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Vedoucí lékař artroskopického centra MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a staniční
sestra traumatologie a artroskopického centra na centrálních operačních sálech
Natálie Šubecová při kontrole operačního síta

PROČ ARTROSKOPICKÉ CENTRUM?
Zhruba v posledním desetiletí lze v moderní medicíně pozorovat trend k centralizaci specializovaných odborností. Ať se jedná o traumacentra, kardiocentra či
cerebrovaskulární centra, cíl je vždy podobný – sjednotit zdroje lidské, finanční i organizační a dosáhnout jejich zlepšeného využití. Pokud se má jakákoliv
oblast medicínské činnosti dlouhodobě udržet na vysokém standardu, srovnatelném se světem, je tento postup v současné době nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout. Umožňuje překlenovat organizačně roztříštěné složky
a uchopit úspěšněji problémy v působnosti více odborností. V neposlední řadě
vytváří i motivující prostředí pro zúčastněné specialisty.
HISTORIE ARTROSKOPIE V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Miniinvazivní endoskopická chirurgie kloubů a příkloubních prostorů, zjednodušeně artroskopie, má v Masarykově nemocnici dlouhou tradici. Již v 90. letech
zde byly rutinně prováděny artroskopické výkony, snahou zúčastněných odborníků bylo trvale udržovat úroveň této odbornosti na nejvyšší možné úrovni. Velkého rozvoje doznala artroskopická chirurgie hlavně v prvním a druhém desetiletí
nového tisíciletí, kdy byly díky technologickému a diagnostickému pokroku a úsilí vedoucích pracovníků i jednotlivých odborníků do praxe úspěšně zavedeny
desítky nových postupů, některé z nich unikátní v rámci České republiky a některé unikátní v rámci celého světa. Podrobnější přehled je uveden v samostatném
článku.
Do konce roku 2016 byla artroskopická operativa v Masarykově nemocnici poskytována (podle počtu provedených výkonů) třemi pracovišti: klinikou úrazové chirurgie, ortopedickým oddělením a oddělením sportovní medicíny. Každé
z pracovišť budovalo vlastní tým, zajišťovalo vlastní přístrojové vybavení a školicí
i vědeckou činnost pojímalo různým způsobem i různou intenzitou.

v ústecké Masarykově nemocnici
Je poměrně obtížné poskytnout všem
mladším lékařům artroskopistům přístup k základní operativě v dostatečně
motivujícím prostředí a zkušenějším
kolegům komplexně předávat znalosti
k provádění složitých technik. Výchova
zkušeného artroskopisty trvá několik
let a i pro školící lékaře může být obtížným a stresujícím úkolem. Ne každý
zkušenější artroskopista je motivován
k setrvání v Masarykově nemocnici
a část letitého výchovného úsilí se při
jejich odchodu ztrácí. Některé techniky
jsou tak v současnosti bohužel vázány
na jediného operatéra. Propustnost
systému pro artroskopické ošetření
akutních poranění kloubů je ovlivněna
omezením kapacity Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., k poskytování operačních
programů, a tak v minulosti správně
nastavené systémy ošetření akutních
traumat měkkého kolene jsou závislé
spíše na momentální situaci v operativě a na osobním nasazení jednotlivých
službu konajících lékařů.
Prostor pro vědeckou, výukovou,
přednáškovou a publikační činnost,
což jsou základy moderní vize Masarykovy nemocnice jako nemocnice
univerzitního typu, v běžném provozu
prakticky není. Tato činnost se odehrává opět spíše na bázi osobní aktivity
několika jedinců bez kooperace napříč
odděleními. I přesto byli jednotliví lékaři schopni publikovat několik článků
v impaktovaných časopisech a přednášet pravidelně na národních i mezinárodních kongresech.
PROBLÉMY? ŘEŠENÍ!
Reakcí na prohlubující se problémy
v zajišťování artroskopické operativy a výuky bylo počátkem roku 2017
zřízení artroskopického centra Masarykovy nemocnice sdružujícího

muskuloskeletální chirurgy se specializací na artroskopické výkony napříč
pracovišti. Přirozeným organizačním
centrem byla klinika úrazové chirurgie
jakožto největší artroskopické pracoviště Masarykovy nemocnice i celého
kraje s nejvyšším počtem a nejširším
spektrem prováděných výkonů, rovněž s nejpočetnějším artroskopickým
týmem s největšími vědecko-výzkumnými, školicími a publikačními zkušenostmi. Dalšími zapojenými pracovišti
je oddělení sportovní medicíny a ortopedické oddělení.
Cíle a úkoly, s nimiž bylo centrum vytvořeno, lze shrnout do třech hlavních
zájmových lokalit:
Organizační
–– Smysluplné plánování a využití prostoru ve všech dostupných operačních programech.
–– Zlepšení využití lůžkového fondu
jednotlivých pracovišť.
–– Zvýšení úrovně organizační komunikace mezi zúčastněnými pracovišti.

