze svalů bérce se na flexi 

podílejí m. gastrocnemius, m. popliteus a m. gracilis z n. tibialis. 

Většina svalů jsou i vnitřními rotátory, výjimku tvoří m. biceps femoris, který je 

zevním rotátorem, a m. gastrocnemius, jehož funkce je spíše posturální (Bartoníček, 

2004; Véle, 2006) 

 

2.1.6 Cévní zásobení 

Zásobení kolenního kloubu je zajištěno a. femoralis a a. poplitea. 

Z a. femoralis přicházejí: a. descendens genus a r. descendens arteriae 

circumflexae femoris lateralis, obě jdoucí na přední stranu. Z a. poplitea přicházejí:  

a. superior medialis genus, a. superior lateralis genus (na přední stranu), a. media 

genus, jdoucí na zadní stranu a ke zkříženým vazům a synoviálním řasám kolene,  

a. inferior medialis genus (vnitřní a zadní strana kloubu), a. inferior lateralis genus 

(zadní a zevní strana kloubu). Tyto tepny tvoří bohatou síť, rete articulare. Z rete 

patellare vstupují cévy do okolí pately a do vlastní kosti (Čihák, 2001). 
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2.1.7 Nervové zásobení 

Z n. femoralis jde n. saphenus na vnitřní a přední plochu kolene. Z n. tibialis 

jdou vlákna pro mediální dvě třetiny zadní strany pouzdra, z n. fibularis odstupují 

vlákna pro laterální třetinu zadní strany pouzdra. Na zadní stranu kloubu dosahují  

i vlákna z n. obturatorius. Nervová vlákna dosahují z pletení i do menisků a zkřížených 

vazů (Čihák, 2001). Nervová zakončení menisků mají senzorickou funkci, díky  

níž menisky ovlivňují propriocepci (Guerrero, 2008). 

 

2.2 Kineziologie kolenního kloubu 

Kolenní kloub umožňuje stabilitu při současné mobilitě, proto je velmi složitý  

a komplikovaný (Véle, 2006). Flexe v kolenním kloubu je možná aktivně do 120°, 

pasivně až do 140° podle stavu m. rectus femoris a objemu stehna a lýtka.  

Dle Dylevského (2009a) je flexe možná až do 160°. Extenze je pohyb do základního 

postavení, vyšší rozsah (10-15°) je označován jako hyperextenze (Véle, 2006). Zevní 

rotace je možná dle Véleho (2006) v 15-30°, vnitřní je možná maximálně do 40°, 

Dylevský (2009) uvádí vnitřní rotaci pouze do 17°. Rozsah rotací v koleni je závislý  

na stupni flexe a se zvyšující se flexí se zvětšuje (Dylevský, 2009a). 

Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích. Prvních 5° je provázeno 

počáteční rotací, dochází k otáčení zevního kondylu femuru, při které se uvolní 

postranní vazy a ligamentum cruciatum anterius, dojde tak k odemknutí kolenního 

kloubu. Následuje valivý pohyb, kdy se femur valí po tibii a meniscích. V závěrečné 

fázi se zmenšuje kontakt femuru a tibie a menisky se posunují po tibii dozadu. Flexe 

v koleni se dokončuje v meniskotibiálním spojení. Zevní meniskus se pohybuje po tibii 

mnohem více (asi 12 mm) než meniskus mediální (asi 6 mm). Vzhledem k většímu 

zakřivení kondylů femuru se zmenšuje i plocha jejich styku s tibií. Při extenzi probíhají 

pohyby v opačném pořadí [(Dylevský, 2009); (Valenta, Konvičková; 1997)]. 

 Flexi jistí zkřížené vazy, jež brání posunu artikulujících kostí. Patela klouže  

při flexi distálně, při extenzi proximálně v rozsahu 5 – 7 cm (Dylevský, 2009a). 

Extenzi v koleni provádí m. quadriceps femoris. Flexi provádí skupina svalů, 

označovaných jako hastringy, m. biceps femoris, m. semimembranosus  

a m. semitendinosus. Vnitřní rotaci v koleni provádí m. sartorius, m. semimembranosus 
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a m. semitendinosus. Zevními rotátory kolene jsou m. biceps femoris a m. tensor 

fiasciae latae (Véle, 2006). 

 

2.3 Biomechanika kolenního kloubu 

Tibie a femur přenášejí kompresní napětí v kolenním kloubu. Jelikož mají tyto 

kosti pevnou strukturu, jsou schopny přenášet i tažné napětí (McLeod, Hunter; 1980). 

V kolenním kloubu je možné provést celkem 6 druhů pohybu – tři rotační 

(rotace kolem rovin X, Y, Z) a tři translační pohyby (posun kolem rovin X, Y, Z). 

Rotační pohyb kolem osy Y označujeme jako flexi-extenzi, kolem osy Z jako vnitřní  

a zevní rotaci a kolem osy X jako abdukci a addukci. Translační pohyb kolem osy X  

se značí jako přední a zadní zásuvka. K translaci kolem osy Z, které říkáme distrakce  

a komprese, dochází působením tlakových sil. Translační pohyb podél osy Y je možný 

pouze při poranění vazivového aparátu kolene (Čech, 1986). 

Vzhledem ke geometrickému tvaru kloubních ploch, tvaru menisků a úpravě 

vazů, se ke dvěma základním pohybům kolenního kloubu – flexi a extenzi, přidávají 

ještě rotační pohyby. Kolenní kloub tak nemá stálou osu pohybu, mění se podle stupně 

flexe. Mluvíme o instantním rotačním úhlu (Otáhal, Tlapáková; 1999). 

Funkce kolenního kloubu je spojena s přenosem tlakových sil, které vznikají 

působením hmotnosti těla a aktivní svalovou činností. Na přenosu tlakových sil 

v kloubu se podílejí menisky, hyalinní kloubní chrupavka a subchondrální spongiózní 

kost. Všechny struktury jsou schopny elastické deformace. Průběh deformace lze 

rozdělit do dvou fází: v první, inkongruentní fázi, působí tlaková síla 500 N a kontakt 

obou kostí je zprostředkován hlavně menisky a částečně v centrálních oblastech obou 

tibiálních kondylů přímým kontaktem kloubních chrupavek obou kostí. Dochází 

k elastické deformaci obou menisků a kloubní chrupavky (Čech, 1986). 

Při druhé, kongruentní fázi, při působení tlakové síly 1000 N se kloubní plochy 

plně dotýkají. Kromě menisků a kloubní chrupavky se elasticky deformuje  

i subchondrální spongiózní kost. Hlavní úlohu v adaptaci povrchů při působení 

tlakových sil mají menisky a hyalinní chrupavka (Čech, 1986). 

Z kinematického hlediska je kolenní kloub vnímán jako křížový čtyřkloubový 

mechanismus, který je dán úpony křížových vazů a jejich průběhem. Femorotibiální 
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skloubení je prostorové, hrají v něm velkou roli menisky a ostatní kloubní komponenty. 

Kondyly femuru jsou proti téměř plochým kondylům tibie silně konvexní. Úhlové 

hodnoty obrysové křivky kondylů stoupají v rovině sagitální tak, že zmenšování 

poloměru křivosti je vyjádřeno přibližně poměrem 9:5 mezi přední a zadní částí 

obrysové křivky kondylu [(Karas, Otáhal; 1991); (Valenta, 1985)]. 

Pohyb tibie proti femuru je složen z valení a klouzání. Valení mediálního 

kondylu femuru probíhá v intervalu flexe φ= 180 - 165° a valení laterálního kondylu  

pro φ= 180 - 160°. Při flexích vyšších než 160° je pohyb tibie pouze klouzavý. 

Doprovázení závěrečných fází flexe podélnou vnitřní rotací tibie je způsobeno menší 

zakřiveností zevního kondylu femuru. Vnitřní kondyl tibie se pohybuje při flexi vzad, 

zevní se pohybuje vpřed. Závěr extenze tibie je doprovázen její zevní rotací. Větší 

vnitřní a zevní rotace tibie je možná při uvolnění ligament asi při 20° flexi kolena, 

největší je asi při 90° flexi (Karas, Otáhal; 1991). 

Při smykovém pohybu tibie jsou středy křivosti kluzné plochy, po které se tibie 

smýká, totožné s okamžitými středy otáčení tibie vůči femuru. Křivost této plochy  

se může podle charakteru zátěže měnit deformací artikulujících komponent (Karas, 

Otáhal; 1991). 

Při flexi v kolenním kloubu je ve všech úhlech kromě 120° více namáhán 

mediální kompartment než laterální. Vrcholná deformace je přítomná na chrupavce 

obou femorálních i tibiálních kondylů v jejich vnitřní části. Proto je zde chrupavka 

silnější (Bingham et al, 2008). 

Mezilehlé prvky, zprostředkující reakce mezi svaly a bércem, jsou dány zejména 

vlastním kolenním kloubem (vazy, pouzdro, menisky), neaktivními komponentami 

příslušných svalů (šlachy, pomocné vazy), nitrokloubními vazy a kůží s podkožním 

vazivem. Tvarové vlastnosti kloubních ploch a přídatné intra- a extraartikulární vlivy 

vedou k tomu, že pohyb tibie vůči femuru je obecný prostorový. Protože rovinnost 

pohybu tibie je převažující a při aproximativním řešení je třetí rozměr pohybu 

zanedbatelný, je pohyb tibie dále sledován jako pohyb v rovině předozadní [(Karas, 

Otáhal; 1991); (Valenta, 1985)]. 

Stabilita kolenního kloubu v sagitální rovině je převážně zajištěna křížovými 

vazy a antagonní činností flexorů a extenzorů kolenního kloubu. Stabilita v pravolevé 

rovině je zajištěna aktivními a pasivními elementy na mediální a laterální straně kolene 
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(postranní vazy, m. gracilis, m. semitendinosus atd.) Ve směru rotace je kloub díky 

těmto elementům téměř antitorzním systémem (Valenta, 1985). 

Vazy mají především úlohu mechanických zarážek omezující pohyblivost  

nad určitou hranici, či vodících prvků, stabilizujících vzájemný styk artikulujících 

kondylů či celkově zpevňujících kloubní spojení. Hlavní funkcí kloubních ligament je 

zabránit zadnímu sklouznutí femuru po tibii. Posunu femuru brání především přední 

zkřížený vaz, jeho funkci doplňují menisky a meniskotibiální vazy. Zadní rohy menisků 

se stáčejí kolem femuru a poskytují tak zarážku proti posunu femuru posteriorně. 

Menisky jsou pevně ukotveny právě meniskotibiálními vazy [(McLeod, Hunter; 1980); 

(Valenta, 1985)]. 

Ligamentum collaterale tibiale je napnuto při extenzi. Od 150° flexe výše  

se napíná lig. cruciatum posterius, anterius je uvolněn. Ve flexi nad 90° se otáčejí oba 

zkřížené vazy kolem sebe a vzájemně se napínaji. Při extenzi dochází k tvarové shodě 

laterálních a mediálních kondylů, která zvyšuje stabilitu kolenního kloubu – zamknutí 

kloubu (Valenta, 1985). 

Při poranění vazů a jejich narušení dochází k nadměrnému pohybu  

nebo dislokaci kolene v jedné nebo více rovinách pohyblivosti kolene. Zvýšená laxicita 

vytváří nadměrné smykové namáhání kloubních struktur. Dochází k podráždění 

výstelky kloubní nitroblány (synovialitis), což je příčinou urychlené eroze kloubních  

a meniskálních povrchů a zvýšené produkce synoviální tekutiny (Gross, 2005). 

V kolenním kloubu existuje rovnováha zajišťující stabilitu a zabraňující 

přednímu posunu tibie proti femuru (tzv. přední zásuvka). Jedná se o rovnováhu  

mezi silami, které brání posunu tibie ventrálním směrem a destabilizujícími silami,  

které způsobují translační pohyb tibie v předozadním směru. Hlavním stabilizátorem 

předozadního pohybu je ACL. Pomocnými dynamickými stabilizátory jsou 

ischiokrurální svaly, které táhnou tibii směrem dozadu a zadní roh menisku, jenž působí 

jako opěrný pilíř (Gross, 2005). 

Mezi femurem a tibií se nachází valgózní úhel. Valgozita kolenního kloubu je 

fyziologicky asi 7°. Při kontrakci m. quadriceps femoris probíhajícího v podélné ose 

femuru vzniká tendence k laterálnímu posunu patelly. Úhel uvnitř mechanismu  

m. quadriceps femoris – ligamentum patellae nazýváme Q-úhel (Gross, 2005). 
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Koeficient tření v kloubu se pohybuje kolem 0, 001 - 0, 025, přičemž dochází  

ve statických podmínkách ke zvyšování třecí síly se zvětšováním zátěže. Vněkloubní 

elastická složka „pasivní“ impedance je vyvolána především mechanickým působením 

flexorů, hlubokou fascií a kůží nad fossa poplitea (Valenta, 1985). 

 

2.4 Reologie 

Reologie je obor biomechaniky zabývající se deformacemi a tokem látek vlivem 

napětí, která na něj působí. Studuje také obecné mechanické vlastnosti látek, vztahy 

mezi napětím, deformacemi a rychlostí deformace. 

Silově deformační charakteristika tkání, tkáňových struktur a orgánů 

charakterizuje základní mechanické vlastnosti, z jejich časové závislosti pak odvozuje 

základní reologické vlastnosti, mezi které řadíme viskozitu, plasticitu, hmotnost 

a elasticitu. 

Viskoleasticita je typickou vlastností, která modifikuje poddajnost biomateriálů. 

Mechanický oscilátor je mechanická soustava, která díky kombinaci elasticity  

a hmotnosti má přirozenou tendenci se rozkmitat na určitou frekvenci po působení 

vnějšího mechanického podnětu. [(Havránek, 2007); (Otáhal, Tlapáková; 1999)]. 

 

2.4.1 Reologie kloubu 

Chování kloubu v dynamických podmínkách je dáno konstitučními vlastnostmi 

jednotlivých komponent kloubního systému. Jejich elastické a viskózně elastické 

vlastnosti tvoří podmínky poddajnosti v kloubu, jsou rovněž závislé na výstavbě  

a mohutnosti okolního svalového aparátu (Valenta, 1985). 

Reologie kloubu je závislá na reologických vlastnostech intra  

a extraartikulárních tkáňových komponent. Pasivní vlastnosti artikulujících struktur jsou 

dány především intraartikulární tribologií. Dynamická stránka intra a extraartikulární 

složky poddajnosti má velký význam pro optimální funkci kloubu. Výrazným 

akumulátorem energie se stává kosterní sval pro své elastické vlastnosti. 

Pojem mechanické impedance znamená poměr komplexního momentu (síly)  

ke komplexní úhlové rychlosti (resp. rychlosti). Je možné pomocí ní vyjádřit poddajnost 

v kloubu kombinací účinků dílčích impedancí uplatňujících se při pohybu segmentu těla 



23 

 

a Coulombova tření v kloubu. Celková impedance extraartikulárních komponent je daná 

paralelní kombinací impedancí svalů, hmotností segmentů, vazivové tkáně, kůže atd. 

[(Otáhal, Tlapáková; 1999); (Valenta, 1985)] 

Kloubní reaktivní elastická složka pasivní impedance je vyvolána zejména vazy, 

především v krajních polohách flexe a extenze. Míru jejich napnutí lze těžko posoudit. 

