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Vznik samostatného ortopedického 
oddělení v Ústí nad Labem se datuje 
krátce po skončení II. světové vál-
ky, kdy se koncem r. 1945 vyčlenilo 
z obrovského chirurgického praco-
viště, které po válce převzal prim. 
MUDr. Jiří Rödling, budoucí profesor 
a nestor československé chirurgie. 
Zakládající osobností a prvním primá-
řem byl prof. Rudolf Pavlanský, DrSc.   
(foto 1), velká osobnost české/česko-
slovenské ortopedie, budoucí profe-
sor, šéf IPVZ a dlouholetý přednosta 
ortopedického oddělení a následně 
kliniky v Praze na Bulovce. V Ústí 
nad Labem pobyl krátce, nicméně se 
svými nástupci a ortopedickým od-
dělením v Ústí nad Labem samotným 
nadále spolupracoval a pomáhal ho 
rozvíjet. Po jeho odchodu se v r. 1946 
ujímá primariátu MUDr. Bohumil 
Eiselt, CSc. (foto 2), který byl dal-
ším přímým žákem prof. MUDr. Za-
hradníčka „ otce československé 
ortopedie. Ortopedické oddělení 
v Ústí vede do r. 1950, kdy odchází 
do Prahy, kde zakládá a po řadu let 
vede ortopedicko-traumatologické 
oddělení v ÚVN. Jeho nástupcem 
se stává MUDr. Vítězslav Dohnal 
(foto 3), který ústeckou ortopedii 
úspěšně vede úctyhodných 32let, 
až do své předčasné smrti v r. 1982. 
Pod jeho vedením a ve spolupráci 
s jeho předchůdci se ortopedické 
oddělení v Ústí nad Labem stává jed-
ním z předních ortopedických pra-
covišť v tehdejším Československu. 
V r. 1976 je zde jako na jednom z prv-
ních krajských pracovišť v tehdejším 
ČSSR provedena operace implantace 
totální endoprotézy kyčelního klou-
bu. Jednalo se první český implantát 
Poldi, vyvinutý pod vedením dalšího 
nestora československé ortopedie 
prof. MUDr. Oldřicha Čecha. 
Pod vedením prim. Dohnala začínala 
a profesně vyrůstala celá řada orto-
pedů, ať již budoucích primářů jako 
prim. MUDr. Zein, prim. MUDr. Vrza-
la, či stávající prim. MUDr. Beneš, 