–– Centralizace údržby a plánování
obnovy či zlepšování přístrojového
vybavení.
–– Důkladnější využití dostupných
školicích míst pro vhodné kandidáty, zefektivnění spolupráce s industrií.
Personální
–– Zintenzivnění výchovy mladých lékařů a rozšíření jejich možné odbornosti.
–– Zatraktivnění kostně-chirurgických
oborů pro absolventy.
–– Vytvoření odborných týmů pro jednotlivé klouby či techniky napříč
odděleními.
–– Zajištění návaznosti ve výuce špičkových technik a jejich předání dalším zkušeným lékařům.
Vědecká
–– Zvýšení produkce odborných sdělení a článků, zapojení většího počtu
specialistů do tohoto pro nemocnici tak významného procesu.
–– Rozšíření přednáškové činnosti.

Artroskopicky asistovaná osteosyntéza hlezenní kosti, světově jedinečná
metoda užívaná týmem artroskopického centra jakožto jediným pracovištěm
v České republice
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–– Příprava a zavádění dalších nových
špičkových či unikátních technik.
–– Snaha o zapojení do grantového
programu Masarykovy nemocnice.
–– Intenzivnější práce na odborném
i laickém mediálním obrazu miniinvazivní artroskopické chirurgie
v Masarykově nemocnici, která je
na špičkové české úrovni.

Lékaři artroskopického centra ošetřili
metodou artroskopicky asistované
osteosyntézy patní kosti již více než
70 pacientů, nejvíce ve střední Evropě

Artroskopicky asistovaná
osteosyntéza zlomeniny v oblasti
lokte, kterou lékaři artroskopického
centra provedli jako první v České
republice
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ARTROSKOPICKÉ CENTRUM, PRVNÍCH
5 MĚSÍCŮ
Již v rámci přípravy centra i posléze
po zahájení jeho činnosti probíhaly
a probíhají koordinační schůzky jednotlivých odborností, zintenzivnila
se komunikace, zlepšilo se vzájemné
plánování. V rámci činnosti artroskopického centra již proběhlo:
–– Na centrálních operačních sálech
(COS) inventura operačních sít,
jejich sjednocení, zdvojení instru
mentace na nejčastěji používané
indikace, což umožňuje využít
operatérem preferovanou techniku, příprava zadávacího řízení
na doplnění instrumentace pro
artroskopii kyčle, vzájemné využívání sálové kapacity kliniky úrazové chirurgie (KÚCH) a oddělení
sportovní medicíny (SM), zlepšení
vyjednávací pozice s dodavateli techniky (školicí místa, výuka),
zvýšení systemizace sesterského
personálu.
–– Na ortopedickém oddělení s velkou podporou oddělení dětské
chirurgie byl zahájen provoz hybridního sálu s podílem artroskopické operativy v gesci mezioborových
operačních týmů (Ortopedie +
KÚCH, Ortopedie + SM), byla doplněna instrumentace na rekonstrukční výkony.
–– Lékaři oddělení sportovní medicíny se podílejí na péči o své pacienty, hospitalizované na klinice
úrazové chirurgie a ortopedickém
oddělení a zároveň se podílejí

v ústecké Masarykově nemocnici
na výchově artroskopistů kliniky
úrazové chirurgie a ortopedického
oddělení.
Každý nový projekt, zvláště tohoto
rozsahu, prožívá své dětské nemoci,
zatím však nebyly překážkou dalšího
rozvoje a prohlubování spolupráce.
Lékaři podílející se na činnosti artroskopického centra Masarykovy
nemocnice, a to jak z kliniky úrazové
chirurgie, oddělení sportovní medicíny, tak i ortopedického oddělení, za prvních 5 měsíců společného
úsilí dokázali hodně:
–– Vytvořit nové mezioborové týmy,
zvláště pro chirurgii kyčle.
–– Absolvovat stážové pobyty ve školicích centrech západní Evropy.
–– Zavést do klinické praxe další špičkové artroskopické techniky, zvláště mnohočetné rekonstrukce vazů
v oblasti kolenního kloubu, řešení chondrálních defektů v oblasti
kolene a hlezna či komplexněji
pojmout problematiku femoropatelárního kloubu.
–– Zlepšit ošetřování akutních poranění, zvláště měkkého kolene a ramene.
–– Provést republikově unikátní výkon v oblasti loketního kloubu.
–– Připravit motivující prostředí pro
mladé kolegy – artroskopisty, stát
se lákadlem pro budoucí kolegy –
absolventy a mladé lékaře hledající zázemí špičkového pracoviště
a nemocnice.
–– Stabilizovat financování náročných rekonstrukčních výkonů,
vytvořit zázemí pro revizní artroskopické výkony pro celý Ústecký
kraj a navazující regiony.
–– Rozvinout
úzkou
spolupráci
s předními odborníky v rámci celé
České republiky.
–– Lektorovat kadaverické artroskopické kurzy, jediné svého druhu
v ČR.

