
ABSTRAKT 
 
Cíl práce: Cílem této práce je prezentovat dvouleté výsledky prospektivní 
randomizované studie srovnávající double-bundle versus single-bundle techniku 
anatomické rekonstrukce předního zkříženého vazu provedené pomocí šlach hamstringů s 
jejich fixací vstřebatelnými interferenčními šrouby. 
 
Materiál a metodika: Celkem 110 pacientů, s izolovanou lézí LCA a zdravým druhým 
kolenem, splňující indikační kritéria k provedení double-bundle techniky, bylo 
peroperačně randomizováno buď do skupiny 1- double-bundle (sk. DB, n=55) nebo do 
skupiny 2- single-bundle (sk. SB, n=55). Za 2 roky od operace jsme zhodnotili 82 
pacientů (sk. DB=43 a sk. SB=39), 66 mužů a 16 žen, s průměrným věkem 29 let a 
odstupem od úrazu v průměru 81 dní. Předoperačně i pooperačně jsme hodnotili 
subjektivní kritéria: subjektivní IKDC a Lysholm skóre. Z objektivních kritérií jsme 
hodnotili: výskyt selhání štěpu, stranový deficit rozsahu hybnosti kolena, návrat k 
předúrazové sportovní zátěži, míru stranové diference ventrální laxity obou kolen ve 20 st 
flexi měřené laximetrem Genourob při tlacích 124 a 250 Newtonů a pivot shift test.  
 
Výsledky: Předoperačně nebyl v hodnocených subjektivních i objektivních parametrech 
prokázán statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami. Pooperačně nebyl mezi 
skupinami prokázán statisticky významný rozdíl ve výskytu kompletního selhání stěpu 
(p=0,26) (sk. DB, n=1 a sk. SB n=3), v deficitu rozsahu hybnosti kolena (p=0,23-0,98), 
ani v návratnosti k předoperační sportovní zátěži (p=0,23). Prokázali jsme statisticky 
významně nižší stranovou diferenci ventrálního posunu tibie měřenou laximetrem 
Genourob ve skupině double-bundle, a to jak při tlacích 124 N (median sk. DB=1,2 
mm/sk. SB= 2,3 mm, p<0,0001), tak při 250 N (sk. DB=2,0 mm/sk. SB=4,0 mm, 
p<0,0001) v porovnáním se sk. 2. Míra výskytu pozitivity pivot shift testu byla statisticky 
významně nižší ve skupině DB ve srovnání se skupinou SB (Chi-square test=0,0009). 
Pacienti skupiny SB měli 4,7 krát (Odds Ratio=4,7) vyšší riziko výskytu pooperačně 
pozitivního PST (PST 0 versus PST 1+, 2+ , 3+). U obou skupin došlo při srovnání před- 
a pooperačních kritérií ke statisticky významnému zlepšení subjektivních i objektivních 
výsledků. 
 
Závěr: V naší studii jsme prokázali statisticky významně lepší obnovu ventrální i rotační 
laxity operovaného kolena u skupiny pacientů s double-bundle technikou anatomické 
rekonstrukce LCA. Ve zbývajících hodnocených kritériích jsme neprokázali mezi oběma 
skupinami statisticky významný rozdíl. 
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