tak i lékařů, kteří se rovněž významně zasloužili o ortopedii 
v Ústí a Ústeckém kraji, jako MUDr. Zellerinová či MUDr. Jele-
nová. Z ortopedického oddělení vzešel rovněž první primář 
rehabilitace MUDr. Zbyšek Petrovický, kdy v r. 1963 zakládá 
samostatné rehabilitační oddělení a je tak u zrodu samo-
statné rehabilitace v našem regionu. Součástí ortopedie 
bylo i 30lůžkové oddělení kostně-kloubní tuberkulózy, sídlí-
cí v sanatoriu na Bukově a vedené MUDr. Pravoslavem Rajš-
nerem. S ubývající problematikou došlo postupně k úbytku 
lůžek a následně přesunutí léčby do Odborného léčebného 
ústavu v Jevíčku. 
V r. 1982 se primářem stává MUDr. Adolf Zein (foto 4), kte-
rý péči o dětské pacienty s ortopedickými vadami a nemo-
cemi rozšiřuje i o jejich operační léčbu. Pod jeho vedením 
se dětskou ortopedií zabývá MUDr. Vítězslava Zellerinová 
(foto 5), která jí zasvětila celý svůj profesní život. Dalším 
významným počinem je v r. 1987 implantace první totální 
náhrady kolenního kloubu v Ústeckém regionu, a to ve spo-
lupráci s prof. MUDr. Vratislavem Rybkou (obr. 7, str. 4) z I. 
ortopedické kliniky v Praze. V té době se rovněž, jako v pří-
padě kyčelního kloubu, jednalo o český implantát, a to vy-
vinutý ve spolupráci s firmou Walter-Motorlet. V 80. letech 
na ortopedickém oddělení dochází k personální obměně 
lékařského týmu, po těžkém úrazu odchází MUDr. Ludmila 
Jelenová pracovat jako vedoucí krajské posudkové komise, 
přichází noví, jako MUDr. Jiří Madar, MUDr. Milan Provaz-
ník, MUDr. Jan Novotný, MUDr. Pavel Kacerovský, krátce: 
MUDr. Václav Roubíček, budoucí primář protetického oddě-
lení, MUDr. Pavel Pilát a další. 
V r. 1990 přebírá funkci primáře MUDr. Jiří Vrzala st. (foto 6), 
který ústeckou ortopedii dále rozvíjí a rozšiřuje ji o spon-
dylochirurgii s řešením degenerativních změn, traumat, tu-
morů a zánětl. procesů. Pod jeho vedením byla zavedena 
řada metod v řešení problematiky páteře a to nejen v rámci 
regionu ale celé České republiky, kdy zde byla provedena 
první implantace umělé meziobratlové ploténky bederní pá-
teře ve Východní Evropě (obr. 8, str. 4). V r. 1990 se začíná 
s artroskopickou operativou pod vedením MUDr. Jiřího Ma-
dara a MUDr. Milana Provazníka, kdy provádí úplně první 
artroskopii kolena v Ústeckém regionu. Ještě v 90. letech se 
ortopedie podílela na plném spektru traumatologie pohy-
bového aparátu, kdy ve spolupráci s II. chirurgickým (trau-
matologickým) oddělením jeden den v týdnu zajišťovala 
péči o úrazy v Ústí a okolí, včetně jejich operačního řešení. 
Postupem času s dynamickým rozvojem úrazové chirurgie 
v Ústí a následně přerodem na Traumacentrum tato činnost 
zanikla. Nutno ale zmínit, že dobrá spolupráce s traumato-
logy pokračuje nadále. Právě díky mezioborové spoluprá-
ci mezi traumatology, neurochirurgy, ortopedy a dalšími 
mohlo ve stávající Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 
vzniknout Traumacentrum, kdy se na něm naše ortopedické 

Historie ortopedického oddělení  v Ústí nad Labem

1. Prof. Rudolf Pavlanský, DrSc.  

2. Plk. MUDr. Bohumil Eiselt, CSc. 
(1960)

3. MUDr. Vítězslav Dohnal (1977)

5. Dětská poradna MUDr. Vítězslava Zellerinova (2010)

4. Prim. MUDr. Adolf  Zein s kolektivem (1985)

6. MUDr. Jiří Vrzala st.
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1.  Sálové sestry a sanitáři
2.  Staniční sestra Romana Vágnerová
3.  Sál: MUDr. J. Vrzala a MUDr. J Jurča (2013)
4. MUDr. Jiří Jurča, fyzioterepeutka  

Radka Pavlovská a MUDr. Jiří Vrzala ml.
5.  JIP ortopedie (2011)
6. MUDr. Pavel Neckař a sesterský kolektiv 

(vpravo vrchní sestra Jana Misařová )
7.  JIP – sestry 
8. Lékaři ortopedie před operací (2013)