–– Přednést více než 15 přednášek
s artroskopickou tématikou na národních i mezinárodních sympoziích.
–– Zapojit do vzdělávací, přednáškové
a publikační činnosti mladé lékaře.
–– Připravit k publikaci původní práce
do časopisu s impakt faktorem.
–– Podporovat studenty postgraduálního studia, včetně jmenování vedoucího lékaře artroskopického centra
Masarykovy nemocnice školitelem

v PGS oboru Experimentální chirurgie na 2. LF UK.
–– Připravovat kongres Artroskopie
v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii s live-surgery a mezinárodní účastí, který se uskuteční
17. 10. 2017.
Mnoho již bylo dosaženo, další velké
cíle jsou však stále před námi. Úspěšné etablování a rozvoj činnosti centra
by nebyly možné bez intenzivní podpory vedení a zaměstnanců Masarykovy

nemocnice, kliniky úrazové chirurgie,
oddělení sportovní medicíny, ortopedického oddělení, oddělení dětské chirurgie a centrálních operačních sálů,
za což jim patří můj dík.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.,
vedoucí lékař artroskopického centra
a zástupce přednosty Kliniky úrazové
chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
pro vědu, výzkum a vzdělávání

Vývoj miniinvazivního ošetřování kloubů a artroskopické operativy
Artroskopie je operační zákrok, vyšetřovací a terapeutická metoda, během které
je chirurg za pomoci kamery (artroskopu) schopen důkladně vyšetřit intraartikulární struktury a díky speciálním nástrojům schopen provést chirurgický zákrok.

Příprava kolene k artroskopicky asistované náhradě předního křížového vazu
kolene

HISTORIE ARTROSKOPIE OBECNĚ
Počátky artroskopie se datují do roku
1806, kdy německý lékař Bozzini představil svůj první cystoskop pro studium
močového měchýře, zdrojem světla
byla svíčka. V druhé polovině 19. století
lékaři používali jako zdroj světla další
chemické a fyzikální možnosti, velkým
posunem byl rok 1879, kdy Edison
vynalezl žárovku. Prvenství v zavedení cystoskopu do kolene je připsáno

japonskému profesoru Takagimu roku
1918. Původně používal nástroj průměru 7,3 mm, tento průměr se ale ukázal
jako nevhodný, proto pracoval na vývoji menších typů. V roce 1931 vyvinul
nástroj o průměru 3,5 mm, který se stal
modelem těm současným.
V západním světě provedl švýcarský
lékař Bircher v roce 1921 první artroskopii kolene pomocí břišního laparoskopu. Žák profesora Takagiho, doktor

Watanabe, rozvíjel v období po II. světové válce artroskopii a stal se „otcem
moderní artroskopie“. V roce 1955 provedl první artroskopickou částečnou
menisektomii. Napsal první ilustrované atlasy artroskopie, později atlas
s barevnými fotografiemi. První artroskop v ČSSR byl pořízen díky prof. Popelkovi na I. ortopedickou kliniku
v Praze v roce 1971.
Boom artroskopie v 70. letech 20. století přišel s objevem optických vláken
a využíváním televizní techniky. Viditelnost se zlepšila světelnými kabely
z optických vláken a televizní monitor umožnil chirurgům zobrazit obraz
na obrazovce, a tak se nemuseli spoléhat na přímou vizualizaci očima přes
artroskop. Dnes je prakticky každý
kloub v lidském těle přístupný pomocí
artroskopie. Artroskopická operativa
se stala hlavní terapeutickou technikou spíše než jen diagnostickým nástrojem.

