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náhrada PZV (předního zkříženého vazu) 
kolenního kloubu je frekventovaný 
ortopedický výkon 

poskytuje dobré funkční výsledky stability 
kolenního kloubu, ale nezabrání vzniku 
degenerativních změn 

příčinou je neanatomické umístění štěpu, 
které dostatečně nekontroluje tibiální 
rotaci a rotaci současně s tibiální translací 

 

 



 

neanatomické postavení 

štěpu je kombinací  

posterolaterálně 

umístěného kanálu tibie  

a transtibiálně cílené 

vysoké centrální pozice 

anteromediálního kanálu 

femuru (pozice 11-12,00, 

resp. 12-01,00) 

 



Anatomická náhrada PZV 

suboptimální výsledky transtibiální 

techniky cílení femorálního kanálu vedly k 

pečlivému prostudování anatomie PZV a  

konceptu biomechanicky korektní 

anatomické náhrady PZV 

 

Yasuda - 2002 

    Fu        - 2003 

 



 

DOUBLE BUNDLE  

čtyřkanálová náhrada  

s dvěma kanály tibie 

a femuru pro oba 

svazky PZV 

SINGLE BUNDLE  

dvoukanálová 

náhrada PZV                                              

 



Typ štěpu PZV 

vždy je použita šlacha m. semitendinosus (ST) a   

    m. gracilis (GR)  

Double bundle náhrada je indikována při tloušťce šlachy 

ST ≥6mm a šlachy GR  ≥4mm, v opačném případě je 

indikována Single bundle náhrada   



Double bundle náhrada PZV - tibie 

PL kanál tibie je vrtán 

jako první cca 3,5 cm 

mediálně od TT u 

předního okraje VPV v 

úhlu 45° sagitálně 

 

AM kanál tibie je vrtán 

druhý v pořadí cca 1,5 cm 

mediálně od TT v úhlu  

    55° sagitálně 

 

 



v kolenním kloubu ústí PL 

kanál v posterolaterální 

části úponové oblasti 

PZV na tibii před ZZV 

AM kanál ústí před  

    PL kanálem  

mezi oběma vrtanými 

kanály je zachován  

kostní můstek  

    cca 2-3 mm 



přesné cílení PL a 
následně AM kanálu  
tibie je umožněno   
cíličem DePuy Mitek    
s 3 mm offsetem  

 

minimalizuje riziko    
neanatomicky 
umístěných kanálů 
tibie  

 



Double bundle náhrada PZV - tibie 



Double bundle  náhrada PZV - 

femur 

 

 

k cílení kanálů femuru 

je použit mediální a 

akcesorní mediální 

vstup  

 



 

tyto vstupy umožňují 

libovolné umístění  

offset cíliče na 

mediální stěně 

laterálního kondylu 

femuru a přesné 

cílení obou kanálů   



 

k cílení AM kanálu 
femuru slouží 
standardní offset cílič 

 

k cílení PL kanálu  
slouží offset cílič 
Arthrex umožňující 
divergenci obou 
kanálů v úhlu 30° 



 

nejprve je vrtán AM 

kanál na pozici   

   10-11,00  

   (resp. 01-02,00), 

následně PL kanál  

na pozici 09-10,00 

(resp. 02-03,00) 

 



Double bundle náhrada PZV - 

femur 



Single bundle náhrada PZV 

dvoukanálová 
náhrada PZV je 
indikována při limitech 
anatomických 
parametrů kloubu 

AP rozměr úponové 
oblasti PZV  

    tibie ≤14mm,  

    šíře interkondylické 
fossy femuru ≤12mm  



 

kanál tibie a femuru je 

umístěn centrálně mezi 

oba svazky PZV 

  

femorální kanál je vrtán 

mediálním či akcesorním 

mediálním vstupem na 

pozici 10,00 

    (resp. 02,00) 

 

 



Single bundle náhrada PZV 



Fixace štěpu PZV 



Závěr 

 

předpokladem dlouhodobě dobrých výsledků 
náhrady PZV je anatomicky přesné umístění 
štěpu dosažené jak Single bundle tak Double 
bundle technikou  



Děkuji za pozornost 