7. Ortopedie – sál, prim. A. Zein, prof. Rybka (1989)

Současnost
pracoviště podílí zejména řešením úrazů hrudní a bederní 
páteře, a periprotetickými zlomeninami. V 90. letech dochází 
k další personální obměně na našem pracovišti, někteří léka-
ři zcela odchází do privátních praxí, MUDr. Jiří Madar se stává 
náměstkem a po čase ředitelem Masarykovy nemocnice, při-
chází MUDr. Pavel Pilát, MUDr. Radek Bartoš, MUDr. Jiří Vrzala 
ml. Ortopedické oddělení ve „starém areálu“ nemocnice sídlilo 
v pavilonu A. Za svou historii si však prošlo řadou stěhovacích 
peripetií, kdy bylo přechodně dislokováno v pavilonu B, dále 
i v pavilonu infekce. Od r. 1997 je ke své spokojenosti definitiv-
ně umístěno v areálu nové Masarykovy nemocnice na Bukově, 
v pavilonu G. 
V r. 2002 nastupuje na místo primáře MUDr. Vladimír Be-
neš (foto 9), a to po návratu z nemocnice v Litoměřicích, kde 
předtím vybudoval a vedl samostatné ortopedické oddělení. 
Nyní již jako primář ortopedie v Ústí se snaží oddělení nadá-
le rozvíjet. Ve spolupráci a pod dohledem SUKL vybudoval 
Tkáňovou kostní banku, která slouží i pro potřeby Neurochi-
rurgické kliniky a Traumacentra. V r. 2006 je Ministerstvem 
zdravotnictví ČR ortopedickému oddělení uděleno Rozhodnutí 
o akreditaci vzdělávacích programů, umožňující předates-
tační školení mladých lékařů v oboru ortopedie. Za jeho pů-
sobení došlo k další obměně lékařského týmu, přichází noví 
lékaři MUDr. Jan Bláha, MUDr. Pavel Neckař a MUDr. Jiří Jurča. 
Po odchodu prim. Vrzaly se problematikou spondylochirurgie 
úspěšně zabývá MUDr. Pilát a MUDr. Vrzala ml., kdy se snaží 
sledovat a uplatňovat moderní léčebné trendy. Ve spolupráci 
s Národním tkáňovým centrem je MUDr. Neckařem do terapie 
poškození kloubních chrupavek zaváděna moderní léčba po-
mocí vlastních kultivovaných chondrocytárních transplantátů. 
Dr. Neckař rovněž zavádí nové artroskopické rekonstrukční 
výkony ramenního a kolenního kloubu. Prim. Beneš provádí 
první implantace reverzního typu náhrady ramenního kloubu 
a tím obohacuje endoprotetický program našeho pracoviště. 

MUDr. Jurča rozšiřuje běžné spektrum operačních výkonů na ruce o rekonstrukční 
výkony u revmatiků, limitované či totální dézy u poúrazových a degenerativních 
stavů zápěstí, artroplastiky i totální endoprotézy drobných kloubů zápěstí a prstů 
ruky. MUDr. Vrzala ml. a MUDr. Jurča zavádí nové metody do problematiky chirur-
gie nohy, včetně totální náhrady základního kloubu palce. 
Závěrem je nutno vzpomenout mnoho kolegů i sester začínajících či působících 
na našem ortopedickém pracovišti, kteří i po odchodu našli uplatnění nejen v ne-
mocnicích a na klinikách v ČR, ale i v zahraničí. Za všechny: MUDr. Tomáš Vale-
na – Austrálie, MUDr. Milan Lichtenberk – JAR, MUDr. Michal Řehoř – Německo, 
MUDr. Richard Kašpárek – primář ortopedie FN v Ostravě, MUDr. Petr Teyssler – 
II. ortopedická klnika FN Motol. 
Jak je vidět bylo ortopedického oddělení v Ústí nad Labem vždy činorodé a vý-
znamně se spolupodíleno na rozvoji a kvalitě zdravotní péče u nás. Doufejme, 
že přes neustálé změny ve společnosti a zdravotnictví tomu bude i v budoucnu. 

MUDr. Jiří Jurča ve spolupráci s prim. MUDr. Vladimírem Benešem 

Naše pracoviště pokrývá plné spekt-
rum ortopedické konzervativní a ope-
rační léčby pohybového aparátu. Vedle 
běžných ortopedických zákroků jsou 
to: 
• operativa velkých kloubů včetně 

náhrad 
• kompletní operační terapie páteře 

včetně úrazů, zánětů a degenera-
tivních či nádorových procesů

• dětskou ortopedie – konzervativní 
i operační léčbu vrozených vývojo-
vých vad a ortopedických chorob 
dětského věku 

• artroskopická operativa ra-
menního, loketního, kolenního 
a hlezenného kloubu, včetně re-
konstrukčních výkonů

• chirurgii ruky a nohy včetně složi-
tých rekonstrukčních výkonů a ná-
hrad, rovněž ale i drobných výkonů 
prováděných cestou jednodenní 
chirurgie 

Jak již bylo zmíněno v současnosti or-
topedické oddělení sídlí v pavilonu G 
Masarykovy nemocnice na Bukově. 
K dispozici má dvě standartní stanice 
a vlastní JIP. Stanici I. se 14ti lůžky vede 

