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Text: 

Poranenie väzov v oblasti spojenia lopatky s kľúčnou kosťou je popisované už v egypských papyrusoch. 

Dôkazy o diagnostike a liečbe tohto poranenia sú archivované z čias Hippokrata (460 - 377 p.n.l.), ktorý 
ako prvý odlíšil túto diagnózu od iných poranení ramena. Staroveký Galén (129 - 199 p.n.l.) si sám 
diagnostikoval toto poranenie, ktoré bolo už v tých časoch spojené so športovou aktivitou, zápasením. 

Akromioklavikulárna (AC) luxácia (separácia), v anglosaskej literatúre „acromioclavicular separation", 
poranenie väzov medzi najvyšším bodom lopatky, akromiálnym výbežkom lopatky, korakoidom 
lopatky a kľúčnou kosťou, je časté poranenie u športovcov. Poranenie AC kĺbu predstavuje 4 - 8 % 
všetkých vnútrokĺbových poranení. V kontaktných športoch je podiel tejto diagnózy v oblasti úrazov 
ramena asi 40 - 50 %. U všeobecnej populácie sú to 4 prípady na 100 000 obyvateľov za rok. V 
štatistikách všetkých športových úrazov predstavuje ten typ poranenia 9 % všetkých poranení ramena. 

Výskyt 

AC luxácia predstavuje 40 - 50 % úrazov ramena v kontaktných športoch ako sú ľadový hokej, rugby, 
lacross, soccer (európsky futbal) a americký futbal. Pallis a kol. v práci o epidemiológii AC luxácie u 
mladých športovcov z roku 2012 udávajú výskyt 9 prípadov na 1000 športovcov za rok. V hokeji je 
percento úrazov ramena na 3. mieste čo do počtu úrazov, s podielom okolo 13 %. Pomer mužov k 
ženám s týmto poranením je 5 : 1, z tohto súboru je 43 % poranení u športovcov do 20 rokov. Pomer 
kompletných poranení k čiastočným, nekompletným je 1 : 2. Niektorí autori uvádzajú až 89 % prevahu 
nekompletných lézií. 

Klasifikácia Rockwood 

Klasifikačná schéma popísaná dvojicou Rockwood-Young (1998) bola všeobecne akceptovaná 
a rozdeľuje AC poranenie do 6 typov. Typ III sa ešte delí na A a B podtyp. V roku 1960 prezentovaná a 
používaná klasifikácia podľa „Tossyho" na 3 typy AC luxácií už dostatočne nezohľadňuje kritériá na 
rozdelenie typu poranení, a tým aj indikáciu na spôsob liečby. 

Mechanizmus úrazu 

V literatúre sú uvádzané dva hlavné, najčastejšie mechanizmy úrazu: - priame násilie na oblasť ramena 
ako pád, náraz; nepriame násilie, napríklad pád na lakeť. Špecifickým nepriamym násilím je pre hokej 
mechanizmus pritlačenia hráča protihráčom smerom na mantinel. Pritlačenie s výsledkom pôsobenia 



sily na rameno protihráča pri odpore mantinelu je vykĺbenie - luxácia v akromioklavikulárnom alebo 
sternoklavikulárnom skĺbení. 

Pri mechanizme úrazu a následnej liečbe je dôležité konštatovanie, že anteroposteriórna stabilita je 
udržiavaná kapsulou a akromioklavikulárnym ligamentom, superinferiórnu stabilitu zabezpečuje 
korakoklavikulárne (konoid a trapezoid) ligamentum. 

Diagnostika 

Diagnostika je založená na anamnéze, klinickom vyšetrení, RTG vyšetrení a eventuálne na iných 
vyšetrovacích metódach (CT, MRI). V anamnéze je prítomný jasný mechanizmus, priame alebo  
nepriame násilie na oblasť ramena. RTG vyšetrenie má na diagnostiku špeciálnu projekciu - Zanca 
projekciu so znížením v AP projekcii o 10 stupňov pod rovinu kľúčnej kosti. Veľmi často používanou 
metódou je RTG snímka oboch ramien v AP projekcii so záťažou (stress) v Zanca projekcii. Záťaž je 6 - 
7 kg. Rozdiel v intervale medzi akromiálnym koncom kľúčnej kosti a akromiom väčší o 25 % ako druhá 
strana svedčí pre kompletnú léziu väzov akromioklavikulárneho sklbenia. V súčasnosti je pri 
pochybnosti na zistenie stupňa poškodenia väzov, a tým aj určenie primeranej liečby, indikované MRI 
vyšetrenie. MRI presne identifikuje stupeň lézie väzov a odhalí aj možné vnútrokĺbové pridružené 
poškodenia ramena (SLAP lézia a lézia šliach rotátorovej manžety) - obr. 4. 

Možnosti liečby 

Poranenie väzivového aparátu medzi lopatkou a kľúčnou kosťou je časté poranenie v kontaktných 
športoch, ale je často popisované aj v individuálnych športoch ako je napríklad zjazdové lyžovanie alebo 
cyklistika. Niektorí autori popisujú poranenie ako následok úrazu pri automobilových pretekoch. 
Napriek tomu, že prvý údaj o tomto poranení je od Hippokrata (460 - 377 p.n.l.), ani v súčasnosti nie je 
jednoznačný názor na „ideálny" spôsob liečby, hlavne pri hraničnom type poranenia - Rockwood III. 
Všeobecne je AC luxácia Rockwood I - II indikovaná na konzervatívnu terapiu, AC luxácia Rockwood IV 
- VI je indikovaná na operačnú liečbu, stabilizáciu. Odborná diskusia k indikácii konzervatívnej resp. 
operačnej liečby pri lézii Rockwood III je vedená hlavne v oblasti troch základných otázok: - Je 
indikovaná u pacienta konzervatívna alebo operačná liečba? - Je pri rozhodnutí o operácii indikovaná 
neodkladná alebo odložená operácia? - Aký typ operácie je u pacienta indikovaný? 