HISTORIE ARTROSKOPIE
V ÚSTÍ NAD LABEM
Vývoj artroskopické operativy v Masarykově nemocnici se datuje do roku
1990, kdy byla na ortopedickém oddělení provedena první artroskopie
kolene. Dále byla technika rozvíjena
a byly zde prováděny první artroskopicky asistované plastiky předního
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Vývoj miniinvazivního ošetřování kloubů a artroskopické operativy
Výčet artroskopických operací pro jednotlivé anatomické oblasti

Zlomenina chrupavky a kosti v oblasti kolenního kloubu před artroskopickým
ošetřením

zkříženého vazu. V následujících letech byla díky MUDr. Pašovi z Brna tato
metoda zavedena i na traumatologickém oddělení. Artroskopování následujících kloubů bylo poté otázkou
několika nadcházejících let.
První artroskopie ramene byla provedena v roce 2002 na ortopedii, zpočátku se prováděly subakromiální
dekomprese, od roku 2005 přední
stabilizace kloubu. Tuto techniku dále
rozvíjelo taktéž traumatologické oddělení. Opravdu experimentální provedení 2 artroskopií kyčelního kloubu
bez dnes již pro kyčel upravených
nástrojů a potřebného extenčního
stolu provedl MUDr. Provazník na ortopedickém oddělení v roce 2003.
Od té doby se tato technika odmlčela
až do roku 2014, kdy se MUDr. Avenarius a MUDr. Riegl ve spolupráci
s MUDr. Kautznerem z Fakultní nemocnice Motol zasloužili o rozšíření
portfolia operovaných kloubů o kyčel,
nyní již s kompletním potřebným vybavením. O rozvoj této techniky se nyní
stará nadále MUDr. Avenarius s primářem Oddělení sportovní medicíny
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Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Neckařem.
MUDr. Kopp, nynější vedoucí lékař artroskopického centra, se na traumatologickém oddělení zasloužil o rozvoj
artroskopie v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z., hlavně v oblasti loketního a subtalárního kloubu. Artroskopii
subtalárního kloubu od roku 2009 využívá u rtg. obrazu příznivějších zlomenin patní kosti pro jejich miniinvazivní
osteosyntézu, jedná se o unikátní operační techniku.
Artroskopii zápěstí se od roku
2012 věnuje na úrazovém oddělení
MUDr. Mišičko, techniku dále rozvíjí se specialistkou na chirurgii ruky
MUDr. Meluzinovou. Od ledna 2017
bylo vytvořeno artroskopické centrum v ústecké Masarykově nemocnici, došlo tím ke splynutí a propojení
know-how mezi lékaři kliniky úrazové chirurgie, ortopedického oddělení
a oddělení sportovní medicíny. Díky
tomu se budou nabyté zkušenosti
a odhodlání snadněji předávat mladším lékařům a urychlí se tak jejich
učební křivka.

Oblast ramene
–– Stabilizace předních, zadních i vícerovinných nestabilit.
–– Řešení poranění manžety rotátoru,
rekonstrukční či paliativní výkony.
–– Řešení poranění podlopatkového
svalu.
–– Komplexní postupy pro chirurgii
ramenní části dvouhlavého svalu
pažního.
–– Postupy pro řešení útlakových syndromů nadpažku.
–– Chirurgie kloubu mezi klíčkem a lopatkou.
–– Osteosyntéza zlomenin jamky lopatky.
–– Řešení poúrazových ztuhlostí kloubu.
Oblast lokte
–– Řešení poúrazových či degenerativních ztuhlostí.
–– Vyjímání volných kloubních těles,
odstraňování kloubních výrůstků.
–– Osteosyntéza hlavičky vřetenní
kosti.
Oblast zápěstí
–– Diagnostika a léčba poranění mezikostních vazů v zápěstí.
–– Diagnostika a léčba poranění vazového systému mezi předloktím
a zápěstím.
–– Vyjímání volných kloubních těles,
odstraňování kloubních výrůstků.
–– Osteosyntéza člunkové kosti.
–– Osteosyntéza vřetenní kosti.
Oblast kyčle
–– Řešení útlakových syndromů kyčle vycházejících ze stehenní kosti
i z pánve.
–– Chirurgie kloubního pouzdra a jeho
úponů na pánvi.
–– Vyjímání volných těles.
Oblast kolene
–– Komplexní chirurgie menisků včetně jejich sešívání a záchovných výkonů.