MUDr. Neckař, st. sestra Bc. Misařová. 
Stanici II. s 26ti lůžky vede MUDr. Vrza-
la, st. sestra Bc. Vágnerová. JIP se 6ti 
lůžky odborně řídí MUDr. Provazník, st. 
sestra Tomsová. K operativě využíváme 
vlastní superaseptický sál pro kostní 
chirurgii, který se nachází v prostorách 
dětské kliniky. Ve spolupráci s dětskou 
chirurgií provádíme většinu operač-
ních výkonů u dětí na jejich sále. Spo-
jení s těmito sály je zajištěn nadzemní 
spojovací chodbou. K operačním vý-
konům využíváme rovněž prostory 
Centrálních operačních sálu, v případě 
septiky, a jednodenní chirurgie. Velice 
kvalifikovaný tým 4 sálových sester 
vede st. sestra Mandovcová. 

MUDr. Jiří Jurča  
ve spolupráci  

s prim. MUDr. Vladimírem Benešem

Historie ortopedického oddělení ... ...pokračování

8. Přímý přenos sál – MUDr. Jiří Vrzala st. (2001)

9. Prim. MUDr. Vladimír Beneš

V současnosti ortopedické oddělení v Ústí nad Labem nadále vede primář 
MUDr. Vladimír Beneš. Pod jeho vedením pracuje 8 lékařů, z toho 6 atestova-
ných. Zástupcem primáře je MUDr. Pavel Pilát, vedoucí spondylochirurg. Vrchní 
sestrou je Bc. Jana Misařová. Celkově má oddělení tedy 9 lékařů, 34 diplomova-
ných sester, 3 zdravotnické asistentky a 5 členů nižšího zdravotního personálu. 
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Chirurgie ruky, ač řeší malou část lidského těla, je 
díky funkční a anatomické složitosti dané oblas-
ti velice pestrá a rozsáhlá. Mezioborově se na ní 
spolupodílí vedle ortopedie, a v případě úrazů 
traumatologie, rovněž neurochirurgie a plastická 
chirurgie/mikrochirurgie. 
Vedle běžných výkonů jako řešení syndromu kar-
pálního tunelu, lupavých prstů či dupuytrenovy 
kontraktury, které nyní již převážně provádíme ces-
tou jednodenní chirurgie, se v posledních letech 
chirurgie ruky na našem pracovišti plně rozvinula 
ve smyslu revmatochirurgie, chirurgie artrotických 
a poúrazových deformit zápěstí a drobných klou-
bů ruky včetně endoprotetiky, tj. funkčních náhrad 
drobných kloubů ruky, prstů a zápěstí.
Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé 
onemocnění postihující zhruba 1-1,5% popula-
ce, častěji ženy. Vedle jiných orgánových systémů 
postihuje zejména klouby, které jsou autoimunit-
ním zánětlivým procesem postupně destruovány. 
Průběh je variabilní, ale celkově vždy progresivní 
a může vést často až k invaliditě. Základem je léčba 
a sledování revmatologem, který je často díky far-
makoterapii a novým léčebným postupům schopen 
zánětlivý proces tlumit a tím zpomalit či dokonce 
na různě dlouhou dobu „zastavit“. Teprve v případě 
šlachových a kloubních poškození přichází na řadu 
ortoped. V případě ruky a zápěstí dochází vlivem RA 
k významné deformitě, někdy až bizardní, která ved-
le estetického hlediska je bolestivá a vede k omeze-
ní a až ztrátě funkce ruky. Plně rozvinuté revmatické 
postižení vede k typickému postavení : radiální de-
viace a volární subluxace (setkal jsem se i s úplnou 
luxací) flexe a pronace zápěstí, flexní kontraktura 
MCP kloubů s luxací a ulnární deviací, palec je v ad-
dukci, flexi a trvalé opozici v dlani, defomity prstů 
typu „ labutí šíje“ či „ knoflíkové dírky“. Podle typu 
a závažnosti revmatického poškození volíme ope-
rační výkon. V případě postižení:
• šlach – tenosynovektomie, sutury šlach, šlacho-
vé plastiky a transpozice 

• zápěstí – synovektomie, limitované dézy, artro-
déza celého karpu, totální endoprotéza

• Mcp kloubů a prstů  –  synovektomie  MCP  kl., 
sutury a rekonstrukce šl., šlachové transpozice, 
resekční  artroplastiky,  implantační  artroplasti-
ky, artrodézy.