Velikost napnutí vazů se uvádí jen rámcově jako napnutí lehké, značné nebo žádné 

(Valenta, 1985). 

 

Obr. 3 Charakteristiky impedance kolenního kloubu (Otáhal, Tlapáková; 1999) 

 

2.4.2 Reologické modely 

Pro reologický popis látek, které leží na pomezí mezi kapalinami a pevnými 

látkami, je nutné zavést modely kombinující vlastnosti obou druhů látek. Nejjednodušší 

model vznikne kombinací newtonské viskózní kapaliny a modelu hookovské elastické 

látky (Havránek, 2007). 

Využíváme je pro modelování reologických vlastností, modely reprezentují 

základní reologické vlastnosti – viskozitu, elasticitu a plasticitu. Elasticita je 

charakterizovaná tuhostí neboli Youngovým modulem pružnosti, zatímco viskozita je 

znázorněna součinitelem kinematické vazkosti. Plasticitu charakterizuje součinitel tření. 
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Obr. 4: Prvky reologických modelů (Otáhal, Tlapáková; 1999) 

Viskoelasticita je podmíněna přítomností elastické tkáně a viskózní tekutiny. 

Elastická komponenta je prezentována pružinou, funkce viskózní látky je znázorněna 

pomocí pístu. Přítomnost viskózní tekutiny způsobí, že na rozdíl od elastických 

materiálů nedochází k deformaci okamžitě. [(Janura, 2003);(Otáhal, Tlapáková; 1999)] 

 

Obr. 5: Základní reologické modely (Otáhal, Tlapáková; 1999) 
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Existují dva základní reologické modely s jednoduchým uspořádáním prvků 

elasticity a viskozity v sériovém zapojení (Maxwellův model) a v paralelním zapojení 

(Kelvinův model). Můžeme na nich simulovat zavedením jednotkové deformace  

nebo jednotkové tahové síly odezvu v čase, tedy tečení (creep) a relaxaci. Při aplikaci 

vnější síly se kromě okamžité deformační odezvy při nezměněných podmínkách 

projevuje pozvolný nárůst deformace, který nazýváme tečení (či relaxaci). (Otáhal, 

Tlapáková; 1999)  

Creep je charakterizován jako postupné stlačování (protahování) v čase  

při konstantní zátěži. Dochází k asymptotické deformaci materiálu až do okamžiku,  

kdy se deformace zastaví. [(Janura, 2003);(Otáhal, Tlapáková; 1999)] 

 

2.5 Meniskus 

2.5.1 Stavba menisku 

Z hlediska histologie je meniskus vazivová chrupavka složená z kolagenních 

vláken se vsunutými buňkami. Extracelulární matrice se skládá z molekul 

proteoglykanů a glykoproteinů (Valenta, Konvičková; 1997). 

72% menisku tvoří voda, 22% kolagen, 0,8% glykosaminoglykany a 0,12% 

DNA. Komprese stlačuje tekutinu do kloubního prostoru, což usnadňuje klouzání 

kloubních ploch při pohybu. Tento jev také pomáhá roztírání synoviální tekutiny uvnitř 

kloubu a poskytuje výživu kloubní chrupavky [(Messner, Gao; 1998), (Rath, Richmond; 

2000)]. 

Vnitřní architektura menisků je dosti komplikovaná. Kolagenní vlákna vazivové 

chrupavky probíhají v meniscích dvojím směrem: na obvodu (excentricky), tj. zhruba 

obloukovitě, a radiálně. Obloukovitá vlákna se při tlakovém zatížení napínají a jsou 

radiálními vlákny tažena zpět – jsou jimi kotvena (Dylevský, 2009a). Největší počet 

vláken probíhá longitudiálně, kolmo k nim jdou vlákna radiální. Další vlákna probíhají 

zcela nepravidelně. Tímto je zajištěna vzájemná vazba všech vláken, a tím i odolnost 

menisku proti silám, které na něj působí (Bartoníček, 2004). 

Menisky tvoří kolagen typu 1, avšak kolageny typu 2, 3 i 4 jsou rovněž 

zastoupeny. Různé části menisků se liší různými typy buněk. Ve vnitřní třetině  

se nacházejí fibrochondrocyty. Ve střední třetině jsou fibrocyty  
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a v zevní třetině se nachází fibroblasty. Různé zastoupení buněk vysvětluje různé 

reparační schopnosti jednotlivých částí menisků [(Chivers, 2009), (Manske, 2006)]. 

Fibrochondocyty se nejvíce koncentrují v hlubších částech menisku jejich funkcí 

je tvorba a udržování extracelulární matrix. Fibroblasty produkují důležité proteiny 

kloubní matrix – kolagen a proteoglykany, které usnadňují přenášení zátěže v kloubu. 

Interakce mezi kolagenem a glykosaminoglykanem umožňují meniskální tkání  

se chovat jako vlákny posílený materiál, který odolává napětí v tahu, smyku a tlaku. 

Glykosamoniglykany jsou záporně nabité molekuly, jež zadržují vodu a zabezpečují 

odolnost vůči tlaku. Elastin či fibronectin jsou dalšími zástupci nekolagenních 

glykoproteinů, jejich funkcí je spojování proteinů v matrix (Manske, 2006). 

 

2.5.2 Specifické cévní zásobení menisků 

Menisky jsou relativně avaskulární struktury, jejich omezené obvodové zásobení 

krví je převážně zajištěno laterálními a mediálními tepennými uzlíky. Rozvětvení těchto 

cév vytváří kolem menisku perimeniskální kapilární pleteň, a to uvnitř synoviální tkáně 

a kloubního pouzdra. Stejná pleteň zásobuje i obvod menisku, neboť prochází úponem 

menisku ke kloubnímu pouzdru. Perimeniskální cévy jsou orientovány většinou 

v obvodovém směru s radiálními větvemi ve směru ke středu kloubu (Valenta, 

Konvičková; 1997).    

Již od prenatálního vývoje do doby krátce po narození jsou menisky zcela 

vaskularizovány. S postupujícím věkem vaskularizace klesá. Zhruba v 10 letech je plně 

vaskularizováno pouze asi 10-30% menisku, v dospělosti pak maximálně 10-25% tkáně 

(Eleftherios et al, 2011). 

Menisky mají specifické cévní zásobení. Periferní 3 mm široká zóna tzv. red-red 

má dobré cévní zásobení a ruptury v této oblasti mají lepší pravděpodobnost zhojení. 

Zóna mezi 3 až 5 mm se nazývá střední nebo red-white a je zde proměnlivé cévní 

zásobení. 5 mm od periferie se nalézá zóna white-white, jež je plně avaskulární  

a k zhojení nedojde (Dungl, 2005). Výjimku tvoří rohy, které jsou prostoupeny cévami 

prakticky v celém rozsahu. V pouzdře podél menisků probíhají parameniskální cévy. 

V dorzální části je jejich zdrojem a. genus media, v přední pak aa. genus inferiores 

(Bartoníček, 2004). 
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Obr. 6: Lokální rozdíly v cévním zásobení a buněčné populaci menisku 

((Eleftherios et al, 2011) 

2.5.3 Kinematika menisků 

Femorální a tibiální kondyly se při pohybu do flexe pohybují směrem 

posteriorním, menisky jejich pohyb následují. Laterální meniskus se pohybuje více  

než mediální meniskus, přední rohy se pohybují více než zadní. Přední rohy se musí 

pohybovat, aby udržely kongruenci kloubních ploch, když kondyly femuru kloužou 

během flexe po tibii (Kapandji, 1987). 

Připojení měkkých tkání je nejpevnější v zadních rozích, proto je zde omezený 

pohyb. Tento efekt zabezpečuje stabilitu, zabraňuje přednímu tibiálnímu posunu,  

když jsou zadní rohy menisků stlačovány proti kondylům femuru. Proto je relativní 

nepohyblivost zadního rohu mediálního menisku příčinou, proč bývá nejčastěji poraněn 

(Vedi et al, 1999). 

Menisky se při pohybu deformují, je to způsobeno tím, že jsou fixovány ve dvou 

místech, zatímco zbylá část menisku je volně pohyblivá (Kapandji, 1987). Menisky 

zůstávají po celou dobu flexe v nepřetržitém kontaktu s kloubními plochami tibie  

a femuru. Při zvyšující se flexi dochází k jejich deformaci – zvyšuje se konkavita 

horního kloubního povrchu menisku. Při pohybu dochází ke zvyšování vertikální výšky 

jejich periferního okraje, což svědčí o napětí na menisku v průběhu pohybu [(Guerrero, 

2008), (Vedi et al, 1999)].  
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Dle studie, kterou provedl Vedi (1999) se přední roh laterálního menisku více 

pohybuje v pasivní poloze v sedu než při zátěži (dřep). Stejný autor neshledal žádné 

výrazné rozdíly v pohybech menisků při sedu a při zátěži. Menisky přenášejí 30 – 70% 

zátěže v kolenním kloubu, čímž ochraňují kloubní povrch od kompresního napětí. Díky 

tomu musí čelit extruzi z prostoru mezi kloubními povrchy, když jsou vystaveny zátěži 

(Guerrero, 2008).  

Menisky přenášejí tlakové síly v kloubu mezi femurem a tibií. V plné extenzi 

mají femorální kondyly největší úhel zakřivení k tibiálním kondylům a menisky jsou 

mezi nimi pevně uloženy. Při flexi mají femorální kondyly nejmenší úhel zakřivení  

a menisky jsou s nimi jen v částečném kontaktu, Tyto faktory umožňují mobilitu  

a zajišťují stabilitu (Kapandji, 1987). 

Thompson et al (1991) měřili kinematiku menisků u kadaverózních probandů 

s využitím MRI scanneru. Pohyb menisků byl naměřen v 10° intervalech od 0 do 130° 

flexe. Zjistili, že se mediální meniskus pohybuje v rozsahu 5,1 mm, a laterální meniskus 

v rozsahu 11,2 mm. 

 

2.5.4 Biomechanické aspekty menisků 

Menisky mají viskoelastické vlastnosti. Byly testovány pod tlakem, uniaxiálním 

tahem a smykovými silami. Vždy bylo výsledkem, že tkáň menisku se chová jako 

anizotropní a nehomogenní látka. Tkáň je také o poznání jemnější a méně propustná  

než tkáň kloubní chrupavky (Messner, Gao; 1998). 

Během každodenních aktivit stlačují axiální tibiofemorální síly menisky. 

Klínovitý tvar menisku a připojení jeho rohů slouží k přeměně vertikálních tlakových sil 

na horizontální obvodové napětí. Současně vznikají smykové síly mezi kolagenními 

vlákny menisku při jeho deformaci směrem radiálním (Eleftherios et al, 2011). Jsou to 

právě pevné úpony předního a zadního rohu menisků, které zabraňují jejich extruzi  

při osovém zatížení (Messner, Gao; 1998). 

Během pohybu jsou menisky stlačovány sestupně směřující silou femuru (Ffem). 

Jelikož má meniskus klínovitý tvar, síla femuru působí v úhlu, a tak existuje i vertikální 

komponenta, zastoupená vzestupně směřující silou tibie (Ftib). K tomu existuje 

horizontální komponenta femorální síly (Fh). Směřuje radiálně ke každému menisku. 

Horizontální síla je postupně zvrácena kotvící silou úponů předního a zadního rohu. 
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Když dochází ke kompresi, vzniká obvodové napětí podél menisku, díky  

čemuž menisky slouží k přeměně tlakové (kompresivní) zátěže na obvodové tažné 

napětí (Eleftherios et al, 2011).  

 

Obr. 7: Přenos a působení sil v menisku (Eleftherios et al, 2011) 

Menisky vyrovnávají inkongruenci mezi polokruhovitými kondyly femuru  

a plochým tibiálním plateau, čímž zvyšují kontaktní plochu v kolenním kloubu  

a zároveň snižují napětí působící na kloubní chrupavku (Messner, Gao; 1998). Menisky 

zabírají asi 60% kontaktní plochy mezi femorálními kondyly a tibiálním plateau, 

přenášejí více než 50% celkového osového zatížení na kloubu. Tato procenta jsou 

závislá na stupni flexe v koleni a stavu měkkých tkání. Při každých 30° flexe klesá 

kontaktní plocha mezi tibií a femurem o 4%. Když je koleno v 90° flexi, je osové 

zatížení v kloubu o 85% větší, než při nulovém postavení v kloubu (Eleftherios et al, 

2011).  

Značné změny v kontaktních plochách nastávají po menisektomii, kdy dochází 

ke snížení tibiofemorálního kontaktu o 50-70%, což vede ke zvýšení kontaktního napětí 

(Rath, Richmond; 2000) Jako následek těchto dějů uvádí McDermott a Amis (2006) 

přetížení kloubní chrupavky a s tím spojené biomechanické změny, jako snížení 

množství proteoglykanů, disagregace proteoglykanů, zvýšená syntéza proteoglykanů  

a zvýšení hydratace chrupavky. 
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Částečná nebo totální menisektomie vede k přetížení kloubní chrupavky 

s následnou degenerací kloubu a s ní spojeným zmenšením kloubního prostoru, 

zploštění kloubního povrchu kondylu, ke tvorbě kostních výběžků na kondylech femuru 

(Valenta, Konvičková; 1997). 

 

Obr. 8: Změny ve vrcholovém napětí u intaktního kolene a u kolenního kloubu 

po menisektomii (McDermott, Amis; 2006) 

 

2.6 Poranění menisku 

Poranění menisku je jedno z nejčastější úrazových postižení kolenního kloubu. 

Nejčastěji vzniká špatně koordinovaných flekčně nebo extenčně rotačním pohybem 

kolene. Poranění může být také součástí komplexního poranění vazivového aparátu  

či jako důsledek chronické nestability. U starších lidí může být poraněn degenerativními 

změnami postižený meniskus i při běžných aktivitách, například dřepu.  

Mediální meniskus bývá poraněn až 8x častěji než meniskus laterální. Častěji 

bývají poraněni muži než ženy. Nejčastěji bývá postižen zadní roh mediálního menisku 

(až 50%) [(Dungl, 2005), (Višňa et al, 2002), (Višňa, Hoch; 2004)]. 

U mladých pacientů bývá léze menisku až v 80% spojena s lézí ACL, nejčastěji 

při nejrůznějších sportovních aktivitách. U starší populace bývá léze spojena 

s degenerativními změnami. Uvádí se, že 68-90% pacientů s artrózou kolenního kloubu, 

má postižený meniskus (Eleftherios et al, 2011). 
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Většina autorů uvádí, že akutní léze ACL bývá převážně spojena s lézí 

laterálního menisku, kdežto chronická insuficience ACL bývá spojena s lézí menisku 

mediálního [(Brindle et al, 2001), (Dungl, 2005)]. 

V USA představují léze menisku velmi časté intraartikulární poranění kolenního 

kloubu. Jsou nejčastější příčinou chirurgických zákroků ortopedů. Roční průměr je  

66 poranění na 100 000 obyvatel, z nichž 61 končí operačně (Salata et al, 2010). 

Etiologii poranění lze rozdělit na 3 typy: traumatické, degenerativní a únavové. 

Takto byli sledováni pacienti ve věku 40-70 let. Traumatické léze převažovaly  

ve skupině 40-49 a 50-59 let, degenerativní 60-69 let a únavové se objevily u pacientů 

nad 70 let. Pacienti s únavovou lézí byly pouze ženy (Camanho et al, 2006). Dle Dungla 

(2005) dochází k traumatické lézi nejčastěji u mladých mužů mezi 20. a 30. věkem 

života. 