–– Komplexní chirurgie předního zkříženého vazu včetně jeho akutních
sešití či přikotvení a jeho náhrad
vícero technikami, revizní chirurgie
selhaných náhrad předního zkříženého vazu.
–– Komplexní chirurgie zadního zkříženého vazu včetně jeho akutních
sešití či přikotvení a jeho náhrady.
–– Ošetřování opotřebených či odlomených částí chrupavky technikami
zpětného přikotvení či ošetření poraněných ploch, případně náhradou
vlastními nebo cizími štěpy či kultivovanými vlastními buňkami.
–– Chirurgie postranních kolenních
vazů včetně jejich akutního sešití
či náhrady vnitřního či zevního postranního vazu různými technikami.
–– Chirurgie kloubu mezi stehenní
kostí a čéškou včetně výkonů na závěsném aparátu čéšky.
–– Osteosyntéza zlomenin dolního
konce stehenní či horního konce
holenní kosti.
Oblast hlezna
–– Řešení útlakových syndromů předního hlezna, zadního hlezna či
spodního hlezna.

Náhrada zevního postranního vazu kolene štěpem z dárce, jedinečná metoda
užívaná již několik let v artroskopickém centru

–– Léčebné spojení kloubů (déza) horního hlezna či spodního hlezna vícero technikami.
–– Osteosyntéza patní kosti.
–– Osteosyntéza hlezenní kosti.
–– Ošetřování opotřebených či odlomených částí chrupavky technikami

zpětného přikotvení či ošetření
poraněných ploch, případně náhradou vlastními nebo cizími štěpy či
kultivovanými vlastními buňkami.
MUDr. Jan Riegl
artroskopické centrum Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Artroskopicky asistovaná stabilizace čéšky pomocí štěpu (MPFL)
Opakované luxace (vymknutí) pately jsou významným problémem zejména
mladších pacientů a výrazně snižují kvalitu jejich života. Opakované dislokace pately poškozují chrupavku a dávají příčinu vzniku a následným bolestem
ve stehno-čéškovém skloubení. Velmi často dojde při luxaci pately, hlavně však
při jejím návratu do správné polohy, k poranění chrupavky na zevním kondylu
femuru (stehenní kosti) i na patele.
Luxace jsou častěji u žen než u mužů. luxuje zevně. Proto bývá u opakovaMohou být buď vrozené nebo poúrazo- ných luxací většinou poraněný vnitřní
vé, případně kombinovaného původu. závěs čéšky. Důležité je provést náhraLéčba bývá u opakovaných vymknutí du poškozeného závěsného aparátu.
buď konzervativní (ortéza) nebo ope- Náhradu mediálního (vnitřního) závěrační. K operační léčbě jsou indikováni su čéšky provádíme miniinvazivně. Ze
pacienti po předchozím důkladném kli- zadního přístupu v podkolenní jamce
nickém vyšetření a u každého pacienta vedeme asi tři centimetry velký řez
je provedeno před operací RTG a CT. a odebíráme šlachu m. gracilis, kteČéška se téměř ve všech případech rá je použita jako štěp, který zamezí

dalším vykloubením čéšky. Z jednoho
cíleného řezu podélně u čéšky se dostaneme k vnitřnímu okraji čéšky. Poté
provedeme cílený řez na vnitřním dolním okraji stehenní kosti. Volné konce
štěpu speciálními kotvičkami přikotvíme do čéšky a ohnutý střed štěpu
vsuneme do kanálu ve stehenní kosti.
Fixaci do kanálu ve stehenní kosti provedeme vstřebatelným šroubem. Výsledkem této stabilizace je nová tkáň,
která nahrazuje vnitřní závěs pately.
Při stabilizaci čéšky vždy používáme
artroskop, abychom mohli ošetřit defekt na chrupavce, který bývá při opakovaných luxacích velmi častý. Poté
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Artroskopicky asistovaná stabilizace čéšky pomocí štěpu (MPFL)

Na snímku (vpravo) vedoucí lékař artroskopického centra v ústecké
Masarykově nemocnici MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., při konzultaci
s operatérem Jakubem Avenariusem