Zápěstí je klíčem k ruce a základním stavebním 
kamenem. Bolestivé, nestabilní a deformované 

Totální náhrada ramenního kloubu

INDIKACE: 
• primární omartrosa
• potraumatická artrosa
• avaskulární nekrosa hlavice hume-

ru
• revmatoidní artrosa
• artrosa při instabilitě ramenního 

kloubu

KonTrAIndIKAce: 
• akutní či chronický infekt
• irreversibilní  poškození  axilárního 
plexu postihující m.deltoideus

• neurogenní artropatie
• interní kontraindikace
• nespolupráce  pacienta  (alkoholis-
mus, psych. onemocnění)

Endoprotetika ramenního kloubu se 
vyvíjí od začátku 50. let 20. století, 
v roce 1955 představuje Neer svoji prv-
ní hemiprotézu indikovanou pro stavy 
po zlomeninách horního konce hume-
ru.
Pro komplikovanou geometrii mezi 
pažní kostí, hlavicí humeru a glenoide-
em byla v roce 1990 vyvinuta povrcho-
vá náhrada hlavice humeru, výhodou 
tohoto typu kloubní náhrady byla 
malá kostní ztráta zjednodušující re-
vizní operace, nevýhodou pak přístup 
ke kloubní jamce glenoidu a obtížná 
operační technika.
V současné době je na trhu celá řada 
kloubních náhrad ramenního kloubu 
typu totální náhrady či hemiartroplas-
tiky. 
Na ortopedickém odd. MN UL používá-
me v současné době 2 typy kloubních 
náhrad.
a) hemiprotézu – řešící patologický 

defekt horního konce pažní kosti 
při onkologickém postižení.

b) totální endoprotézu reversního 
typu – ve všech ostatních indika-
cích.

Hemiartroplastiku typu krytí hlavice 
humeru – „resurfacing of the humeral 
head“ jsme zatím nepoužili. Stejně 
tak nepoužíváme ani krátké endopro-
tézy či bezdříkové náhrady hlavice hu-
meru.
V současnosti (6/2014) jsme novým 
typem endoprotézy ramene reversní-
ho typu ošetřili celkem 8 pacientů.
Ve všech případech jsme dosáhli ob-
novení hybnosti a ztráty chronické bo-
lesti v ramenním kloubu.
Totální náhrada ramenního kloubu 
není jednoduchou operací, je nutná 
pečlivá indikace a přesná operační 
technika. Výsledkem je ztráta bolesti 
a obnovení kloubní hybnosti.

MUDr. Pavel Pilát

Chirurgie ruky

Limitovaná déza – Chamay
Silastik náhrada II-V MCP 
kloubu

Revmatická ruka – hřbet Revmatická ruka – dlaň

Totální déza zápěstí

Od začátku roku 2014 zavedlo ortopedické odd. MN UL do spektra svých operací 
i totální náhradu ramenního kloubu. 
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Hemiprotéza Totální endoprotézu reversního typu