 

2.7 Typy meniskálních trhlin 

Horizontální typy léze jsou typické u degenerativních změn menisku, objevují 

se nejčastěji u starší populace. Rozdělují meniskus na horní a spodní část. Pokud jde 

trhlina od vrcholu menisku až po jeho zevní hranu, vzniká meniskální cysta.  

Její diagnostika je pro operatéra velmi důležitá, protože vyžaduje dva zákroky  

– na zevní straně kolenního kloubu k odstranění cysty a druhý zákrok uvnitř menisku. 

Radiální typ léze bývá spojen s obezitou a vyšším věkem, obvykle bývá 

doprovázen chondrálními defekty, častěji se vyskytují u ženského pohlaví. Trhlina je 

kolmá na průběh menisku. Jedná se o trhliny způsobené velkou energií. Rozděluje 

meniskus na přední a zadní část [(Choi et al, 2011), (Rubin, Smithuis; 1998)]. 

Longitudinální typ léze je nejčastější, trhliny bývají umístěny při bázi menisků 

v místě jejich přechodu do kloubního pouzdra. Trhlina jde rovnoběžně s osou menisku  

a rozděluje jej na vnitřní a zevní část [(Višňa, 2002), (Rubin, Smithuis; 1998)]. 

Bucket handle, neboli léze typu „ucho od košíku“, bývá téměř vždy spojena  

s lézí ACL nebo PCL. Je to typ longitudinální trhliny, pouze s dislokací fragmentu. 

Prezentují asi 10% všech meniskálních trhlin. Trhlina se táhne od zadního k  přednímu 

rohu a vnitřní fragment menisku je dislokován do interkondylárního prostoru. Nejčastěji 
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se s ním setkáme u dospělých osob středního věku, při akutním úrazu kolenního kloubu. 

Obvykle se nacházejí u mediálního menisku (Lykissas et al, 2010). 

Dalším typem dislokované léze je „laloková“ trhlina (flap tear) – jedná  

se o dislokovanou horizontální trhlinu. Posledním dislokovaným typem je 

„papouškovitá“ trhlina (parrot tear) – dislokovaná radiální trhlina (viz obr. 9). 

Komplexní léze menisku je kombinací dvou a více různých trhlin (Rubin, 

Smithuis; 1998). 

 

Obr. 9: Typy základních meniskálních trhlin - zleva: longitudinální, 

horizontální, radiální (Rubin, Smithuis; 1998) 

 

 

Obr. 10: Typy dislokovaných meniskálních trhlin – zleva: ucho od košíku, 

horizontální lalokový, papouškovitý (Rubin, Smithuis; 1998) 

 

2.8 Diskoidní meniskus 

Jedná se o vzácnou anomálii menisku, většinou bývá postižen laterální meniskus 

a asi u 20 % pacientů se vyskytuje oboustranně (Dungl, 2005). Diskoidní meniskus 

zabírá na tibiálním plateau větší plochu než zdravý meniskus (Rohren et al, 2001). 

Typicky se vyskytuje u mladé populace a během dospívání (Yaniv, Blumberg; 2007). 
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Obr. 11: A-normální meniskus, B-diskoidní meniskus (Rohren et al, 2001)       

Dle Kaplanovy teorie je etiologie diskoidního menisku zapříčiněná jeho 

nedostatečně pevným zadním úponem, který působí zvýšenou pohyblivost menisku  

při pohybu, a tím opakovaná mikrotraumata způsobují morfologické změny. „Vrozená 

teorie“ popisuje diskoidní meniskus jako anatomickou odchylku a podotýká, že zvýšené 

střihové napětí způsobuje meniskokapsulární oddělení a sekundární hypermobilitu 

(Yaniv, Blumberg; 2007). 

Typy diskoidních menisků: typ I (kompletní) a typ II (inkompletní) mají intaktní 

periferní úpony menisků, liší se podle stupně pokrytí laterálního tibiálního plateau. Typ 

III má poškozený zadní úpon menisku na tibii, klinicky se projevuje jako „syndrom 

lupavého kolene“. Typ IV je meniskus, který mám tvar kruhu s normálním zadním 

úponem (Yaniv, Blumberg; 2007). 

Mohou být často asymptomatické, přijde se na ně náhodně během MRI 

vyšetření. Mezi základní symptomy se řadí přítomnost výpotku, omezená extenze, 

anterolaterální vypuklina v plné flexi, bolest, zvýšená citlivost kloubu. Příznaky jsou 

závislé na lokalizaci diskoidního menisku, jeho typu, přítomnosti trhliny atd. Pacienti 

s diskoidním meniskem mají větší pravděpodobnost vzniku meniskální trhliny než 

pacienti s meniskem zdravým [(Yaniv, Blumberg; 2007), (Rohren et al, 2001)]. 

V minulosti byla metodou první volby léčba totální menisektomií. Náhodný 

nález diskoidního menisku bez klinických příznaků se ponechává bez chirurgické léčby. 

Parciální menisektomie se používá u symptomaticky stabilního, kompletního  

či inkompletního menisku (Yaniv, Blumberg; 2007). 
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2.9 Diagnostika ruptury menisku 

2.9.1 Klinický obraz 

Ruptura menisku působí obtíže při chůzi po nerovném terénu a při prudších 

rotacích na zatížené končetině. Pacienti často udávají pocit přeskakování v kloubu  

a nejistoty. Obtíže většinou v klidu úplně vymizí. Při dráždění kolena uskřinutým 

meniskem se může vytvořit výpotek. Poraněný meniskus může také poškodit 

chrupavku. Je prokázáno, že poranění vnitřního menisku působí větší problémy  

než poranění menisku zevního (Dungl, 2005). 

Často se může objevit tzv. blokáda kolena. Jde o akutní mechanickou překážku 

pohybu, vyvolávající pérovitý odpor. Je potřeba tento stav odlišit od pouhého ustrnutí 

pohybu pro bolest. Nejčastější příčinou blokády je luxace tětivy menisku, méně často 

pak zaklínění kloubní tělísko či intrakarcerovaná hypertrofická synoviální plika (Višňa, 

Hoch; 2004). 

 

2.9.2 Klinické vyšetření 

Typickým symptomem je palpační bolestivost v průběhu kloubní štěrbiny. 

Všechny speciální testy sloužící k diagnostice léze menisku mají stejný princip: tlak na 

postižený meniskus spojený s rotací vyvolá bolest a přeskočení. Čím je flexe kolenního 

kloubu větší, tím dorzálnější část menisku vyšetřujeme (zadní roh se vyšetřuje 

v maximální flexi). Testy můžeme rozdělit na palpační a rotační [(Dungl, 2005); (Rossi 

et al, 2011)] Při vyšetření menisků pamatujeme, že nervově zásobená, a tedy i citlivá, je 

pouze jejich úponová část (Pokorný et al, 2002). 

 

Palpační testy: 

McMurrayův test: koleno je v maximální flexi a v zevní rotaci, prstem 

palpujeme kloubní štěrbinu na posteromediální straně. Poté koleno pomalu 

extendujeme. Při zevní rotaci testujeme vnitřní meniskus a naopak. O lézi menisku 

svědčí bolest a zvukový fenomén. Tento test slouží k diagnostice ruptur v zadním rohu 

menisku. 
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Obr. 12: McMurrayův test (Rossi et al, 2011) 

Příznak extenze: palpujeme přední úsek štěrbiny na flektovaném koleně  

a při dokončení extenze dochází k vyvolání bolesti. 

Bragardův test: zevní rotace tibie a extenze v koleni posouvají meniskus 

anteriorně: pokud je přítomna zvýšená citlivost v okolí kloubní štěrbiny, předpokládáme 

lézi menisku či chondrální defekt. 

Steinmann II: bolestivost kloubní štěrbiny se posouvá posteriorně s kloubní flexí 

a anteriorně s extenzí, následuje pohyb menisků. 

 

Rotační testy: 

Bohlerův test: varózní a valgózní napětí jsou aplikovány na koleno, bolest 

vyvolává komprese meniskální léze. 

Payerův příznak: v tureckém sedu je bolestivý zadní úsek mediální štěrbiny. 

Bolest se zvyšuje palpací a přitlačením kolena k podložce. 

Příznak dřepu (Childress): bolest ztíží nebo znemožní dokončení dřepu. Krok 

v dřepu je obtížný nebo nemožný (kachní chůze). Dřep zvyšuje tlak v zadních rozích 

menisků. 

Steinmann I: Pacient sedí na okraji stolu, koleno je flektováno do 90° a zevně 

rotováno, poté provedeme vnitřní rotaci, pro mediální meniskální lézi je test pozitivní 

při bolesti v zevní rotaci, pro zevní meniskus je pozitivní při pohybu do vnitřní rotace 
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Apleyův test: Test pomáhá rozlišit poranění menisků a postranních vazů. Pacient 

leží na zádech a koleno je flektováno do 90°. Tlak na chodidlo a rotace vyvolají bolest. 

Pro diagnostiku léze postranních vazů test provádíme stejně, jen provádíme rotaci  

a současnou axiální distrakci, pacient u léze vazů udává bolest [(Rossi et al, 

2011);(Pokorný, 2002);(Višňa, Hoch; 2004)]. 

 

Obr. 13: Apleyův test (Chivers, 2009) 

 

2.10 Zobrazovací metody 

2.10.1 RTG 

Používá se zejména při diferenciální diagnostice. U chronických poranění lze 

někdy pozorovat osteofyt na mediálním kondylu tibie těsně pod kloubní štěrbinou 

(Rauberovo znamení). Angiografické vyšetření, v minulosti často indikované, ztratilo 

díky artroskopii a magnetické rezonanci na významu (Dungl, 2005). 

 

2.10.2 Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance (dále MRI) a její mnohočetné možnosti využití je 

nejčastěji využívanou neinvazivní diagnostickou metodou pro kolenní kloub. Zobrazení 

kolene vyžaduje velké rozlišení, prvotřídní kontrast a schopnost zobrazit i velmi malé 

kloubní struktury (Shapiro et al, 2010). MRI patří k nejčastěji používané diagnostické 
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metodě zobrazování menisků. Dle studií se její senzitivita pohybuje mezi 80-100% 

(Magee, Williams; 2005). 

Zdravé menisky se na MRI snímku jeví jako černé struktury s nízkou intenzitou 

signálu, stejně jako PCL. ACL je více vaskularizován, a tudíž je jeho signál silnější.  

Pro zobrazení patologie menisků se pořizují snímky v sagitální rovině, nicméně  

se spoustě studií se podařilo detekovat radiální, horizontální, dislokované i „ucho  

od košíku“ léze pomocí zobrazení ve frontální rovině, někdy i v rovině transverzální 

(Fox, 2007). 

Při diagnostice je potřeba se zaměřit na přesnou deskripci, a to, zda se ruptura 

menisku nachází v zadním rohu, těle či předním rohu. Dále je nutné zjistit,  

zda se ruptura nachází v zevní třetině (vaskularizovaná zóza) nebo ve dvou vnitřních 

třetinách, nebo se jedná o kombinované postižení všech částí menisku. Měli bychom 

také ujasnit, zda se jedná o kompletní rupturu, které se táhne od jednoho kloubního 

povrchu ke druhému, nebo o lézi nekompletní. V neposlední řadě je důležitá i délka 

ruptury, která pomáhá určit, zda je ruptura operovatelná (Fox, 2007). 

Nejdůležitější kritéria pro určování léze menisků tedy jsou: abnormální tvar 

menisků a abnormální intenzita signálu přesahující kloubní povrch. Místa s vyšší 

intenzitou signálu korelují s rupturou nebo s interní meniskální degenerací. Na MRI 

snímcích se projeví i meniskální cysty, zároveň zobrazíme i okolní struktury, jako je 

kloubní chrupavka, vazy, kapsulární úpony menisku. V diferenciální diagnostice 

můžeme také zobrazit poranění, která napodobují lézi menisku, např. poranění 

chrupavky či avaskulární nekrózu (Manske, 2006). 

MRI se využívá při diagnosticky nejasné situaci, kdy pomáhá ozřejmit lézi 

menisku. MRI není potřeba využívat při jasně stanovené diagnóze, jelikož její 

pořizovací náklady jsou dosti vysoké, zároveň MRI není dostupná ve všech 

nemocničních zařízeních (Madhusudhan et al, 2008). 

 

2.10.3 Artroskopie 

Dle Dungla (2005) je kolenní kloub nejčastěji artroskopovaným kloubem. 

Zpočátku byly prováděny pomocí artroskopie jednoduché výkony (resekce menisků, 

odstranění volných nitrokloubních tělísek), později i výkony složitější (sutura menisků, 
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synovektomie), v neposlední řadě se artroskopií provádějí rekonstrukční operace 

(předních zkřížených vazů). 

Artroskopie je nejspolehlivější kandidát pro diagnózu i ošetření menisku. Přímá 

kontrola zrakem a palpace vyšetřovacím háčkem umožňují s velkou spolehlivostí určit 

typ, lokalizaci, délku a stabilitu léze. Její výhodou je, že při jednom zákroku můžeme 

lézi diagnostikovat i operativně vyřešit, nicméně nevýhodou je její invazivita.  

Proto se při pouhém podezření na lézi menisku využívá pro její objasnění MRI [(Dungl, 

2005); (Madhusudhan et al, 2008)]. 

Ve studii, kterou provedl Madhusudhan et al (2008), se vědci snažili porovnat 

diagnostiku lézí menisku pomocí MRI s klinickým vyšetřením a artroskopií. Výsledky 

MRI a artroskopie se shodovaly v 54%. Několik lézí menisku, které nebyly 

diagnostikované na MRI, byly prokázány až při artroskopickém vyšetření. 

Díky artroskopii se stala chirurgie menisků jednodušší a levnější. Ideální je 

v kombinaci s MRI – diagnostika léze pomocí neinvazivní MRI následovaná minimálně 

invazivní terapií pomocí artroskopie (Katz et al, 2009). 

 

2.10.4 SPECT 

Zobrazování pomocí radionuklidů je málo často využívaná metoda k diagnostice 

patologie kolenního kloubu. Dvojrozměrná kostní scintigrafie dokáže diagnostikovat 

lézi menisku s vysokou přesností. Nicméně jednofotonová emisní počítačová 

tomografie (single photon emission computed tomography) skýtá výhody oproti 

běžným dvojrozměrným snímkům v diagnostice bolesti kolene (Grevitt et al, 1993).  

Grevitt et al v roce 1993 studovali možnosti využití SPECT metody 

v diagnostice léze menisku u 60 pacientů. Nálezy na SPECT snímcích byly porovnány 

s nálezy při artroskopii. Léze menisku byla diagnostikována touto metodou  

s přesností 84%. 

 Tahmasebi et al (2005) porovnával přesnost MRI a SPECT při diagnostice lézí 

menisku. Z 32 menisků byla léze přítomna u 18. SPECT metoda detekovala 15 lézí, 

MRI detekovala lézí 17. Z výsledků vyplývá, že SPECT je dobrou alternativou 

k diagnostice lézí menisku, zvláště v zařízeních, kde není MRI dostupná. Svojí přesností 

dokáže MRI vyšetření plně nahradit. SPECT je dostupnější a levnější variantou,  

avšak jeho nevýhoda spočívá v expozici pacienta radiologickému záření.  
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Oproti tomu má MRI spoustu kontraindikací (kardiostimulátor). SPECT je proto vhodná 

i v případě, že z nějakých důvodů nemůže být MRI u pacienta provedeno. 