za nízkého plnicího tlaku (vodné prostředí)
kontrolujeme správné umístění čéšky centrálně ve skloubení čéšky a stehenní kosti.
Možnost artroskopicky asistované náhrady
stehno-čéškového vazu výrazně zlepšuje
výsledky operace, neboť lze i dynamicky
za pomoci kamery vyšetřit pohyb čéšky vůči
stehenní kosti. Nesmírně důležitou součástí
léčebného procesu je spolupráce pacienta
a následná pooperační rehabilitační péče.
V artroskopickém centru je tato unikátní
artroskopicky asistovaná stabilizace čéšky
pomocí šlachového štěpu (MPFL) prováděna s velkým úspěchem. U správně indikovaných pacientů má tato metoda významnou
úspěšnost a výrazně zlepšuje kvalitu jejich
života. Dále pak snižuje možnost vzniku
degenerativních změn ve skloubení mezi
čéškou a stehenní kostí. Díky artroskopickému centru můžeme využívat nejmodernější
implantáty, které výrazně zvyšují úspěšnost
této operace.
MUDr. Jakub Avenarius,
Klinika úrazové chirurgie Fakulty
zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Složité rekonstrukce vazů kolenního kloubu
Vazy (ligamenta) jsou fibrózní tkáně, které spojují kosti a stabilizují vlastní kloub.
Koleno má 4 základní vazy: přední zkřížený vaz, zadní zkřížený vaz, vnitřní postranní vaz a zevní postranní vaz.
Tzv. mnohočetné poranění vazů nasta- několika malými řezy pomocí pro danou
ne, jestliže jsou poraněny 2 a více z výše operaci speciálně vyrobených nástrojů.
uvedených vazů. Toto poranění je často Operatér pomocí vrtacích nástrojů vyspojeno s vysokoenergetickými úrazy, tvoří tunel ve stehenní a holenní kosti,
pády nebo sportovními úrazy (lyžová- do těchto tunelů se poté provlékne či
ní, fotbal). Vzniklé poranění vyžaduje zasune a následně např. šroubem (kovždy tzv. rekonstrukční operaci. Cílem vovým, keramickým) fixuje získaný štěp
operace je obnovení poškozené tkáně tak, aby co možná nejvíce napodoboval
a tím i funkce kloubu. Jestliže k obnove- původní pozici a tím i funkci poškozenéní kloubní funkce nedojde včas, vzniká ho vazu.
tzv. nestabilní kloub. Takovýto stav pak
POOPERAČNÍ PÉČE
vede k rychlému rozvoji artrózy kolenní- Po takto složitých operačních výkonech
ho kloubu.
je nutné po určitou dobu operovaný

DIAGNÓZA PORANĚNÍ

Hlavním problémem v určení správné
diagnózy a postupu léčby u pacientů
s mnohočetným poraněním vazů je zjistit typ a tíži poranění vazů. Diagnóza
začíná důkladnou úrazovou anamnézou
a provedením testovacích manévrů zkušeným ortopedem či traumatologem.
Dalším krokem je provedení zobrazovací techniky, která nám přinese více informací o povaze a typu poranění (rtg.,
ultrazvuk, magnetická rezonance). Veškeré získané informace musí být poskládány dohromady a poté je určen další
postup léčby. U mnohočetných poranění
vazů je vždy doporučena operační léčba.
Načasování operace je ovlivněno různými faktory (dobou od úrazu, přidruženými poraněními pacienta, pracovní
a sportovní aktivitou pacienta, dalšími
nemocemi pacienta jako např. cukrovkou, obezitou, nebo i kouřením).

OPERAČNÍ VÝKONY

Lékaři artroskopického centra využívají know-how předních českých
oborníků – artroskopistů, na snímku první zprava MUDr. Roman Bartoš,
zástupce primáře Ortopedického oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá
Boleslav, specialista na rekonstrukční výkony v oblasti kolenního kloubu
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Dobře sehraný a početný tým umožní
současnou přípravu kolenního kloubu
i odebraného štěpu, čímž šetří čas
a snižuje operační zátěž pacienta

Během rekonstrukční operace vazů kolena jsou poškozené vazy nahrazeny
jinými tkáněmi – nejčastěji šlachovými
štěpy. Tyto náhrady – štěpy jsou získány
buď z jiného místa na těle pacienta (tzv.
autologní štěp), nebo od dárce (tzv. alogenní štěp). Vlastní operační technika
je obvykle provedena za pomoci artroskopu, miniinvazní operační technikou,

kloub fixovat v ortéze, aby došlo k pevnému prohojení mezi štěpem a kostí.
Dlouhodobá rehabilitační terapie je součástí pooperačního období, aby došlo
k obnovení svalové síly a rozsahu pohybu. Ortézu nebo francouzské hole pacient používá 6 až 8 týdnů od operace.