zápěstí vede k funkčnímu omezení prstů. Vedle 
revmatoidní artritidy či obecně revmatických one-
mocnění bývá zápěstí často postiženo artrózou ať 
už primární nebo častěji poúrazovou, dále to jsou 
VVV (vrozené vývojové vady), aseptické nekrosy, 
atd. Úrazy se významnou měrou podílí na proble-
matice zápěstí, kde vedle zlomenin karpálních kůs-
tek a častěji distálního radia dochází k poškození 
měkkých tkání karpu a rozvoji nestabilit akutních 
nebo chronických. Právě nestability zápěstí jsou 
po zlomeninách distálního radia druhou nejčastěj-
ším postižením karpu se kterým pacienti přichází. 
Problematika nestabilit je složitá a vydala by na ne-
jeden samostatný článek. Řešení je komplikované 
a svízelné: od rekonstrukce vazů při akutních, přes 
plastiky vazů a kloubního pouzdra až po limitované 
dézy v případě chronických instabilit.
Ortopedické pracoviště v Ústí nad Labem v břez-
nu tohoto roku zařadilo mezi pár pracovišť v ČR, 
kde se provádí totální endoprotéza zápěstí. Tento 
typ operačního výkonu, který umožní bezbolestný 
návrat pohybu zápěstí je indikován v případě těž-
kého artrotického či revmatického, psoriatického 
postižení karpu. Jako každý složitější výkon má své 
přísné indikace vycházející z individuálního nálezu 
u pacienta.
Artróza či osteoartróza nepostihuje pouze velké 
klouby, jak si mnohdy pacienti myslí, ba naopak 
v případě primární generalizované osteoartrózy, 
která se častěji objevuje u žen středního věku je 
prvním postiženým DIP (distální interfalengeální) 
kloub prstů rukou. Vedle DIP a kořenového kloubu 
palce (viz předchozí článek) jsou postiženy i další 
klouby prstů. Artróza drobných kloubů prstů může 
být dosti bolestivá a vést k postupnému omezování 
hybnosti prstů, omezení úchopu a snížení síly stis-
ku. Při neefektu konzervativní th. a významném po-
stižení jsou řešením artrodézy, tj. ztužení kloubu či 
nověji náhrady – endoprotézy těchto kloubů. 
Na ortopedickém odd. v Ústí nad Labem jsme v po-
sledních letech rovněž jako na jednom z mála praco-
višť v ČR zavedli do spektra výkonů právě náhradu/
endoprotézu těchto drobných kloubů. 
Přes veškerý lidský pokrok zůstávají ruce stále zá-
kladním prostředkem obživy člověka, a to obrazně 
i doslova. Jsme tedy rádi, že se na našem pracovišti 
podařilo a nadále daří rozvíjet péči a léčbu pacientů 
s problematikou ruky a zápěstí. 

MUDr. Jiří Jurča

Chirurgie ruky

Implantát TEP zápěstí

Endoprotéza PIP kloubu

RTG endoprotézy zápěstí RTG endoprotézy zápěstí 

Déza DIP kloubu – AP Déza DIP kloubu – boční 
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Uvolněná báze 
I. metakarpu

Cílení středu  
trapézia

Valgosní krček  
a hlavička

Implantovaná jamka

Resekce báze 
I. metakarpu

Instrumentárium (1)

Frézování  
jamky

Kompletně sestavená 
a zakloubená endoprotéza 

kořenového kloubu

Definitivní zakloubený 
implantát s cementovanou 

verzí jamky

Zavádění zkušebního  
dříku

Operovaná oblast

Implantovaná 
necementovaná  

jamka

Cementovaná verze 
jamky – frézování

Kožní sutura

Snášení osteofytů  
trapézia

Přístup

Zavádění definitivního 
necementovaného  

dříku

Vyfrézované lůžko 
pro jamku

Rašplování 
I. metakarpu

Instrumentárium (2)

Vyfrézovaná jamka 
v trapéziu

Cementovaná verze 
jamky – cílení

Sutura kloubního  
pouzdra

fotoseRIáL – náhRaDa kořenoVého kLoUBU PaLCe RUky



Metafyzární dřík METHA – první implantace Terapie poškozené chrupavky – moderní buněčná terapie

tento rok v dubnu jsme poprvé im-
plantovali krátký, takzvaný metafyzár-
ní dřík. Jedná se o speciální variantu 
dříku stehenní kosti, který tvoří v kom-
binaci se standartní jamkou endopro-
tézu kyčle. Byl zvolen výrobek firmy 
aesculap s názvem Metha. 
K výběru nás vedly úspěchy implan-
tací na zahraničních i tuzemských 
klinikách a přínosná stáž na klinice 
v Hannoveru. Filozoficky využívá mírně 
odlišné principy v přejmutí nosnosti 
od obvyklé endoprotézy kyčle. Je vyrá-
běn pouze v necementované variantě, 
tedy jeho ukotvení je provedeno zasa-
zením do přesně vyfrézovaného, resp. 
vyrašplovaného lůžka v kosti, v ade-
kvátní pozici. Jeho velikost je cca po-
loviční, než je obvyklý necementovaný 
dřík. Indikace se shodují s indikacemi 
pro necementovanou endoprotézu. 
Není standardně doporučován pro vro-
zené vady a fraktury kyčle.
Proč je vyvíjena nová koncepce femo-
rálních dříků, když stávající je již ověře-
na jako spolehlivá? Endoprotéza kyčle 
se již stává průmyslovým výkonem. 
Počty implantací se počítají na dese-
titisíce jen v ČR. S takovýmto množ-
stvím implantátů však vzrůstá nutnost 

revizních operací, kdy je nutná výměna 
uvolněné, infikované nebo jinak selhá-
vající protézy. Revizní implantáty jsou 
však větší než původní, zabírají větší 
část kosti a někdy se dostávají na li-
mity anatomie a funkčnosti končetiny. 