 

2.11 Konzervativní terapie ruptury menisku 

Indikací ke konzervativní terapii můžou být absence symptomů, horizontální 

degenerativní léze u kolenního kloubu s artrózou a malé odtržení v oblasti meniskálního 

pouzdra (oblast mezi lig. collaterale mediale a mediálním meniskem). Stabilní vertikální 

longitudinální ruptury rovněž dobře reagují na konzervativní léčbu. Radiální ruptury 

jsou o poznání méně schopné se zahojit bez operačního zákroku.  

V terapii využíváme především chlad, vlhké teplo, bandáže, kompresi  

a nesteroidní antiflogistika. Nejlepšího výsledku bývá dosaženo v kombinaci 

s fyzioterapií zaměřenou na zlepšení rozsahu pohybu a svalové síly. Injekce 

kortikosteroidů nezasahují lézi menisku a mohou spíše oddálit proces hojení. Pacient  

se může brzy vrátit k běžným aktivitám, ale měl by se vyvarovat rotačním pohybům  

a hyperfexi v koleni do té doby, než příznaky léze nevymizí. 

Komplikací konzervativní léčby může být progrese léze a progresivní kloubní 

degenerace, především pokud je přítomna výrazná ztráta funkce menisku (Manske, 

2006). 

 

2.12 Operační terapie ruptury menisku 

V zásadě rozlišujeme dva základní způsoby artroskopického ošetření menisků. 

Jedná se o odstranění poškozené části (resekce, menisektomie) nebo rekonstrukce 

menisku (sutura, meniskopexe). 

 

2.12.1 Menisektomie 

Hlavními cíli menisektomie jsou odstranění bolesti, návrat k předchozí úrovni 

kvality života a prevence časných degenerativních změn v kolenním kloubu. (Jeong  

et al, 2012). Technika spočívá v odstranění nestabilních, odtržených, výrazně 

degenerativně změněných nebo zjizvených částí menisku. Poškozenou partii lze 

resekovat vcelku nebo po menších částech (Dungl, 2005).  
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V závislosti na velikosti odstraněné části rozlišujeme menisektomii na parciální, 

subtotální a totální. Při parciální menisektomii dochází k odstranění pouze volného, 

nestabilního fragmentu menisku (např. ošetření lalokových lézí). Při subtotální 

menisektomii zasahuje resekce do periferní části (ošetření komplexních  

a degenerativních lézí). Řadíme zde i kompletní resekci zadního rohu menisku.  

Při totální menisektomii je odstraněn celý meniskus až k meniskosynoviálnímu úponu 

(Dungl, 2005). V minulosti byla menisektomie standardním postupem u léčby menisků, 

jelikož se nepředpokládala jeho žádná biomechanická funkce. S narůstajícím 

pochopením funkce menisku a jeho významu pro kolenní kloub docházelo k přednosti 

parciální menisektomie před menisektomií totální (Jeong et al, 2012). 

 

Totální menisektomie 

Byla standardním přístupem během celého 20. století, dokud se nepřišlo na to,  

že časné pooperační výsledky po totální menisektomii sice zaručují brzký návrat 

pacienta zpět do práce či ke sportu, nicméně dlouhodobé sledování ukázalo, že 

s odstupem několika let dochází k výrazným degenerativním změnám a ke zvýšení 

kontaktních napětí v kolenním kloubu (Jeong et al, 2012). 

 

Parciální menisektomie 

Parciální menisektomie se rozšířily v 80. a 90. letech 20. století. Jsou indikovány 

u plochých trhlin, radiálních trhlin ve vnitřní avaskulární části a u horizontálních 

degenerativních lézí. Z komplikací může nastat obnova ruptury, poranění kloubních 

povrchů instrumenty požívanými při artroskopii, potencionální riziko vzniku 

avaskulární nekrózy tibie. Komplikace nebývají časté (Manske, 2006). 

 

2.12.2 Sutura menisku 

Odhaduje se, že pouze 10-15% ruptur menisku je možné rekonstruovat, většina 

těchto sutur je prováděna současně s rekonstrukcí ACL. Nejlepší výsledky hojení jsou  

u sutur longitudinálních ruptur probíhajících méně než 4mm od úponu a u sutur 

provedených do 8 týdnů od úrazu (Dungl, 2005). 
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Rozeznáváme tři druhy operačních technik: inside-outside a outside-inside. 

Třetím typem techniky je all-inside (Manske, 2006). 

 

Inside-outside technika 

Při inside-outside technice je jehla s vláknem nejdříve zavedena do kloubu,  

poté meniskem, přes trhlinu a pouzdro z kloubu směrem ven. Vyžaduje speciální 

instrumentárium. Využívají se speciální kanyly k zavedení dlouhé flexibilní jehly  

do kloubu. Umožňují zavést vertikální i horizontální stehy s použitím nevstřebatelného 

nebo vstřebatelného šicího materiálu. Tato technika je vhodná k sutuře všech částí 

postiženého menisku, nejčastěji se používá u ruptur v jeho zadní části. Umožňuje 

dobrou repozici nestabilních lézí. Vyžaduje posteromediální nebo posterolaterální kožní 

incizi vzhledem k riziku poranění neurovaskulárních struktur (n. peroneus communis,  

n. saphenus) [(Dungl, 2005); (Manske, 2006)]. 

 

Outside-inside technika 

Při této technice jsou jehly zavedeny zvenku z malé kožní incize přes kloubní 

pouzdro a meniskus do kloubu. Na rozdíl od předchozí techniky nevyžaduje speciální 

instrumentárium. K založení stehu se používají spinální nebo standardní injekční jehly. 

K sutuře je možné použít pouze speciální šicí materiál, který je možné protáhnout 

jehlou. Technika je vhodná k sutuře střední a přední části menisku [(Dungl, 2005); 

(Manske, 2006)]. 

 

All-inside technika 

Je vhodná k sutuře periferních lézí v zadním rohu mediálního a laterálního 

menisku. K založení stehu se používají speciální šicí háčky s různým zahnutím  

na konci, které se do kloubu zavádějí z pomocného posteromediálního  

nebo posterolaterálního přístupu. V současné době jsou k dispozici různé komerční 

implantáty, které mohou být vstřebatelné, nevstřebatelné nebo kombinované. Aplikace 

implantátů je velmi jednoduchá a rychlá, její nevýhodou je jejich vyšší cena. U delších 

ruptur se kombinují implantáty se stehy [(Dungl, 2005); (Manske, 2006)]. 
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2.13 Transplantace menisků 

V posledních 20 letech je největší snahou snížit počet resekčních výkonů  

ve prospěch výkonů záchovných. Je totiž několika studiemi dokázáno, že s odstupem 

času dochází k pooperačnímu a poúrazovému postižení kloubní chrupavky  

a k následným degenerativním změnám. Jednou z možností řešení tohoto problému je 

redukce přetížení chrupavky vložením tkáně transplantátu menisku, která by tlumila 

rozsah zátěžových sil. Transplantace menisků snižuje přetížení kloubní chrupavky  

po menisektomii [(Paša et al, 2008); (Crook et al, 2009); (Tucker et al, 2012)]. 

První možností je vytvoření tkáně, která by odpovídala tvarem menisku  

a splňovala vysoké nároky zátěže v kolenním kloubu, dobře se po implantaci zhojila  

a nevyvolávala žádné nežádoucí účinky. Takový implantát může být CMI (collagen 

meniscus implant) nebo nový 3D nosič z vláken poly-glykolové kyseliny. Druhou 

možností je transplantace allogenní tkáně menisku, čerstvé nebo zpracované 

(lyofilizace, hluboké zmražení). První zmínky o transplantaci menisků pocházejí z 90. 

let 20. století. V naší zemi se touto problematikou zabývá Paša et al (2008) z Úrazové 

nemocnice v Brně. 

Cílem transplantace menisků je zmírnění bolestí kolenního kloubu, zlepšení 

funkce kloubu a prevence vzniku degenerativních změn v koleni. Aloštěpy se dobře hojí 

do kloubního pouzdra a jsou repopularizovány buňkami příjemce [(Paša et al, 2008); 

(Crook et al, 2009)]. 

 

2.14 Hojení menisku 

Cévní pleteň na obvodu menisku je schopná nápravy, podobně jako je tomu  

u jiné pojivové tkáně. Dochází k vytvoření výpotku – exsudace, proliferace buněk, 

organizace struktury a její remodelace. Poté se v obvodové vaskulární vrstvě menisku 

vytvoří fibrinový chuchvalec, kam postupně pronikají cévy z perimeniskální kapilární 

pleteně, což je doprovázeno bujením nediferencovaných mezenchymových buněk. Léze 

je zaplněna buněčnou fibrovaskulární tkání, která „klíží“ zraněné okraje dohromady  

a spojuje se s normální přilehlou vazivovou chrupavkou menisku (Valenta, Konvičková; 

1997). 
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Poraněná tkáň uvnitř vaskulární zóny menisku je asi za 10 týdnů zcela nahrazena 

fibrovaskulární jizvou. Po několika měsících má tkáň jizvy strukturu jako na normální 

vazivové chrupavce (Valenta, Konvičková; 1997). 

Po totální menisektomii je obnova menisku velmi problematická. Po jeho 

vyjmutí dochází k růstu tkáně, která je tvarem i strukturou menisku podobná. 

V počáteční fázi má tkáň strukturu vazivové pojivové tkáně. V průběhu měsíců dochází 

k vazivové chrupavčité přeměně. Obnovení menisků není nikdy úplné a v řadě případů 

k obnově vůbec nedojde (Valenta, Konvičková; 1997). 

Experimentální studie ukazují, že k obnovení menisku dochází i v případě,  

že odstraníme část menisku z jeho avaskulární zóny. V blízkosti menisektomické strany 

se vytvoří fibrinový chuchvalec, který obsahuje jednojaderné buňky, které přecházejí  

ve fibrochondrocyty, které následně vytvářejí homogenní matrici. Tkáň je z hlediska 

makro- i mikrostruktury odlišná od tkáně menisku, ale asi v 67% plně remodeluje 

poraněný vnitřní okraj menisku (Valenta, Konvičková; 1997). 

 

2.15 Degenerativní změny po menisektomii 

Englund et al (2005) ve své studii na 317 probandech minimálně 15 let  

po menisektomii zjistil, že s odstupem let po menisektomii byly nalezeny na RTG 

snímcích degenerativní změny jak v tibiofemorálním, tak v patellofemorálním kloubu. 

Williams et al (2007) studoval přítomnost degenerativních změn v kolenním 

kloubu s odstupem minimálně 5 let, zaměřil se na mediální a laterální menisektomii.  

Na MRI byly pozorovány degenerativní subchodnrální změny a lokální opotřebení 

kloubní chrupavky. Pacienti po poranění mediálního menisku měli výraznější výskyt 

subchondrální sklerózy (mediální 83%, laterální 8%) a osteofytů (mediální 50%, 

laterální 8%) než pacienti s poraněním laterálního menisku. Je to do jisté míry dáno  

i tím, že ve studii byli probandi s poraněním laterálního menisku mnohem nižšího věku 

než probandi s poraněním menisku mediálního. 

Englund et al (2009) uvádí, že poranění menisku je potencionálním 

strukturálním rizikovým faktorem pro vznik artrózy kolenního kloubu. Poranění 

menisku představuje významný zdravotní problém kvůli jasnému důkazu jejich vlivu  

na rozvoj degenerativních změn v kolenním kloubu. Studie se zabývala přítomností 

poranění menisku u populace ve středním a starším věku a jejím vztahem k artróze. 
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Heijink et al (2012) se ve své práci zabýval biomechanickými činiteli,  

které mohou mít vliv na vznik kolenní artrózy. Patří sem chybné postavení kolenního 

kloubu (varozita, valgozita), poškození tkáně menisku, defekty chrupavky a kloubní 

instabilita či laxicita. Potvrdil tak možný vliv poškození meniskální tkáně a s tím 

spojené změny v kontaktních napětích a v přenášení zátěže na kloubní chrupavku.  

U určité skupiny pacientů měla transplantace menisků pozitivní vliv na kloubní 

biomechaniku, poskytla úlevu od bolesti a zlepšila kloubní funkci. Hoeijink dále uvádí, 

že v několika studiích byl prokázán pozitivní chondroprotektivní vliv transplantace  

na chrupavku a také zpomalení nikoliv zastavení vzniku degenerativních kloubních 

změn. 
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3 Cíle práce a hypotézy 

Cíle: 

1. Zjistit, zda se reologická odezva kolenního kloubu, který v minulosti prodělal 

lézi menisku, liší v jednotlivých stupních flexe v kolenním kloubu. 

2. Zjistit případné změny reologických vlastností postiženého kolenního kloubu 

před a po zátěži (50 dřepů). 

3. Porovnat změny reologických vlastností probandů, kteří menisektomii 

prodělali před delším časem s probandy s relativně čerstvou menisektomií. 

 

Hypotézy: 

1. Se stoupající flexí bude přítomen výraznější rozdíl v reologických vlastnostech 

kolenního kloubu, jelikož se stoupající flexí v kolenním kloubu se zvětšuje 

pohyb menisků po tibii směrem dozadu. 

2. U meniskální lézí postižené dolní končetiny budou změny ve vybraných 

reologických parametrech výraznější po zátěži než v klidovém stavu. 

3. U probandů s menisektomií prodělanou před 5-7 lety budou změny reologických 

vlastností výraznější než u probandů, kteří menisektomii podstoupili  

před rokem. 
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4 Metodika výzkumu 

Experimentální část práce probíhala se souhlasem Etické komise FTVS UK  

pod jednacím číslem 0176/2012 (příloha č. 1) v období prosinec 2012 až únor 2013. 

Práci můžeme označit jako empiricko-teoretickou studii.  

Výzkum probíhal v Laboratoři biomechaniky extrémní zátěže (BEZ) na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 6. 

 

4.1 Popis výběru výzkumného souboru 

Výběr probandů byl proveden ve spolupráci s Centrem léčby pohybového 

aparátu v Praze. Probandi pro studii byli vybráni dle následujících kritérií – museli mít 

v anamnéze jasně prokázanou lézi menisku, léčenou operativně. Z výběru byli 

vyloučeni pacienti se současným nebo proběhlým poraněním ACL. Druhá končetina 

musí být bez předchozího poranění kolenního kloubu. Tento bod se nám bohužel 

k omezenému výběru probandů nepodařilo u všech dodržet. Pacienti museli také udávat 

určitý diskomfort či klinické obtíže při běžných denních činnostech nebo sportovních 

aktivitách. 

Výběr nebyl nijak omezen pohlavím, věkem, sportovní aktivitou či profesí 

probandů. Celkem se studie zúčastnilo 6 probandů – 6 mužů ve věku 24 – 45 let, 

s průměrným věkem 31 let a průměrnou hodnotou BMI 27,28. Průměrná doba  

od vzniku poranění menisku byla 3,5 roku (3 probandi podstoupili menisektomii  

před rokem, 1 před 5 lety, 1 před 6 lety, 1 před 7 lety). Všech 6 probandů podstoupilo 

artroskopii kolenního kloubu, žádný z nich nebyl léčen konzervativně. Všichni probandi 

utrpěli lézi mediálního menisku. Všichni probandi byli aktivní sportovci (3 házená,  

2 ragby, 1 fotbal). 

