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Predný krížny väz

• Hlavnou funkciou ACL je brániť predo-zadnému posunu tibie voči femuru

• ACL hrá významnú úlohu pri stabilite kolena, či už pri statickej alebo 
dynamickej funkcii

• Predný krížny väz tiež zabraňuje nadmernej rotácii

• Chronické poranenie ACL môže byť asociované so zmenou kinematiky 
kolena, a tiež štrukturálnymi zmenami



Predný krížny väz

• Časté zranenie

• Mechanizmus:  1.kontaktný

2.bezkontaktný

• Takmer 70% zranení ACL bezkontaktných (Monk 2010)

• Hlavný mechanizmus vzniku pri zmene pohybu (Tarmah 2016)

• Akútne zranenie kolena je často charakterizované bolesťou a typickým 
sprievodným zvukom ruptúry



Ruptúra predného krížneho väzu



Lever sign test



Ruptúra predného krížneho väzu

• Izolované zranenie ACL tvorí iba 10% prípadov (Monk)

• Poranenie ACL je často asociované s inými poraneniami, a to 
s kombinovaným poranením  collaterálnych ligament, poškodeným 
subchondrálnej kosti a meniskov

• Pri diagnostike ruptúry ACL sa využíva MRI a artroskopia

• Možné manuálne vyšetrenia



Mechanizmus poranenia



Asymptomatické štrukturálne zmeny



Rotácia ako častý rizikový faktor



Mechanizmus poranenia



Narastajúci výskyt - možné príčiny



Následky zranenia predného krížneho väzu



Ďalšie faktory ovplyvňujúce vznik poranenia

• 1. Nedostatočná rozcvička

• 2. Malnutrícia

• 3. Genetika

• 4. Nedostatok spánku

• 5. Pretrénovanie

• 6. Jednostranná záťaž



Životospráva



Strečing



Prevencia poranení 

• Meta-analýza od Meyer et al. 

• Zahŕňala 19 štúdii

• n=26 225 účastníkov

• Neuromuskulárny a proprioceptívny tréning redukoval riziko od 
27%-51% (IRR 0.731, 95% CI 0.61 to 0.87). (IRR 0.493, 95% CI 0.29 
to 0.85)



Samotná diagnostika prevedenia 



(Ne)aplikácia do praxe



Príklady zlepšenia stability a 
neuromuskulárnej funkcie kolena - Drep



HYPETROFIA ACL

• Cieľom štúdie od Grzelak et al. (2012) bolo zistiť, či ťažké cvičenie bude 
viesť k nárastu objemu ACL a PCL. Vzpierači boli vyšetrení pomocou 
MRI. Skupinu tvorilo 9 športovcov a kontrolnú skupinu tvorilo 19 
probandov. A výsledok: 

• Boli pozorované signifikatné rozdiely v prierezových plochách ACL a 
PCL. Podľa autorov štúdie je toto prvá štúdia, ktorá poukázala na  
možnú hypertrofiu ligament, ktorá je spôsobená ťažkým tréningom od 
puberty. Autori tiež poznamenali, že začiatok tréningu mladých 
športovcov má zrejme väčší vplyv ako trvanie tréningu



Sťažené nároky



Posilnenie abduktorov





Zlepšenie stability kolena ako 
prediktívny faktor prevencie
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