Anatomická alebo neanatomická rekonštrukcia? 

Hlavný cieľ liečby je dosiahnutie nebolestivého ramena s plným rozsahom pohybu, vyhovujúcou silou, 
bez možných limitov v predpokladaných aktivitách, športe. Tieto požiadavky sú rozdielne od pacienta 
k pacientovi a musia byť individuálne akceptované po primárnom vyšetrení a rozhodovaní o spôsobe 
liečby. Prísne individuálny prístup k pacientovi s poranením typu Rockwood III je zdôrazňovaný 
väčšinou autorov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Zdôrazňovaný individuálny prístup 
súčasných autorov publikujúcich rozsiahle štúdie uzavreli talianski autori De Carli a kol. z Ríma v článku 
z roku 2015 konštatovaním, že po oboznámení pacienta s rizikami a benefitmi oboch spôsobov liečby 
je rozhodujúci názor a rozhodnutie pacienta. Konzervatívna liečba. Beitzel a kol. v práci z roku 2013 
konštatujú, že od prvej publikácie o liečbe AC luxácie je popisovaných viac ako 35 konzervatívnych 
spôsobov jej liečby. Medzi výhody konzervatívnej liečby môžeme zaradiť časovo urýchlenejšiu 
rehabilitáciu, vynechanie hospitalizácie. Nevýhodami konzervatívnej liečby sú nevyhovujúci výsledok 
pre bolesti u približne 20 % pacientov, artróza skĺbenia, možná instabilita a určité obmedzenie 
hybnosti. 



Operačná liečba je indikovaná pri type Rockwood IV - VI a podľa indikácie a zohľadnení kritérií aj 
Rockwood III. V práci autorov Beitzel a kol. z USA a Nemecka z roku 2013 bolo analyzovaných 120 štúdií 
o operačnej liečbe  

AC luxácie so 162 technikami operácie, stabilizácie. Historicky bola prvá rekonštrukcia 
korakoklavikulárneho väzu popisovaná v roku 1886. Bosworth prezentoval v roku 1941 
korakoklavikulárnu stabilizáciu skrutkou. Do roku 1960 sa poškodenia AC skĺbenia III. a IV. typu liečili 
hlavne konzervatívne. Po tomto roku sa v literatúre publikovalo cez 60 operačných metód. Medzi 
publikované a používané metódy stabilizácie akromioklavikulárneho skĺbenia patria stabilizácia AC kĺbu 
pomocou Kirschnerových drôtov a serkláže (obr. 5), Steimanovým klincom, „hook" dlahou, 
anatomickou akromioklavikulárnou dlahou. Po publikovaní práce Waevera a Dunna v roku 1972 sa ich 
operačná technika rekonštrukcie korakoklavikulárneho ligamenta s resekciou alebo bez resekcie 
distálneho konca kľúčnej kosti stala najviac preferovanou metódou. Postupne sa vyvinuli rôzne 
modifikácie tejto operácie, rekonštrukcie korakoklavikulárneho ligamenta s resekciou alebo bez 
resekcie distálneho konca kľúčnej kosti. 

Nahradenie ligamenta môže byť riešené autológnym štepom zo šľachy m. palmaris, šľachou m. 
semitendinosus, syntetickým materiálom, metódou „dvojgombíkovej fixácie" s artroskopiou. Súčasné 
tendencie operačného riešenia smerujú k anatomickej rekonštrukcii korakoklavikulárneho ligamenta 
aj s využitím artroskopickej podpory operácie. Indikované k operačnému riešeniu sú luxácie typu 
Rockwood IV - VI. Indikácie k operácii pri type Rockwood III sú individuálne. Vo všeobecnosti patria 
medzi indikovaných pacientov ťažko pracujúci, pacienti s vysokými nárokmi na ďalšie športové, 
pracovné aktivity a vysoko výkonní športovci pri „nadhlavovej - over head" aktivite. Športovci v 
rizikovej skupine kontaktných športov nepatria do skupiny s aktivitou „over head". Medzi nevýhody 
operačnej liečby publikujúci autori zahŕňajú migráciu materiálu použitého pri operácii, eróziu kosti v 
mieste zavedeného materiálu, bolesti v mieste operácie, artrózu AC skĺbenia po operácii, nutnosť 
ďalšej operácie - extrakcie materiálu. 

Záver 

Akromioklavikulárna luxácia (seu AC separácia) je najčastejší úraz športovcov v kontaktných športoch 
v oblasti ramenného skĺbenia. Autori prezentujú možnosti diagnostiky a po stanovení diagnózy aj 
liečbu. V diskusii sa venujú problematickej skupine poranení, typ Rockwood III, rozhodnutie o liečbe 
ktorého je aj v dnešných podmienkach kontroverzné. V súhlase sinými prezentáciami sa pri riešení 
danej diagnózy u športovcov prikláňajú viac ku konzervatívnej liečbe typu Rockwood III, pri 
individuálnom zhodnotení nárokov pacienta a primeranom oboznámení s výhodami a nedostatkami 
možností konzervatívnej ako aj operačnej liečby. Predpokladajú tiež v ďalšej budúcnosti vývoj nových 
metód na stabilizáciu a predpokladaný pokles trvalých následkov po tomto poranení. 