Každý z probandů vstoupil do studie zcela dobrovolně, což stvrdili svým 

podpisem v informovaném souhlasu (příloha č. 2). 

 

4.2 Klinické vyšetření 

Klinické vyšetření se skládalo z vyplnění anamnestického dotazníku (příloha  

č. 3) a dále z vyplnění speciálního dotazníku WOMET (Western Ontario Meniscal 

Evaluation Tool), který se zabývá otázkami kvality života po prodělané lézi menisku. 
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Dotazník je možné shlédnout v příloze č. 4. Všechna měření a vyšetření probíhala 

v laboratoři Biomechaniky extrémní zátěže katedry anatomie a biomechaniky  

na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze 6.  

 

4.2.1 Anamnestický dotazník 

Na úvod vyšetření probandi vyplnili anamnestický dotazník (příloha č. 3),  

který obsahuje údaje o osobní a rodinné anamnéze, sportovních aktivitách, úrazech  

a zlomeninách, operacích, současných zdravotních obtížích pacienta. 

 

4.2.2 Dotazník WOMET 

WOMET, Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (příloha č. 4), je dotazník, 

který hodnotí kvalitu života pacientů s patologií menisků. Lze jej využít při hodnocení 

léčby poranění menisku nebo také jako předpokládaná kritéria výsledku ve výzkumu  

či v klinické praxi. 

WOMET se skládá se tří částí. V každé části je několik otázek, pod nimiž je 

zaznačená přímka o délce 10cm s hodnotami od 0 do 10, na níž proband zaznačí,  

jak moc daný problém v posledním týdnu pociťoval. 0 znamená, že vůbec, 10 znamená 

maximální pocity.  

První sekce se týká klinických příznaků. Jedná se o symptomy jako pocit lupnutí 

v koleni, podklesnutí kolene, ostrá bolest po zátěži, bolesti při sportovní aktivitě či pocit 

slabosti v koleni. 

Druhá část popisuje symptomy týkající se sportu, životního stylu, práce  

a rekreace. Stejným způsobem proband označuje na škále od 0 do 10, jak moc  

za poslední týden ovlivnilo jejich zranění provádění běžných pracovních a sportovních 

aktivit, zda mají problémy s prováděním dřepu atd. 

Třetí část se zabývá pocity, proband odpovídal na otázky týkající se obav o další 

zranění kolene, uvědomování si svého kolene nebo pocity nespokojenosti ohledně 

poranění kolene. 

Označené vzdálenosti se změří v milimetrech se zaokrouhlením na nejbližších 

0,5 cm, poté se vypočítají celková skóre jednotlivých částí anebo celého dotazníku. 
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Větší význam může mít procentuální zastoupení normálního skóre pro jednotlivé části  

i pro celý dotazník. Vypočítané celkové skóre se odečte od 1600 a vydělí se 16. 

 

4.3 Organizace výzkumu 

Všechna měření a vyšetření byla provedena v laboratoři Biomechaniky extrémní 

zátěže katedry anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze 6. Jsou zde přítomny konstantní podmínky po celý rok – teplota 22°C  

± 1°C, vlhkost vzduchu 45 – 55%. Probandi navštívili fakultu jen jednou, pokaždé  

ve stanoveném termínu v přibližně stejnou dobu. Všechna vyšetření proběhla  

před vlastním měřením. Před měřením se měli všichni probandi vyvarovat větším 

pohybovým aktivitám. 

Měření probíhalo dle následujícího postupu: Nejdříve byl proband řádně 

proškolen – seznámili jsme jej s bioreometrem a podepsal informovaný souhlas.  

Poté proband vyplnil anamnestický dotazník a WOMET dotazník.  

Následovalo vlastní měření postižené končetiny, které bylo započato 3 cykly, 

což bylo zkušební měření, poté následovalo 5 cyklů vlastního měření celé křivky. 

Následně jsme měřili 4,5 cyklů v jednotlivých úsecích (20°-60°, 60°-100°). Stejné 

měření bylo aplikováno na druhou, zdravou končetinu. Když byly změřeny obě dolní 

končetiny, proband byl vyzván k fyzické zátěži, která čítala 50 dřepů. Po fyzické 

aktivitě následovala 10 min pauza, aby došlo k celkovému zklidnění probanda, a měření 

na bioreometru se opakovalo stejným způsobem, jako před fyzickou zátěží. 

 

4.4 Použité metody 

K měření reologických vlastností kolenního kloubu byl použit přístroj 

bioreometr. Výsledky byly zpracovány ve speciálním softwaru. Naměřená data byla 

upravena v programu DEWE Soft 7.0, a dále zpracována v programu Microsoft Excel, 

výsledkem jsou bioreogramy. 

 



49 

 

4.5 Bioreometrické vyšetření 

4.5.1 Úvod 

Bioreometr (obr. 14) je měřící zařízení použitelné pro funkční hodnocení 

reologických vlastností systému kolenního kloubu (Prokešová, 2008). Výhodou je možnost 

neinvazivního vyšetření. Bioreometr měří odpor vznikající v kolenním kloubu (pasivní 

moment) během vynuceného pohybu ve směru flexe (ohnutí) a extenze (natažení) kolena 

(Říha, 2012). 

Během pohybu dochází k zatěžování a uvolňování extra- a intraartikulárních 

struktur kolenního kloubu, jež vede ke vzniku specifického odporu kolenního kloubu. 

Naměřená závislost pasivního momentu síly M na úhlu ohybu φ je reologickou 

charakteristikou kolenního kloubu včetně jeho okolí. Grafické znázornění hysterezního 

průběhu momentu síly nazýváme bioreogram. 

 

Obr. 14: Konstrukce bioreometru: 1-motor a převodovka, 2-unášeč, 3-dolní 

končetina, 4-objímka bérce, 5-vyšetřovací lehátko, 6-výškově nastavitelný podstavec,  

7-siloměrný snímač (Prokešová, 2008) 

Bioreologická odpověď kolenního kloubu in vivo nezávisí pouze na fyzickém stavu 

kolena (mechanické vlastnosti tkání), ale i na individuálních znacích  

a neuropsychologickém stavu testované osoby. Fyzický stav kolena je významně ovlivněn 

procesem stárnutí, traumatem, zátěžovou historií a různými chorobami, zatímco 

neuropsychologie závisí na fyziologickém či patologickém stavu tkání, biologické zpětné 



50 

 

vazbě (biofeedback), únavě, emočním ladění, funkci autonomního nervového systému, atd. 

(Říha, 2012). 

 

4.5.2 Popis bioreometru a měření 

Bioreometr měří in vivo celkovou mechanickou impedanci kolenního kloubu. 

Odpor dolní končetiny je měřen tenzometrickými snímači (jejich rozlišovací schopnost 

je 0, 01 N), signál z tenzometrického můstku je digitalizován A/D převodníkem  

se vzorkovací frekvencí 1 kHz a převáděn přes počítač na bioreogram. Úhel natočení je 

snímán dvousměrným optickým inkrementálním čidlem s rozlišovací schopností 0, 1°. 

Při samotném vyšetření leží proband na lehátku na boku nevyšetřované 

končetiny. Vyšetřovaná dolní končetina je podepřena v oblasti stehna a je připevněna 

k unášeči v oblasti kotníku. Optimální umístění kolenního kloubu je zaměřeno 

laserovým zaměřovačem. 

 

Obr. 15: Vlastní měření probanda na bioreometru v BEZu (18.1.2013) 

 

Bioreometr je počítačově řízen přístrojem Predkopavac 1.0, který umožňuje 

nastavit různé parametry – délku periody, interval úhlu pohybu, počet opakování 

cyklického pohybu do flexe a extenze, charakter průběhu rychlosti. 
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Během měření byl zvolen cyklický režim ohybu kolene 20 - 100° pro celou 

křivku, pro jednotlivé malé křivky byl cyklický režim ohybu 20 - 60° a 60 - 100°. 

Průběh rychlosti byl sinusový, délka periody u celé křivky činila 30s, u malých křivek 

to bylo 15s. Počet opakování byl nastaven na 3x (pouze pro rozcvičení, aby si proband 

na pohyb zvykl a byl schopen relaxace, tyto křivky se vůbec nehodnotily) až 5x (vlastní 

měření jednotlivých křivek). Z těchto pěti cyklů byla vybrána jedna nejkvalitnější 

křivka, která byla dále použita k vyhodnocení a vypočítání specifických parametrů.  

Při měření malých křivek byl režim opakování nastaven na 4,5 – poslední křivka jdoucí 

mezi 20 - 60° byla v 60° zastavena (tzn. nebyla kompletní – neproběhla extenze zpět  

do 20°), druhá sekvence jdoucí z 60 - 100° na ni plynule z 60° navazovala (rovněž byla 

nekompletní - chyběla jí počáteční flexe z 20° do 60°). 

 

Obr. 16: Zobrazení pohybu kolenního kloubu v závislosti na čase (osa x)  

na reometru v programu DEWE Soft 7.0  

 

Rychlost ohybu kolenního kloubu je malá, účelem je navodit relaxaci sarkomer 

kosterních svalů z důvodu, aby se měření týkalo reologických vlastností jednotlivých 

struktur kolenního kloubu. Proto musíme pacienta před započetím měření instruovat, 

aby se maximálně zrelaxoval a pasivnímu pohybu nenapomáhal. 
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Obr. 17 Zobrazení pohybu kolene na reometru v programu DEWE Soft po 

přepočítání kalibrační konstanty v průběhu času (osa x). Světle modrou barvou je 

zobrazen moment síly [Nm], tmavě modře je úhel ohnutí kolene [rad] 

 

Celé měření je bezbolestné a neinvazivní. Proband i měřící mají u sebe spínač, 

kterým mohou měření kdykoliv zastavit v případě nutnosti [(Kubový, 2013); (Kurková, 

2011)]. 

 

4.5.3 Analýza výsledků měření 

Bioreometrem je snímán mechanický odpor při pasivním pohybu kolenního 

kloubu do flexe a extenze. Odtud se vypočítá moment síly dle následujícího vzorce: 

   M= F . r [Nm] 

F je síla odporu [N], r je vzdálenost tenzometrického čidla od středu otáčení 

kolenního kloubu [m]. 

Výsledkem měření jsou bioreogramy, které vznikají spojením stoupající  

a klesající části hysterezní křivky. Hysterézní křivkou míníme závislost odporového 

momentu na úhlu flexe kolene od 20 do 100° a zpět. Stoupající část křivky značí pohyb 

do flexe, klesající část zase pohyb do extenze. Na ose x je zaznamenán úhel dolní 

končetiny v radiánech [rad], na ose y velikost momentu síly v Nm. 
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Obr. 18: Hysterézní křivka závislosti momentu síly [Nm] na úhlu flexe 

kolenního kloubu [rad] po vybrání dat z programu DEWE Soft a jejich exportu  

do Microsoft Excel 

 

4.5.4 Výpočet specifických parametrů 

1. Tuhost kolenního kloubu 

Podává informaci o pasivním odporu kolenního kloubu proti pohybu. Závisí 

především na stavu vazivového aparátu, šlach, kloubního pouzdra a svalovém napětí. 

Odpor by měl být v co nejmenších hodnotách.  Je stanovena jako průměrná směrnice 

aproximační funkce při flexi a vypočtena z derivace příslušné aproximační funkce. 

Tento parametr je označován jako efektivní tuhost K1 v jednotkách [Nm/rad]. 

          
          

           
 

 

2. Disipovaná (ztrátová) energie 

Ke ztrátě energie dochází zejména třením kloubních ploch a přilehlých struktur, 

viskozitou synoviální tekutiny, viskózním třením ve svalech atd. Část energie potřebné 

k pasivnímu pohybu se vlivem vnitřního a vnějšího tření mění na teplo. Ztrátová energie 

odpovídá velikosti plochy ohraničené křivkou a je vztažena k celkové vykonané práci 
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při flexi a extenzi kloubu. Ztrátová energie by měla být co nejmenší. Vypočítáme ji 

z poměrů integrálních ploch v grafickém znázornění křivky. Disipovaná energie  

se značí ED  a uvádíme ji v joulech [J]. 

        ∫       

       

       

  )        ))   

 

3. Disipovaná energie/tuhost, ED / K 

Usnadňuje porovnání kloubů s rozdílnou celkovou tuhostí, uváděna v jednotkách 

[rad
2
]. 

 

4. Určení lokálního maxima a minima křivky 

Výpočet minimální a maximální hodnoty momentu síly [Nm] na ose y  

při pohybu do flexe v koleni. 

 

4.6 Jednotlivé kroky realizace experimentu 

1. Vyhledání literatury týkající se problematiky menisektomie a reologie, 

zpracování rešerše. 

2. Seznámení se s měřením na reometru. 

3. Zpracování teoretické části práce. 

4. Vyhledávání a nábor jednotlivých probandů a následné provedení měření. 

5. Zpracování dat naměřených na reometru, výpočet specifických parametrů. 

6. Vyhodnocení výsledků diplomové práce. 

7. Celkové zhodnocení experimentu, sepsání diskuze a vytvoření závěru. 
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5 Výsledky 

5.1 Klinické vyšetření – dotazník WOMET 

Výsledky dotazníku WOMET hodnotí kvalitu života pacientů po prodělané lézi 

menisku. V následujících grafech porovnávám jednotlivé 3 oddíly a celkové skóre 

dotazníku u všech probandů, v druhé části porovnávám výsledky dotazníku daného 

probanda s jeho zdravou dolní končetinou. 

První část (oddíl A) se týkala klinických příznaků probanda, druhá (oddíl B)  

se zaobírá obtíží při sportu, volnočasových aktivitách, práci a třetí (oddíl C) se věnuje 

probandovým pocitům ohledně kolenního kloubu. Celý dotazník je k zhlédnutí v příloze 

č. 4.  

 

Obr. 19: Tabulka bodového [∑] a procentuálního [%] vyjádření výsledků 

jednotlivých částí (A,B,C) i celkového výsledku dotazníku WOMET. Postižená 

končetina probanda je znázorněna žlutě. 0% je nejhorší možné skóre, 100% je 

nejlepší dosažitelné skóre. 

 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

PDK 320 64% 110 73% 190 37% 620 61%

LDK 25 97% 0 100% 0 100% 25 98%

PDK 300 67% 145 64% 95 68% 540 66%

LDK 295 67% 150 63% 200 33% 645 60%

PDK 130 86% 20 95% 25 92% 175 89%

LDK 505 44% 250 38% 145 52% 900 44%

PDK 35 96% 20 95% 0 100% 55 97%

LDK 395 56% 180 55% 65 78% 640 60%

PDK 640 29% 120 70% 195 35% 955 40%

LDK 600 33% 120 70% 190 37% 910 43%

PDK 230 74% 130 68% 140 53% 500 69%

LDK 40 96% 45 89% 140 53% 225 86%

3
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5.1.1 Vyhodnocení jednotlivých částí dotazníku 

 

Graf 1: Procentuální výsledky oddílů A, B, C a celkové skóre WOMET 

dotazníku u nemocné DK probandů 1 – 6 (jejich označení je v grafu vpravo) 

Z grafu vyplývá, že nejhorších celkových výsledků dosáhl proband č. 5.  