RIZIKA A KOMPLIKACE OPERACE

Bohužel u takto složitých a náročných
operačních výkonů může dojít k selhání
rekonstruovaného vazu. Příčinou takového selhání je nejčastěji technická chyba při operaci, porucha prohojení mezi
štěpem a kostí, neadekvátní rehabilitace, nebo infekce rány.
Tyto složité multi-ligamentózní rekonstrukční operace jsou náročné nejen pro
pacienta, ale i pro ošetřující personál,
a proto jsou prováděny jen na několika
pracovištích v ČR. V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., provádíme veškeré
spektrum těchto složitých rekonstrukčních vazivových operací. Právě spolupráce v rámci vzniklého artroskopického
centra nám umožňuje získané zkušenosti sdílet a tím vytvářet kvalitnější léčebný proces pro naše pacienty.
prim. MUDr. Pavel Neckař
Oddělení sportovní medicíny
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Ruptura předního zkříženého vazu
(artroskopický obraz)

Nově vytvořený (rekonstruovaný)
přední zkřížený vaz hamstringovou
šlachou

Šlachový štěp ze čtyřhlavého svalu
stehenního s kostními bločky
na konci

Protažení štěpu do kolenního
kloubu
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Operační léčba poškozené chrupavky
PŘÍČINY POŠKOZENÍ CHRUPAVKY

Obr. 1: Defekt chrupavky kolenního
kloubu v části stehenní kosti

Obr. 2: Artroskopická technika
ošetření defektu chrupavky pomocí
návrtů kosti

Příčina poškození chrupavky není stále
jednoznačně vyřešena. Někteří autoři
se kloní k teorii traumatické – úrazové,
vycházející ze statistiky vážného úrazu
kloubu v anamnéze až u 50 % případů.
V případě částečného poranění chrupavky, které nepoškozuje kostní tkáň
pod chrupavkou, většinou nedojde
k samovolnému zhojení defektu. Trauma kloubní chrupavky pronikající až
do kosti pod vlastní chrupavkou se naopak často hojí novotvorbou vazivové
chrupavky, tato je ale méně odolná než
původní typ chrupavky hyalinní.
Degenerativní onemocnění chrupavky – artróza – se projevuje poruchami
integrity chrupavky a kloubu jako takového. Dochází k destrukci a úbytku
chrupavky. V kosti pod chrupavkou
naopak dochází k remodelaci kostní
struktury a přerůstu kosti, která se projeví sklerotizací a výskytem okrajových
kostních výrůstků – osteofytů. Celkově
se mění tvar kloubu a jeho pohyblivost.
K destrukci kloubu napomáhá také
onemocnění synoviální výstelky kloubu
a změny složení kloubní tekutiny.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TERAPIE
CHRUPAVKY

Obr. 3: Ošetření defektu chrupavky
přenesením zdravé tkáně z jiné části
kloubu – mozaikoplastika

Obr. 4: Defekt chrupavky vyplněný
transplantovanými autologními
chondrocyty
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Slovo závěrem
skupině metod patří buněčné terapie,
mezi které řadíme přenosy vlastní zdravé tkáně do místa poškození – tzv. mozaikoplastika (obr. 3) a nové moderní
buněčné terapie. Mezi moderní buněčné terapie patří autologní chondrocytární transplantáty (obr. 4) a aplikace
kmenových buněk samotných či v rámci 3D strukturálního nosiče (obr. 5).
Veškeré uvedené možnosti operační
terapie včetně moderních buněčných
transplantací jsou nyní pro pacienty
Ústeckého kraje dostupné v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice
opakovaně obhájilo statut odběrového
a transplantačního centra pro autologní
chondrocyty a je tak jediným místem,
kde se tato terapie v oblasti severozápadních Čech provádí. V rámci činnosti
odběrového zařízení pro buněčné terapie rozvíjíme klinický výzkum využití
kmenových buněk u pacientů s poškozením chrupavky kolenního kloubu,
s cílem nabídnout tuto léčebnou metodu našim pacientům, jakmile bude
legislativně v ČR povolena, jak již tomu
je v jiných státech EU.
prim. MUDr. Pavel Neckař
Oddělení sportovní medicíny
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Léčba poškozené kloubní chrupavky je
relativně obtížná především díky složitým mechanickým vlastnostem a velmi
omezené schopnosti regenerace kloubní chrupavky. Současné možnosti operační léčby defektů chrupavky (obr. 1)
jsou limitovány a dají se rozdělit na dva
základní typy. První typ operační léčby
směřuje ke stimulování vlastní tkáně
a tím k tvorbě nového kloubního povrchu. Druhým typem léčby je úplné
odstranění poškozeného okrsku chrupavky a kompletní nahrazení poškozené části vlastní či dárcovskou tkání.
Druh zvolené terapie závisí zejména
na typu a velikosti poškození a na věku
pacienta. K první metodě lze přiřadit Obr. 5: Defekt chrupavky v kolenním
operační zákroky typu mikrofraktur kloubu vyplněný 3D nosičem z kyseliny
a abrazivní techniky (obr. 2). K druhé hyaluronové po fixaci tkáňovým lepidlem