Cílem v léčbě chondrálních defektů 
nosných kloubů je terapie, která by se 
výsledkem co nejvíce přiblížila stavu 
tkáně před vzniklým poškozením. Prá-
vě použití moderní terapie jako např. 
chondrocytárních transplantátů fixova-
ných na vhodném nosiči či kmenových 
buněk dává příslib dobrého výsledku 
terapie. Na našem ortopedickém praco-
višti provádíme celé operační i konzer-
vativní spektrum léčby chondrálního 
poškození nosných kloubů. Operační 
léčbu lze rozdělit na dva typy: První typ 
léčby směřuje k stimulaci vlastní tká-
ně pacienta a tím k tvorbě regenerátu 
kloubního povrchu. Druhým typem léč-
by je úplné odstranění léze a náhrada 
defektu alo- či autologní tkání. Druh 
zvolené terapie závisí zejména na dru-
hu, velikosti a lokalitě defektu a také 
na věku pacienta. K první metodě lze 
přiřadit operační zákroky provádě-
né během artroskopického vyšetření 
kloubu. Mezi tyto zákroky patří mikro-
fraktury, abrazivní techniky, či metody 
ante- a retro-grádního návrtu pomocí 
Kirschnerova drátu za přímé vizuální 
kontroly artroskopem. Do druhé sku-
piny operačních metod patří: přenos 
autologní tkáně – tzv. mozaikoplasti-
ka a nově s rozvojem metod moderní 
buněčné terapie do této skupiny patří 
autologní chondrocytární transplantá-
ty a aplikace kmenových buněk. Naše 
zkušenosti s moderní buněčnou te-
rapií jsou ve shodě s publikovanými 

výsledky v odborné literatuře velice 
dobré. Obecně platí, že moderní bu-
něčné terapie mají lepší klinické vý-
sledky než stimulačních techniky léčby. 
S transplantací autologních chondro-
cytů jsme začali na našem ortopedic-
kém pracovišti v roce 2013. Jedná se 
o odborně i finančně náročný druh te-
rapie určený pro přesně indikované 
typy chondrálních defektů, individu-
álně schválených revizním lékařem 

zdravotní pojišťovny. V druhé polovi-
ně roku 2014 bychom spolu s prof. E. 
Sykovou měli začít používat k terapii 
chondrálních defektů kmenových bu-
něk. Ortopedické pracoviště MNUL se 
bude i v budoucnu věnovat proble-
matice terapie chondrálních defektů 
a jsme kolegům i pacientům k dispo-
zici ke konzultaci individuálních přípa-
dů. 

MUDr. Pavel Neckař

Dřík METHA

RTG pacienta po implantaci

Nekrotická volná chrupavka

Autologní chondrocytární transplantát Rekonstruovaná kloubí plocha

Defekt kloubní plochy

Pavilon G v areálu MNUL– Ortopedie 2014 >

Redakce Statimu děkuje autorovi 
MUDr. Jiřímu Jurčovi za spolupráci při 
vzniku této odborné přílohy. Současně patří 
poděkování všem lékařům oddělení, kteří 
podklady poskytli.

Ekonomický dopad je v násobcích 
původní endoprotézy. Použitím meta-
fyzárního dříku vracíme tento proces 
o krok zpět. Revizním implantátem pro 
výměnu metafyzárního je standartní 
dřík, určení pro primoimplantaci. Dru-
hým aspektem je invazivita přístupu. 
Při použití miniinvazivních operačních 
přístupů (MIOS) je zavedení obvyklého 
dříku poměrně komplikované. Výkon 
limituje především možná dosažitel-
ná poloha pacienta. Metafyzární dřík 
tento problém elegantně řeší, tím že 
nepotřebuje zavedení v dlouhé ose fe-
muru. Nabízí tedy dva aspekty – šetří 
pacientovu kost a umožňuje miniinva-
zivní výkon, tedy šetří i měkké tkáně.
První pacient je již v plném životě, bez 
omezení, bez bolesti. Osobně doufám, 

že budeme moci tuto metodu rozpra-
covat do všech jejich aspektů, a využít 
její výhody v co největším množství.