Nad 80% hranicí se drží proband č. 3 s nejlepším výsledkem. Probandi 1, 2 a 6 dosáhli 

podobných výsledků kolem 60%. Ze všech 3 oddílů měl nejhorší výsledek oddíl  

A - Klinické příznaky. Ty zhoršují kvalitu života probandů více než omezení při sportu 

a volném čase a jejich pocity. 

 

Graf 2: Procentuální výsledky oddílů A, B, C a celkové skóre WOMET 

dotazníku u zdravé DK probandů 1 – 6 (jejich označení je v grafu vpravo) 
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Graf č. 2 ukazuje, že u probandů 1, 4 a 5 je jejich „zdravá“ končetina skutečně 

v pořádku, v celkovém součtu je kvalita života zaměřená na zdravou končetinu kolem 

90%. Opačný výsledek vyšel u probandů 2, 3 a 5. Probandi 2 a 3 byli využiti s DK,  

na které proběhla léze menisku, avšak jejich „zdravá“ končetina byla v dobu měření 

v horším stavu, než operovaná končetina. Oba tito probandi udávali několikatýdenní 

bolesti opačné dolní končetiny, přítomnost léze struktur kolenního kloubu u nich  

ale nebyla v den měření lékařsky prokázána. U probanda č. 5 byl výsledek na obou 

končetinách podobný, vždy kolem 40%. Na končetině, kterou jsme uváděli jako 

zdravou, prodělal před 3 lety lézi postranních vazů. 

 

5.1.2 Vyhodnocení jednotlivých probandů 

 

Graf 3: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

1. probanda 

U 1. probanda je zdravá končetina zcela v pořádku, operovaná DK má výsledek 

60%, přičemž nejhorší výsledek udává oddíl C – Pocity. 
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Graf 4: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

2. probanda 

Výsledky pro zdravou i nemocnou DK jsou téměř stejné (kolem 60%), pocity 

jsou pro probanda horší dokonce u relativně zdravé (meniskální lézí nepostižené) DK. 

Proband udával bolesti relativně zdravé DK. 

 

 

Graf 5: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

3. probanda 

Výsledky 3. probanda jsou rovněž opačné, operovaná DK vyšla nad 80%, 

zatímco relativně zdravá jen kolem 40%. Pacient při vyplňování anamnestického 

dotazníku udával bolesti na meniskální lézí nepostižené DK, čemuž odpovídají  

i výsledky. 
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Graf 6: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

4. probanda 

U 4. probanda dosáhla nejhorších výsledků nemocná DK v oddílech A a B,  

tudíž klinické příznaky a sport a volný čas. Zdravá končetina dosáhla velmi dobých 

výsledků nad 90%. 

 

 

Graf 7: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

5. probanda 

Výsledky obou končetin jsou téměř stejné (celkově 40%), relativně zdravá 

končetina vychází ještě o něco hůře než meniskální lézí končetina postižená.  

Na relativně zdravé končetině pacient prodělal lézi postranních vazů a udával  

před měřením bolesti právě „zdravé“ končetiny. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C celkem

p
ro

ce
n

to
 k

va
lit

y 
ži

vo
ta

 

oddíl 

4.proband 

zdravá

nemocná

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C celkem

p
ro

ce
n

to
 k

va
lit

y 
ži

vo
ta

 

oddíl 

5.proband 

zdravá

nemocná



60 

 

 

Graf 8: Výsledky dotazníku WOMET u zdravé a meniskální lézí postižené DK 

6. probanda 

U 6 probanda dopadly výsledky dle očekávání, zdravá DK vyšla kolem 80%, 

nemocná DK měla výsledky horší (asi 60%). Oddíl C – Pocity vyšel úplně stejně na obě 

končetiny. 

 

5.1.3 Shrnutí výsledků dotazníku WOMET 

 Výsledky probandů 1, 4 a 6 odpovídají tomu, že jejich zdravá končetina 

má vyšší procentuální hodnoty kvality života než končetina nemocná, 

meniskální lézí postižená, která má výsledky horší. 

 U probandů 2 a 3 vychází dle WOMET dotazníku hůře končetina 

meniskální lézí nepostižená. Oba probandi udávali bolesti v oblasti 

kolenního kloubu ve zdravé dolní končetině. Mohlo se jednat o sportovní 

přetížení nebo doposud nediagnostikovanou lézi některých struktur 

kolenního kloubu. 

 U probanda 5 bylo dosaženo nízkých hodnot kvality života u obou DKK. 

V anamnéze jsme se dozvěděli, že na opačné končetině, než měl lézi 

menisku, prodělal lézi postranních vazů. Jakékoliv poranění druhostranné 

dolní končetiny bylo výlučným kritériem výběru probandů, nicméně  

pro omezený výběr a obtíže s hledáním vhodných kandidátů jsme použili 

i měření tohoto probanda. 
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5.2 Bioreometrické měření 

Pro příklad jsou uvedeny grafy s nejpatrnějšími rozdíly ve sledovaných 

parametrech a tvaru hysterezní křivky. Všechny grafy probandů jsou uvedeny v příloze 

č. 5.  

5.2.1 Srovnání bioreometrie postižených DKK před a po zátěži 

 

Graf 9: Bioreogram postižené končetiny 2. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

V grafech probanda je typický prudký nárůst křivky s maximem ve 48°  

a následný propad v 1, 22 (70°) rad před zátěží a 1, 18 rad (68°) po zátěži. Strmost 

křivky je výraznější po fyzické zátěži. Disipovaná energie se vlivem zátěže téměř 

neměnila, došlo k mírnému nárůstu tuhosti kloubu. U probanda č. 2 dosahuje moment 

síly vůbec nejvyšších kladných hodnot ze všech.  

Za povšimnutí stojí sestupná část křivky, která odpovídá pohybu z maximální 

flexe zpět do extenze v kolenním kloubu. Je zde patrný nárůst tuhosti, křivka 

neodpovídá fyziologickému průběhu. Připočítáváme to faktu, že při zpětném pohybu  

do extenze dochází u probanda k hyperaktivitě hamstringů. Po fyzické aktivitě je 

aktivita hamstringů méně výrazná. 
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Graf 10: Bioreogram postižené končetiny 3. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

U třetího probanda je před zátěží přítomen pozvolný nárůst křivky následovaný 

propadem s maximem v 80°. Po zátěži se zvyšuje tuhost kloubu i disipovaná energie. 

Lokální maximum křivky není na konci pohybu do flexe, ale v 73° flexe v koleni.  

Poté následuje mírný pokles a na konci pohybu opět mírný nárůst. 

 

 

Graf 11: Bioreogram postižené končetiny 4. probanda před a po zátěži 
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U 4. probanda je rovněž přítomen strmý nástup křivky, poté následuje pokles 

v asi 80°, který již není tak výrazný jako u předchozích dvou probandů. Po propadu 

křivka ve své finální fázi opět stoupá. Dle vypočítaných parametrů došlo ke zvýšení 

tuhosti kolenního kloubu i disipované energie. 

Přehled vypočítaných parametrů u všech probandů viz obr. 20, 21, 22, 23 a 24 

na konci kapitoly Výsledky. 

Rozdíly ve vypočítaných parametrech jednotlivých probandů ukazují,  

že po fyzické zátěži došlo u 1 probanda (16%) k poklesu tuhosti kolenního kloubu,  

u 1 probanda (16%) se téměř nezměnila, u 4 probandů (66%) došlo k výraznějšímu 

nárůstu. 

Hodnoty disipované energie u 2 probandů (33%) výrazněji vzrostly po zátěži,  

u dalších 2 (33%) vzrostly mírně, u 1 probanda (16%) se prakticky nezměnila  

a u 1 probanda (16%) disipovaná energie klesla. 

V poměru Ed/K došlo u 3 probandů (50%) k výraznějšímu poklesu,  

u 3 probandů (50%) nedošlo k výraznějším změnám.  

 

5.2.2 Srovnání bioreometrie zdravé a nemocné DK 

Pro srovnání jsem použila data probandů 2, 3 a 5, u kterých byly výsledky 

dotazníku WOMET horší pro zdravou končetinu než pro meniskální lézí postiženou 

končetinu a u nichž byla v den měření přítomna bolest kolenního kloubu.  

 

Graf 12: Bioreogram zdravé končetiny 2. probanda před a po zátěži. Modře 

 před zátěží, zeleně křivka po zátěži 
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Graf 9: Bioreogram postižené končetiny 2. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

Graf 12 byl porovnáván s grafem 9, který představuje hysterezní křivky  

pro probandovu nemocnou DK. Již od prvního pohledu je u zdravé DK patrná strmost 

křivky v počátečních úhlech flexe, není přítomno vyhrbení křivky a následný propad 

jako u meniskální lézí postižené končetiny. Je zde přítomen velký nárůst tuhosti  

při pohybu z flexe do extenze, odpovídající dolní části křivky, což dle zkušeností značí 

výraznou hyperaktivitu hamstringů. 

Hodnota tuhosti kolenního kloubu se u zdravé DK nezměnila po zátěži, zůstala 

30 Nm/rad před i po fyzické aktivitě. Stejná hodnota tuhosti byla přítomna i u nemocné 

DK před zátěží. Hodnota disipované energie po zátěži u zdravé DK klesla. Výsledky 

bioreometrie nekorelují s výsledky WOMET dotazníku, kdy byly výsledky hodnoty 

kvality života horší u zdravé DK. 

Pacient podstoupil artroskopii pro lézi menisku v roce 2005, nyní udává  

asi 4 týdny bolest pod patellou při a po zátěži v opačném kolenním kloubu, než byla 

přítomna léze menisku. 
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Graf 13: Bioreogram zdravé končetiny 3. probanda před a po zátěži. Zeleně 

křivka před zátěží, modře je křivka po zátěži 

 

Graf 10: Bioreogram postižené končetiny 3. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

Graf 13 zdravé DK vykazuje oproti grafu 10 nemocné DK menší strmost.  

Dle výpočtů nedošlo po zátěži k výrazným změnám v tuhosti ani v hodnotách 

disipovanéch energie. V porovnání s nemocnou končetinou vypadá graf zdravé DK více 

fyziologicky, odpovídá charakteru hysterezní křivky. U nemocné DK došlo po fyzické 

zátěži k prudkému nárůstu tuhosti kloubu i disipované enegie, u zdravé končetiny  

se naměřené hodnoty téměř nezměnily. 

Proband si stěžuje na bolesti zdravé končetiny, dle WOMET dotazníku hodnotil 

svou relativně zdravou končetinu horším skóre než končetinu, na které měl poraněný 

meniskus. Atroskopii pro lézi menisku prodělal v roce 2007. Nyní udává bolesti  

cca 3 týdny na vnitřní straně kolenního kloubu při fyzické zátěži. Změny, které jsou 
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přítomné při subjektivním vnímání pacienta, na bioreogramu zdravé dolní končetiny 

patrné nebyly. 

 

 

Graf 14: Bioreogram postižené končetiny 5. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, zeleně po zátěži 

 

 

Graf 15: Bioreogram zdravé končetiny 5. probanda před a po zátěži. Tmavě 

modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

U probanda č. 5 se grafy zdravé a nemocné DK značně liší. U nemocné DK  

v grafu č. 14 je na začátku pohybu do flexe přítomen prudší nárůst, který se postupně 

snižuje až do úhlu asi 80°, kde není tak výrazný propad jako u nemocných DK 

předchozích probandů. Po zátěži došlo k mírnému nárůstu tuhosti kloubu,  

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2M
o

m
e

n
t 

sí
ly

 [
N

m
] 

Úhel [rad] 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2M
o

m
e

n
t 

sí
ly

 [
N

m
] 

Úhel [rad] 



67 

 

nicméně disipovaná energie poklesla. Opět se objevuje hyperaktivita hamstringů  

při pohybu z flexe do extenze. 

Hysterézní křivky zdravé DK probanda v grafu č. 15 vykazuje podobné hodnoty 

v tuhosti kloubu před i po zátěži. Již z grafu je patrné, že hodnoty disipované energie 

jsou podstatně nižší než u operované DK. 

Proband číslo 5 podstoupil atroskopii kolene pro lézi menisku v roce 2011, 

v roce 2008 utrpěl lézi postranních vazů v opačném kolenním kloubu, léčeno 

konzervativně. Dle výsledků dotazníku WOMET dosáhl proband 5 skóre asi 40%  

pro obě DKK, výsledky bioreometru jsou příznivější pro „zdravou“ DK (s lézí 

postranních vazů). 

 

5.2.3 Srovnání bioreometrie křivek v sekvencích 20°-60° a 60°-100° 

V tomto srovnání byly použity naměřené krátké křivky v sekvencích 20-60°  

a 60-100° nemocných DK probandů s nejvýraznějšími změnami. 

 

Hysterézní křivky v sekvenci 20-60°: 

 

Graf 16: Bioreogram nemocné končetiny 2. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 20-60°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 
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Graf 17: Bioreogram nemocné končetiny 4. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 20-60°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

 

  

Graf 18: Bioreogram nemocné končetiny 5. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 20-60°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

 

U všech křivek v sekvenci 20-60° je patrný strmý náběh bez zřetelného propadu 

či výrazného poklesu strmosti. Křivky se po fyzické aktivitě neliší, pouze je patrný 

rozdíl u probanda č. 2 v dolní části křivky, tj. při pohybu do extenze. U posledních dvou 

ukázkových křivek nedošlo k výrazné změně disipované energie ani tuhosti kloubu 

vlivem zátěže. V grafu 16 je pak zřetelný téměř dvojnásobný nárůst disipované energie 

u druhého probanda po zátěži.  

Přehled vypočítaných parametrů u všech probandů viz obr. 20, 21, 22, 23 a 24 

na konci kapitoly Výsledky. 
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U 3 probandů (50%) došlo k nárůstu tuhosti kolenního kloubu po fyzické zátěži, 

u 3 probandů (50%) došlo k poklesu tuhosti v kolenním kloubu. 

Hodnoty disipované energie se vlivem zátěže měnily následujícím způsobem:  

u 2 probandů (33%) došlo k nárůstu, u 4 probandů (66%) se téměř nezměnila. 

Celkový poměr Ed/K se vlivem zátěže u 4 probandů (66%) nezměnil,  

u 1 probanda (16%) mírně vzrostl a u 1 probanda (16%) výrazně stoupl. 

 

Hysterézní křivky v sekvenci 60-100°: 

 

Graf 19: Bioreogram nemocné končetiny 1. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 60-100°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

 

 

Graf 20: Bioreogram nemocné končetiny 4. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 60-100°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 
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Graf 21: Bioreogram nemocné končetiny 5. probanda před a po zátěži 

v sekvenci 60-100°. Tmavě modře je křivka před zátěží, světle modře po zátěži 

 

U všech bioreogramů byl při pohybu 60-100° patrný pokles nebo stagnace 

křivky v přibližně 80° (viz tab. 2). Křivky se vyznačují počátečním nárůstem strmosti, 

která je posléze pozvolnější a v přibližně 80° dochází k poklesu či „zhoupnutí“ křivky. 

Dále křivka pokračuje strmě nahoru posledních 20° pohybu do flexe. 

Přehled vypočítaných parametrů u všech probandů viz obr. 20, 21, 22, 23 a 24 

na konci kapitoly Výsledky. 