Co říci závěrem? Na předchozích stránkách jste měli možnost nahlédnout do historie artroskopie
a zákulisí jejích jednotlivých špičkových technik v podání našich expertů, za zpracování a přípravu
článků mým kolegům velmi děkuji.
uvedené, bylo místem setkávání lidí
a názorů, místem, kde budeme plánovat, spolupracovat a posouvat obor
dál, předávat nashromážděné zkušenosti a vytvářet zkušenosti nové. Jistě
se to neobejde bez občasného zaskřípění, nepochopení či komunikačního
problému. Ale tak je to všude, kde spolu pracují lidé (a chirurgové zvláště).
Máme velkou podporu vedení nemocnice i vedení jednotlivých klinik
a oddělení, což rozhodně není samozřejmé ani definitivní. Jen vlastní prací
a dosahovanými výsledky dokážeme,
že důvěra a investice vložené do artroskopického centra byly zhodnoceny
dobře.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

Je zřejmé, že artroskopické centrum
Masarykovy nemocnice je v daném
rozsahu mezioborové spolupráce
a odborné náplně v rámci republiky
jedinečné. Nerad bych se dotknul slovutných fakultních pracovišť, nicméně
díky přesahu do jednotlivých oborů, ať
již se jedná o traumatologii s důrazem
na včasnost ošetření a dobrou znalost
miniinvazivní osteosyntézy, o sportovní medicínu s naplňovaným potenciálem péče o širokou sportovní veřejnost
i špičkové sportovce či o ortopedii
s hlubokou znalostí problematiky degenerativních kloubních onemocnění,
spojení sil přináší nebývalé možnosti
rozvoje, vysoce převyšující potenciál
jednotlivých klinik a oddělení.

Je jen na nás samých, jak dokážeme
tyto možnosti využít. Projekt a filozofie artroskopického centra vychází
z dobrovolnosti a vlastní aktivity jeho
účastníků, liší se tak od běžných hierarchizovaných systémů klinik a oddělení. Cílem není nařizovat a omezovat,
ale poskytovat možnosti osobního
a odborného rozvoje každému, kdo
projeví zájem a iniciativu, ať již se
jedná o čerstvého lékaře či zkušeného odborníka – artroskopistu. Proces
vzdělávání specialisty na artroskopickou miniinvazivní chirurgii je dlouhý
a náročný, spektrum možných výkonů
téměř neomezené.
Mojí ambicí je, aby artroskopické centrum poskytovalo zázemí pro výše

Úplným závěrem bych všechny kolegyně a kolegy z řad lékařského
i sesterského personálu rád pozval
na podzimní sympozium s živými přenosy operací ze sálů. V blízké době
bude finalizován program, v jehož
rámci vystoupí v lékařské sekci odborníci z České republiky i kolegové
z Německa. Sesterská sekce se zaměří
na pre-, peri- a postoperační péči o artroskopované pacienty, a to z pohledu
sestry na oddělení, na sále a v rámci
následné rehabilitace, sestřičky nebudou ochuzeny ani o živé přenosy a zajímavé video ze sálů. Společenský večer
i samotné sympozium se uskuteční
v příjemném prostředí ústeckého hotelu Clarion. Budu se těšit na setkání!
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.,
vedoucí lékař artroskopického centra
a zástupce přednosty Kliniky úrazové
chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
pro vědu, výzkum a vzdělávání
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Klinika
úrazové chirurgie

Ortopedické
oddělení

Oddělení sportovní
medicíny

AREÁL MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
ve spolupráci s OS ČLK a POUZP
Vás zve na

Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně
a ortopedii – konference s mezinárodní účastí a live-surgery
úterý 17. října 2017, hotel Clarion

Akce probíhá pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.
Odborní garanti:
Lékařská sekce: MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.,
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: lubomir.kopp@kzcr.eu.
Sesterská sekce:
Ing. Bc. Soňa Brabcová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: sona.brabcova@kzcr.eu.

Účastnické poplatky:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci:
200 Kč vč. DPH
Oběd:
150 Kč vč. DPH
Společenský večer 16. října:
300 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou.
Konference je zařazena do kreditního systému dle
platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

Přihlášky, informace:
www.kzcr.eu/konference/artroskopie

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Redakce Statimu děkuje panu MUDr. Lubomíru Koppovi, Ph.D.,
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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