MUDr. Jiří Vrzala ml.
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Endoprotéza palce nohy
operativa nohy se stala za poslední dobu dynamickým oborem s množ-
stvím nových možností. Vývoj nových implantátů v současnosti dovoluje 
provést většinu operací pomocí vnitřní fixace. Pro pacienty to skýtá větší 
komfort, bez nutnosti sádrových fixací nebo ortéz. Časnější rehabilitaci 
i lepší funkční výsledky.
Ne zcela uspokojivě vyřešeným segmentem zůstávala a svým způsobem 
i zůstává oblast artrózy základního kloubu palce. Jde o onemocnění, které 
postihuje vcelku širokou část populace a v 80 je oboustranné. Typic-
ky postihne muže středního věku. Nápadná je spojitost se sportem. Je 
jedním z nejčastějších zdrojů bolestí na noze. Operační řešení nabízelo 
buďto variantu se zachováním vlastního kloubu nebo takzvané řešení 
pomocí resekční arthroplastiky. V prvním případě se zlepšení docilovalo 
odstraněním osteofytů – výrůstků okolo kloubu nebo dekompresí kloubu 
– odlehčením pohybu, pomocí různých osteotomií. V druhém případě jde 
o prosté odstranění části článku palce a vzniku jizevnaté náhrady kloubu. 
Oba postupy nejsou zcela ideálním řešením a mají své klady i zápory.
V posledních letech je k dispozici i třetí možnost řešení. Umělá náhrada 
kloubu – tedy endoprotéza palce nohy. Po vzoru endoprotetiky velkých 
kloubů je snaha nahradit poškozené kloubní plochy implantátem, kte-
rý zajistí pohyb a odstraní bolesti. Na trh bylo uvedeno relativně velké 
množství různých implantátů. Postupně byla možnost je získat i na tu-
zemském trhu. Existuje i implantát vyvinutý českou firmou. My jsme si 
zvolili a měli možnost implantovat protézu Movement Great Toe vyvi-
nutou americkou firmou Ascension. Implantát nás zaujal svým designem 
a tzv. „resurfacingovým“ provedením. To znamená, že k implantaci se od-
straňuje minimální nutné množství kosti a poté je protéza ukotvena svým 
tvarem na připravené části kloubu. Dokonce nabízí variantu implantovat 
jen na jednu stranu kloubu se zachováním druhé kloubní plochy. První 
operaci jsme provedli již 5. 4. 2012. V současné době se nám jeví jako 
nejlepší provést implantaci kompletní, tedy nahradit obě kloubní plo-
chy. Při jednostranné implantaci není patrně spolehlivě vyřešen problém 
nestejné geometrie kloubní plochy protézy a ponechané kloubní plochy 
kosti. Není plně odstraněna bolestivost a nedochází tedy i k dobré funkci 
kloubu po operaci.
Pooperační postup zahrnuje intenzivní rehabilitaci, především cvičení 
pohybu. Zaměřujeme se jak na vlastní pohyb palce, tak i na mobilizaci 
celého přednoží a nohy. Plné zatížení je možné až po 6–8 týdnech.
Endoprotéza palce zatím není tak ultimativní řešení jako v případě ky-
čelního nebo kolenního kloubu. Je určena jen pro některá stadia a zatím 
ji nelze paušálně použít na všechny případy artrózy. Také sebou bere 
i obecné komplikace implantátů – uvolnění, infekce, selhání funkce a ma-
teriálu. Proto jsme vyloučili při výběru některé implantáty, které potřebují 
pro zavedení odstranění většího množství kosti. Potíže při nutnosti vy-
jmutí protézy by potom mohly být v těchto případech výrazné.
Ačkoliv endoprotéza palce nohy nemá dlouhou historii, nám se jeví jako 
perspektivní řešení. Klíčem je správný výběr pacienta a správné provedení 
operace. Dosavadní výsledky a spokojenost pacientů jsou optimistické.

MUDr. Jiří Vrzala ml.

Movement Great Toe implantát

Implantovaná endoprotéza
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