U tří probandů (50%) se projevil po fyzické zátěži výrazný nárůst tuhosti 

kolenního kloubu, u jednoho (17%) mírná nárůst a u zbývajících dvou probandů (33%) 

došlo k poklesu tuhosti kolenního kloubu. 

U 4 probandů (66%) zůstala hodnota disipované energie po fyzické zátěži téměř 

stejná, u jednoho (16%) výrazněji stoupla a u jednoho (16%) výrazněji klesla. 

Celkový poměr Ed/K u 4 probandů (66%) klesl, u 2 probandů (33%) mírně klesl. 
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5.2.4 Porovnání bioreogramů probandů rozdělených do skupin dle stáří 

menisektomie 

Probandi byli rozděleni do dvou skupin: 1. skupina (proband 1, 2, 3) prodělala 

menisektomii před 5-7 lety, 2. skupina (proband 4, 5, 6) prodělala menisektomii  

před rokem. 

 

Graf 22: Bioreogramy postižené DK po zátěži probandů 1. skupiny 

Na tomto grafu je patrný prudký nárůst křivky a následný propad v úhlech 80°,  

u probanda 3 křivky padá až v 90°. Nárůst strmosti a následný propad je nejméně patrný 

u probanda 1. Je to způsobeno hodnotami na ose y, které jsou v tomto grafu pro všechny 

probandy stejné. Hodnoty momentu síly jsou u probanda 1 v nižších hodnotách,  

takže na grafu bez úpravy (graf č. 23) jsou patrnější. 
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Graf 23: Bioreogramy postižené DK po zátěži probanda 1 bez úpravy osy y 

 

 

Graf 24: Bioreogramy postižené DK po zátěži probandů 2. skupiny 

Z tvaru grafů je patrný prudký nárůst momentu síly u skupiny 1 následovaný 

propadem v cca 80° (viz obr. 19), který je více zřetelný po fyzické aktivitě. Srovnáním 

tohoto úseku nám dává za pravdu, že u probandů zařazených do skupiny 1 jsou patrné 

změny reologických vlastností po menisektomii. Při srovnání těchto dvou skupin  

se nám prokázalo, že s určitým odstupem od provedené menisektomie může dojít  

u probandů ke změně reologických vlastností vlivem zvýšení kontaktních napětí  

a opotřebení kloubní chrupavky. Ze strmosti křivky můžeme odhadovat její prudký 
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nástup jako překážku, kterou musí kloub překonat a po jejím překonání následuje 

pokles, poté křivka stoupá prudce až do konečné fáze flexe. 

 

Obr. 20: Tabulka poklesu či stagnace křivky bioreogramu nemocné DK všech 

probandů před a po zátěži pro celou křivku a pro sekvence 60-100°. Levý sloupec značí 

číslo probanda, sloupce s výpočty značí pokles reogramu v [rad], k němu příslušný 

moment síly v [Nm] a přepočet rad na [°]. Žlutě jsou vyznačena data po zátěži,  

která se pohybují kolem 80° 

 

 

 

 

 

 úhel [rad] moment síly [Nm] úhel [°]

celá před 1,34 9,21 76,78

celá po 1,38 9,46 79,07

60-100 před 1,47 9,24 84,22

60-100 po 1,46 9,00 83,65

celá před 1,22 18,61 69,90

celá po 1,18 17,70 67,61

60-100 před 1,16 13,13 66,46

60-100 po 1,38 17,94 79,07

celá před 1,39 7,39 79,64

celá po 1,57 11,50 89,95

60-100 před 1,34 6,48 76,78

60-100 po 1,33 6,69 76,20

celá před 1,35 15,52 77,35

celá po 1,41 15,18 80,79

60-100 před 1,27 15,99 72,77

60-100 po 1,36 14,59 77,92

celá před 1,34 9,62 76,78

celá po 1,45 8,05 83,08

60-100 před 1,46 9,79 83,65

60-100 po 1,37 7,01 78,50

celá před neklesá neklesá neklesá

celá po 1,18 13,79 67,61

60-100 před 1,37 10,59 78,50

60-100 po 1,40 13,38 80,21

4

5

6

1

2

3
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Proband 

(#) 
Typ křivky 

Zdravá končetina 

před po 20-60 před 20-60 po 60-100 před 60-100 po 

1 
K [Nm/rad] 

25,9
5 

34,0
3 29,44 33,93 25,00 17,27 

ED [J] 4,18 5,45 1,79 2,58 1,63 0,98 

ED/K  [rad2] 0,16 0,16 0,06 0,08 0,07 0,06 

2 
K [Nm/rad] 

30,2
1 

30,0
9 44,70 41,22 23,57 37,05 

ED[J] 
21,6

9 
18,5

1 4,66 3,62 2,62 3,95 

ED/K[rad2] 0,72 0,62 0,10 0,09 0,11 0,11 

3 
K [Nm/rad] 

16,6
3 

16,6
3 17,74 17,08 16,87 9,75 

ED[J] 3,22 3,22 1,23 1,78 0,92 1,35 

ED/K[rad2] 0,19 0,19 0,07 0,10 0,05 0,14 

4 
K [Nm/rad] 

22,8
2 

20,5
6 30,19 23,01 18,63 15,88 

ED[J] 6,22 5,01 3,42 2,44 2,15 2,01 

ED/K[rad2] 0,27 0,24 0,11 0,11 0,12 0,13 

5 
K [Nm/rad] 

20,7
4 

23,7
8 26,21 24,42 20,29 21,25 

ED[J] 6,45 6,06 2,76 2,10 2,32 2,85 

ED/K[rad2] 0,31 0,25 0,11 0,09 0,11 0,13 

6 
K [Nm/rad] 

20,8
6 

19,6
8 26,69 25,75 15,65 18,92 

ED[J] 4,01 5,75 2,53 2,38 1,55 1,84 

ED/K[rad2] 0,19 0,29 0,09 0,09 0,10 0,10 

Obr. 21: Přehled vypočítaných parametrů K, ED a ED/K u zdravé DK všech 

probandů. Rozdělení na celou křivku a úseky mezi 20-60° a 60-100° 

 

Proband 
(#) 

Typ 
křivky 

Nemocná končetina 

před po 20-60 před 20-60 po 60-100 před 60-100 po 

1 
K 22,93 18,90 22,37 23,44 19,34 13,19 

ED 5,69 9,04 3,20 3,18 1,32 1,04 

ED/K 0,25 0,48 0,14 0,14 0,07 0,08 

2 
K 30,88 33,60 34,54 31,81 31,22 50,86 

ED 20,66 19,88 4,97 8,68 3,38 6,68 

ED/K 0,67 0,59 0,14 0,27 0,11 0,13 

3 
K 15,50 22,43 18,88 24,54 9,41 17,67 

ED 4,33 8,76 2,33 4,07 2,12 1,82 

ED/K 0,28 0,39 0,12 0,17 0,23 0,10 
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4 
K 17,83 26,72 36,46 40,64 20,84 35,70 

ED 4,98 6,05 3,78 3,26 2,59 3,33 

ED/K 0,28 0,23 0,10 0,08 0,12 0,09 

5 

K 21,28 23,75 24,54 25,13 26,05 14,70 

ED 11,13 10,09 4,05 3,34 5,51 2,41 

ED/K 0,52 0,42 0,17 0,13 0,21 0,16 

6 
K 20,55 20,48 16,25 15,01 17,73 19,59 

ED 5,66 5,90 2,61 2,68 1,57 1,42 

ED/K 0,28 0,29 0,16 0,18 0,09 0,07 

Obr. 22: Přehled vypočítaných parametrů K, ED a ED/K u nemocné DK všech 

probandů. Rozdělení na celou křivku a úseky mezi 20-60° a 60-100° 

 

 

Proband 
(#) 

Typ křivky 

Zdravá končetina 

před po 20-60 před 
20-60 

po 
60-100 před 

60-100 
po 

1 MIN -6,71 
-

10,59 -6,33 -6,23 4,73 7,41 

MAX 15,07 12,70 9,17 12,49 13,72 12,81 

2 
MIN -6,64 -5,79 -3,87 -5,26 8,45 4,44 

MAX 21,63 21,45 16,83 15,65 20,86 19,56 

3 
MIN -4,11 -4,11 -4,52 -3,85 0,99 2,09 

MAX 7,98 7,98 7,38 5,65 9,92 7,64 

4 
MIN -5,85 -0,41 -6,06 -1,32 3,78 8,61 

MAX 16,79 19,57 14,70 14,23 16,62 19,11 

5 
MIN -2,48 -3,38 -1,95 -3,21 6,88 6,66 

MAX 13,64 14,25 12,98 11,66 13,73 14,39 

6 
MIN -2,89 -0,75 -3,33 -1,61 6,32 8,46 

MAX 16,09 17,63 10,57 13,36 15,44 16,66 

Obr. 23: Přehled hodnot lokálního maxima a minima u jednotlivých křivek 

zdravé DK. Rozdělení na celou křivku a úseky mezi 20-60° a 60-100° 
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Proband 
(#) 

Typ 
křivky 

Nemocná končetina 

před po 20-60 před 20-60 po 60-100 před 60-100 po 

1 
MIN -8,13 -7,65 -7,00 -6,71 3,33 4,26 

MAX 12,73 12,23 9,10 9,98 13,37 12,50 

2 MIN 
-

11,72 -8,47 -4,37 -8,15 6,65 -2,77 

MAX 27,32 28,01 18,32 18,04 28,85 29,28 

3 
MIN -6,32 -9,24 -5,51 -9,05 3,04 -0,18 

MAX 9,53 13,26 8,28 10,16 9,32 12,84 

4 
MIN -2,64 -3,82 -3,32 -3,84 9,25 6,85 

MAX 21,90 22,36 15,45 14,46 22,15 24,64 

5 MIN 
-

10,12 
-

15,48 -8,96 -13,30 -3,72 -0,80 

MAX 13,85 10,29 8,71 4,90 13,68 9,17 

6 
MIN -1,62 -0,75 -1,53 -0,47 5,58 5,68 

MAX 16,41 18,40 10,25 10,24 17,70 19,34 

Obr. 24: Přehled hodnot lokálního maxima a minima u jednotlivých křivek 

nemocné DK. Rozdělení na celou křivku a úseky mezi 20-60° a 60-100° 

 

5.2.5 Shrnutí výsledků měření na bioreometru 

Z výsledků měření na bioreometru je patrné, že kolenní klouby s prodělanou lézí 

menisků mají horší reologické vlastnosti než kolenní klouby bez této léze. Výsledky 

jsou variabilní, liší se rozsahem jednotlivých rozdílu ve vypočítaných parametrech,  

což bude souviset s rozdílným rozsahem poranění každého probanda. 

Nejvýznamnější změny byly přítomny u probandů 2 – 5, zatímco probandi 1 a 6 

měli změny v bioreologii mnohem méně výrazné či minimální. 

Po fyzické zátěži došlo u 4 probandů (66%) došlo k výraznějšímu nárůstu 

tuhosti kolenního klobu, u 1 (16%) se nezměnila a u 1 (16%) poklesla. 

U probandů 2 a 5 je patrný nárůst tuhosti při pohybu končetiny z extenze  

do flexe, který odpovídá hyperaktivitě hamstringů při tomto pohybu. Po fyzické zátěži 

došlo ke zmenšení tuhosti. 

 Rozdíly ve vypočítaných parametrech jednotlivých probandů ukazují,  

že po fyzické zátěži došlo u 1 probanda (16%) k poklesu tuhosti kolenního kloubu,  

u 1 probanda (16%) se téměř nezměnila. V poměru disipovaná energie/tuhost došlo  
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u 3 probandů (50%) k výraznějšímu poklesu hodnoty, u 3 probandů (50%) nedošlo 

k výraznějším změnám. 

Reologické změny v krátké sekvenci 20-60° byly mnohem méně zřetelné  

než v sekvenci 60-100°. U křivky 60-100° je patrný nárůst tuhosti kolenního kloubu  

po fyzické aktivitě, nicméně poměr disipované energie/tuhosti u většiny probandů (4, tj. 

66%) klesá a u zbytku se nemění, zatímco tento parametr v křivce 20-60°  

se u 4 probandů (66%) nemění, nebo mírně stoupá (16%) a jednou stoupá výrazně 

(16%). 

Co se týká uplynulé doby od menisektomie, rok od menisektomie uběhl  

u probandů 4, 5 a 6. Probandi 1, 2 a 3 byli zařazeni do skupiny s delším odstupem  

od menisektomie (5-7 let). U všech probandů, kteří lézi menisku prodělali již před delší 

dobou, je přítomen prudký nárůst odporu pohybu v asi 70° flexe s následným propadem 

na celých křivkách po fyzické zátěži. 

Oproti tomu u skupin probandů, kteří prodělali menisektomii před rokem, je 

nárůst křivky rovněž přítomen, nicméně následný propad je buď minimální nebo žádný 

v porovnání se skupinou probandů, kteří menisektomii prodělali před více lety. 
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6 Diskuze 

V naší studii jsme se zabývali detekcí přítomnosti reologických změn  

u kolenních kloubů s prodělanou lézí menisku, v našem případě podstoupilo všech  

6 probandů parciální menisektomii. Věnovali jsme se jak klasickým křivkám od 20°  

do 100°, tak jsme nově využili rozdělení křivky na 2 menší sekvence od 20° do 60°  

a od 60° do 100°, které jsme následně vyhodnocovali. 

V úvodní části studie byli probandi podrobeni dotazníku WOMET, který hodnotí 

kvalitu života pacientů po menisektomii. Použili jsme tento dotazník na obě DKK 

probandů a výsledky u 3 probandů neodpovídaly zhoršení kvality života jejich postižené 

končetiny, nýbrž horší výsledky dosáhly jejich druhostranné končetiny.  

Bylo to způsobeno aktuální bolestivostí relativně zdravých končetin, u jednoho 

probanda se nepodařilo zajistit kompletně zdravou končetinu, prodělal na ní před 3 lety 

lézi postranních vazů.  

Výsledky bioreometrie se neshodovaly s výsledky dotazníku WOMET u těchto 

probandů. Jejich operovaná a meniskální lézí postižená DK měla horší výsledky  

na bioreometru než DK, která byla aktuálně bolestivá a dle dotazníku WOMET 

probandům více zhoršovala kvalitu života. 

U probandů, kteří vyhodnotili dle WOMET dotazníku svou operovanou, 

meniskální lézí postiženou DK, jako horší a více zhoršující kvalitu života, byly 

výsledky bioreometrie shodné s výsledky dotazníku WOMET. 

Proto bych dotazník WOMET doporučila využívat pouze  

pro končetiny s lézí menisku, kde odpovědi na jednotlivé otázky poskytují pohled  

na klinický stav, omezující faktory ve sportu a emoční rozpoložení probanda ve vztahu 

k poraněnému kolennímu kloubu. 

Hypotéza 1: Se stoupající flexí bude přítomen výraznější rozdíl v reologických 

vlastnostech kolenního kloubu, jelikož se stoupající flexí v kolenním kloubu se zvětšuje 

pohyb menisků po tibii směrem dozadu. 

Tato hypotéza se opírala o základní kinematické poznatky, které ukazují,  

že při flexi kolenního kloubu dochází k pohybu menisků směrem dorzálním.  

Dle Vediho studie (1999) dochází při flexi nejen k pohybu menisků směrem dorzálním, 

nýbrž i mediolaterálním. Zároveň dochází se stoupající flexí k jejich deformaci – 
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snižuje se výška menisku, dochází tedy k prohlubování konkavity horní povrchu 

menisku. Pohyby jsou výraznější při axiálním zatížení, tedy při stoji než při flexi 

v koleni v sedu. 

Dle Mastrokalose et al (2005) je pohyb menisku nejvíce omezen v místě jeho 

zadních úponů, což bývá příčinou, proč bývá meniskus v oblasti zadních rohů nejčastěji 

poraněn. 

Dle Guerrera (2008) dochází v 70° flexi k translaci mediálního menisku, což je 

způsobeno faktem, že v tomto úhlu flexe je zadní roh menisku pevně sevřen  

mezi femorálním kondylem a tibiálním plateau. Schopnost menisků měnit svůj tvar 

zajišťuje kongruenci kloubních ploch během celého rozsahu pohybu. 

Tato hypotéza se nám potvrdila. Především když jsme „rozdělili“ křivky  

na 2 menší úseky, byly rozdíly více patrné. V první křivce v rozsahu 20-60° byl typický 

nárůst strmosti křivky odpovídající zvýšenému nárůstu odporu pohybu. Křivky  

se výrazně nelišily u zdravé ani nemocné DK, ani vlivem zátěže. 

 Křivky v rozsahu 60-100° byly typické nelineárním průběhem. V pohybu  

do flexe průměrně v 80° došlo k více či méně výraznému odchýlení křivky od jejího 

fyziologického průběhu. Byl zřetelný pokles či alespoň výrazné zmenšení strmosti 

křivky. Tento rozdíl byl ještě více patrný na měřeních po fyzické aktivitě. To může 

odpovídat translaci menisku a jeho sevření mezi kondyly femuru a tibie u mediálního 

menisku. Všichni probandi utrpěli zranění mediálního menisku. 

Je potřeba uvést, že bioreometr měří reologické vlastnosti kolenního kloubu  

jako celku, takže může dojít k ovlivnění bioreogramu funkčními či strukturálními 

změnami kloubního pouzdra, vazů či menisků. 

Hypotéza 2: U meniskální lézí postižené dolní končetiny budou změny  

ve vybraných reologických parametrech výraznější po zátěži než při klidovém stavu. 

Tato hypotéza se úplně nepotvrdila, změny hodnot jednotlivých parametrů 

kolísaly a u žádného z měřených parametrů nebyla přítomna výrazná shoda, která by  

se objevila u všech probandů. Předpokládala jsem, že vlivem fyzické aktivity dojde  

k nárůstu tuhosti kolenní kloubu. Z výsledků je patrné, že u 4 probandů došlo k jejímu 

zvýšení, u 1 probanda nedošlo ke změně a u 1 probanda tuhost kloubu klesla. 
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Hodnota disipované energie u 2 probandů vzrostla výrazně, u dalších dvou 

vzrostla mírně, u 1 se nezměnila a u 1 lehce klesla. Celkový poměr disipované 

energie/tuhosti u 3 probandů klesla, u 3 nedošlo k výraznějším změnám. 

Tyto výsledky jsou platné pro parametry vypočítané z celých křivek, tj. 20-100°. 

U křivek v jednotlivých sekvencích, tj. 20-60° byly změny málo výrazné, u křivky 

v sekvenci 60-100° došlo k výrazným nárůstům tuhosti především po fyzické zátěži. 

Může to být způsobeno translací menisku, k níž dochází v 70° flexe v kolenním kloubu 

a při níž je meniskus zaklíněn mezi kondyly femuru a tibiálním plateau. 

Nárůst jednotlivých parametrů po zátěži může být dán i nedostatečně dlouhým 

časovým intervalem mezi fyzickou aktivitou a druhým měřením po zátěži. Nárůst 

tuhosti kolenního kloubu mohl být dán zvýšením napětí měkkých částí kolene  

či okolních svalů po zátěži. 

Hypotéza 3: U probandů s menisektomií prodělanou před 5-7 lety budou změny 

reologických vlastností výraznější než u probandů, kteří menisektomii prodělali  

před rokem.  

V naší práci se tato hypotéza potvrdila. Probandi byli rozděleni do dvou skupin 

dle stáří menisektomie. 1. skupinu tvořili probandi, u kterých uplynula doba  

od menisektomie 5-7 let. Ve druhé skupině byli probandi, kteří menisektomii postoupili 

před rokem. Když jsme porovnali grafy probandů 1. skupiny po fyzické zátěži, byl  

u nich patrný strmý nástup křivky, a poté následný propad. Tento propad je 

charakteristickým patologickým prvkem v hysterezní křivce, neboť její charakter by 

měl být plynule stoupající. Tento jev lze vysvětlit jako narůstající odpor pohybu,  

což představuje nějakou překážku bránící plynulému pohybu kolenního kloubu. 

Následuje její překonání, což značí pokles křivky, která následně stoupá vzhůru  

až do konečné fáze flexe. 

U probandů skupiny dvě se výsledky lišily. Nástup a pozvolný pokles křivky byl 

přítomen u 1 probanda, u dalšího probanda měla křivka takřka fyziologický průběh,  

u třetího probanda byl křivka zcela atypická. 

Podařilo se nám tedy u probandů s menisektomií v anamnéze detekovat změny 

reologických vlastností kolenního kloubu. Můžeme usoudit, že změny se stávají 

výraznějšími delší dobu po prodělané operaci, což souhlasí s hypotézou 3 i dostupnými 

studiemi. 
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Po menisektomii dochází ke zvýšení kontaktního napětí, což má za následek 

přetěžování chrupavky (McDermott, Amis; 2006) 

Valenta (1997) uvádí, že částečná nebo totální menisektomie vede k přetížení 

kloubní chrupavky s následnou degenerací kloubu a s ní spojeným zmenšením 

kloubního prostoru, zploštění kloubního povrchu kondylu, ke tvorbě kostních výběžků 

na kondylech femuru. 

Englund a Lohmander (2005) se zabývali přítomností patellofemorální  

a tibiofemorální artrózy u pacientů, kteří podstoupili menisektomii, s odstupem 15-22 

let, tedy s delším časovým intervalem, než jsme použili v naší studii. Ze zkoumaného 

souboru byly nalezeny známky tibiofemorální artrózy u 21% probandů, 86% z těchto 

probandů mělo přítomny současně i známky patellofemorální artrózy. Autoři uvádějí,  

že právě léze menisku mohla být jen doprovodným znamením v postupně se rozvíjející 

artróze. 

Williams et al (2007) studoval na MRI přítomnost degenerativních změn 

v kolenním kloubu minimálně s odstupem 5 let po menisektomii. Byly přítomny 

degenerativní subchondrální změny a lokální opotřebení kloubní chrupavky. 

Englund et al (2009) uvádí, že poranění menisku je potencionálním 

strukturálním rizikovým faktorem pro vznik artrózy kolenního kloubu. Poranění 

menisku představuje významný zdravotní problém kvůli jasnému důkazu jejich vlivu  

na rozvoj degenerativních změn v kolenním kloubu. Studie se zabývala přítomností 

poranění menisku u populace ve středním a starším věku a jejím vztahem k artróze. 

Heijink et al (2012) se ve své práci zabýval biomechanickými činiteli,  

které mohou mít vliv na vznik kolenní artrózy. Patří sem chybné postavení kolenního 

kloubu (varozita, valgozita), poškození tkáně menisku, defekty chrupavky a kloubní 

instabilita či laxicita. Potvrdil tak možný vliv poškození meniskální tkáně a s tím 

spojené změny v kontaktních napětích a v přenášení zátěže na kloubní chrupavku.  

U určité skupiny pacientů měla transplantace menisků pozitivní vliv na kloubní 

biomechaniku, poskytla úlevu od bolesti a zlepšila kloubní funkci. Hoeijink dále uvádí, 

že v několika studiích byl prokázán pozitivní chondroprotektivní vliv transplantace  

na chrupavku a také zpomalení nikoliv zastavení vzniku degenerativních kloubních 

změn. 
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Přesnost měření na bioreometru může být ovlivněna několika faktory. Přístroj je 

velmi citlivý, a tak jakákoliv aktivita při měření může ovlivnit výsledek bioreogramu. 

Pro úspěšně měření je nutná celková relaxace pacienta. Může se proto stát, že pacient  

se nedokáže zrelaxovat a může pomáhat přístroji v pohybu či dokonce pohyb brzdit. 

Všechny tyto činnosti potom ovlivňují celé měření. 

Výsledky bioreometrie může také ovlivnit jakákoliv předchozí zátěž kolenního 

kloubu. Všichni probandi měli nakázáno 2 dny před měřením neprovádět žádné 

nadměrné zatěžování dolních končetin. Vzhledem k faktu, že všichni probandi jsou 

vrcholoví sportovci, nedalo se toto pravidlo dodržet u všech. 

V neposlední řadě může výsledky bioreometrie ovlivnit poloha vyšetřovaného 

probanda, kterou nelze pokaždé nastavit identicky. U každého měření se může lišit 

podložení stehna probanda vyšetřované DK, rotace trupu či jeho poloha vleže na boku  

a každý z těchto faktorů může ovlivnit celkovou relaxaci probanda a tím i výsledky 

měření. 

U výsledků této studie je potřeba brát na zřetel, že byl použit pouze malý soubor 

probandů a že se typický nárůst a následný propad podařil prokázat pouze u 3 probandů 

s menisektomií před 5-7 lety. Pro tvorbu závěrů by bylo potřeba získat zkoumaný 

soubor o mnohem větším počtu probandů. Každopádně je tato studie vhodná pro další 

bádání v oblasti bioreodiagnostiky. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit reologickou odezvu kolenního 

kloubu, který v minulosti prodělal lézi menisku, a najít potencionální rozdíly 

v jednotlivých stupních flexe. Dalšími cíli bylo detekovat případné změny po fyzické 

zátěži a porovnat změny mezi probandy, kteří menisektomii prodělali nedávno a kteří ji 

prodělali před více lety. Všechny stanovené cíle byly splněny. 

Hypotéza 1: Se stoupající flexí bude přítomen výraznější rozdíl v reologických 

vlastnostech kolenního kloubu, jelikož se stoupající flexí v kolenním kloubu se zvětšuje 

pohyb menisků po tibii směrem dozadu. Tato hypotéza se nám potvrdila. Především 

když jsme „rozdělili“ křivky na 2 menší úseky, byly rozdíly více patrné. Křivky 

v rozsahu 60-100° byly typické odlišným průběhem. V pohybu do flexe průměrně v 80° 

došlo k více či méně výraznému odchýlení křivky od jejího fyziologického průběhu. 

Byl zřetelný pokles či alespoň zmenšení strmosti křivky. Tento rozdíl byl ještě více 

patrný naměřených po fyzické aktivitě. 

Hypotéza 2: U meniskální lézí postižené dolní končetiny budou změny  

ve vybraných reologických parametrech výraznější po zátěži než při klidovém stavu. 

Hypotéza se úplně nepotvrdila. Hodnoty jednotlivých parametrů různě stoupaly, klesaly 

nebo se dokonce neměnily u jednotlivých probandů. 

Hypotéza 3: U probandů s menisektomií prodělanou před 5-7 lety budou změny 

reologických vlastností výraznější než u probandů, kteří menisektomii prodělali  

před rokem. Zde došlo k potvrzení hypotézy. U probandů, kteří podstoupili 

menisektomii před 5-7 lety byly reologické změny markantnější a viditelnější 

z hysterezní křivky než u probandů, kteří ji podstoupili před rokem. Zjistili jsme typický 

strmý nárůst křivky následovaný jejím propadem průměrně v 80°. 

V práci jsme detekovali možné reologické změny kolenního kloubu  

po menisektomii ve vyšších stupních flexe kolenního kloubu. Zároveň jsme se utvrdili 

v tom, že u probandů s odstupem několika let po menisektomii dochází ke zvýraznění 

reologických změn kolenního kloubu především po fyzické zátěži. 

Tuto problematiku by bylo zajímavé dále zkoumat, neboť pro prokázání 

přesných souvislostí by bylo potřeba použít více probandů. Pro bližší specifikaci by 

bylo vhodné použít probandy s podobnou závažností léze menisku bez jakéhokoliv 

poranění druhostranné dolní končetiny. 
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Řešitelka experimentální studie: Bc. Aneta Vránová 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádáme o souhlas k vyšetření Vašich kolenních kloubů 

metodou BIOREOMETRIE. Dále Vás žádáme o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobami 

získávajícími způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a členy 

výzkumného týmu v oblasti bioreometrie. V neposlední řadě Vás žádáme o souhlas s uveřejněním 

výsledků studie v diplomové práci na FTVS UK. Získaná data nebudou zneužita a Vaše osobní údaje 

nebudou zveřejněny. 

Cílem práce je pomocí experimentální metody bioreometrie zjistit, jaké jsou změny reologických 

vlastností kolenního kloubu v různých stupních flexe v koleni u pacientů, kteří v minulosti prodělali lézi 

menisku.  Změny v kolenním kloubu budou sledovány nejprve v klidu, ve stupních flexe 30, 60 a 90°, 

poté bude měření opakováno po fyzické aktivitě (50 dřepů). Měření celkově potrvá cca 1 hodinu. 

Jedná se o neinvazivní a bezbolestnou metodu, navíc má pacient u sebe spínač, kterým může 

měření kdykoliv v případě nějakého problému zastavit. 

Dnešního dne jsem byla poučen/a o plánovaném vyšetření kolenních kloubů metodou 

BIOREOMETRIE. Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem shora uvedenému 

poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením vyšetření kolenních kloubů metodou 

BIOREOMETRIE. Souhlasím s nahlížením výše uvedených osob do mé zdravotnické dokumentace a 

s uveřejněním výsledků studie v diplomové práci na FTVS UK. 

Osoba, která provedla poučení: ………………………………….. 

Podpis osoby, která provedla poučení: …………………………….. 

Vlastnoruční podpis probanda/pacienta: ……………………………. 
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Příloha č. 3: Anamnestický dotazník 
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Příloha č. 4: Dotazník WOMET 
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Příloha č. 5: Výsledné bioreogramy všech probandů 

1. PROBAND – Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 

 

 

1. PROBAND – Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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1. PROBAND -  Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

1. PROBAND - Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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1. PROBAND - Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

1. PROBAND - Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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2. PROBAND Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (zeleně) 

 

 

2. PROBAND Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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2. PROBAND Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

2. PROBAND Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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2. PROBAND Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

2. PROBAND Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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3. PROBAND Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (zeleně) 

 

 

3. PROBAND Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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3. PROBAND Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

3. PROBAND Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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3. PROBAND Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

3. PROBAND Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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4. PROBAND Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle modře) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROBAND Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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4. PROBAND Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

4. PROBAND Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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4. PROBAND Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

4. PROBAND Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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5. PROBAND Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (zeleně) 

 

 

5. PROBAND Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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5. PROBAND Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

5. PROBAND Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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5. PROBAND Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

5. PROBAND Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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6. PROBAND Zdravá DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

 

6. PROBAND Operovaná DK 20-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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6. PROBAND Zdravá DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

6. PROBAND Operovaná DK 20-60° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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6. PROBAND Zdravá DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži (světle 

modře) 

 

 

6. PROBAND Operovaná DK 60-100° před zátěží (tmavě modře), po zátěži 

(světle modře) 
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