Kolenní kloub je největším a nejvíce zatěžovaným kloubem pohybového ústrojí člověka. Jeho zátěž se navíc zvyšuje při pracovních a sportovních aktivitách. Mimo fyziologického opotřebování je rovněž ohrožen ve všech směrech případným úrazem, systémovým kloubním postižením, záněty i nádorovým onemocněním. Izolované postižení kolenního kloubu bývá často diagnostickým problémem praktického lékaře, ortopeda i revmatologa.

Úvodní kapitola je věnována anatomii kolenního kloubu a v ilustrujících schématech dokumentuje složitost jeho stavby. Podrobné klinické vyšetřovací metody začínají anamnézou, aspekcí, palpací a podrobným popisem vyšetření pohyblivosti kloubu a jejich interpretací. Ke klinickému vyšetření se řadí rentgen, kde nativní snímek kolena zůstává stále základním zobrazovacím vyšetřením. Rentgenové diagnostice jednotlivých chorobných stavů (např. revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, sklerodermie, artritidy se spondylitidou, osteoartróza, revmatické syndromy infekčního původu, kloubní nádorůy a léze jim podobné a další) je věnována pozornost v samostatné kapitole.
Možnost zobrazení téměř všech struktur kolenního kloubu dává v současné době ultrasonografické vyšetření, poněkud omezené možnosti jsou uvnitř kloubu. Dobře zachycena může být tekutina i cystické útvary, artrotické změny i komplikace pooperačních stavů. Výhodné je použití ultrasonografie mj. při vyšetření novorozeneckého a dětského kloubu.
Magnetická rezonance (MR) je v současnosti používána pro zobrazování všech částí lidského těla. Zásadní kontraindikací je přítomnost kovových implantátů v těle vyšetřovaného. K základnímu seznámení s uvedenou metodou je popsána technika MR vyšetření, zobrazení a hodnocení nálezů (poškození vazů, ruptura, postižení chrupavky, synovitidy a přítomnost výpotku), finanční náklady i výtěžnost metody pro dané indikace.
Další popsanou diagnostickou metodou je artroskopie. Tato endoskopická metoda umožňující z minimálního přístupu vizuální diagnostiku i operační řešení nitrokloubních poranění i dalších patologických stavů dramaticky změnila diagnostiku i terapii kloubních traumat i dalších patologií. Je velice výhodná pro svou malou invazivitu, zlepšení diagnostiky a minimalizace komplikací. Vyšší pořizovací náklady jsou převýšeny jejími výhodami.

Po diagnostických metodách je pozornost věnována nejčastějším postižením u systémových revmatických onemocnění, jejich klinickému obrazu a diferenciální diagnóze. Infekční postižení měkkých tkání tvoří samostatnou kapitolu (burzitidy, osteomyelitida), zahrnující i infekční artritidy (vážné destrukční onemocnění!), tuberkulózy kolenního kloubu i gonokokovéé postižení kolena.

Traumatická postižení a sportovní úrazy jsou zvláště u kolenního kloubu velice časté, proto je zdůrazněno především vyšetření aspekcí, rozsah pohybu, hybnost a použití speciálních manévrů při vyšetření menisků (McMurrayův test, testy Apley, Payr, Steinmann). Kromě klinického obrazu a diagnostiky je u každého poranění uvedena terapie.
Nádorům v oblasti kolena a jim podobným afekcím (cysty, kostní fibrom, myositis ossificans), dále nádorům benigním i maligním je věnována samostatná kapitola. Přehledně je u každého typu nádoru vždy uveden klinický obraz, nález na rentgenovém snímku, histologie i terapie.
Autoři v monografii seznamují jak s nefarmakologickou léčbou (pohybová terapie, elektroterapie, laseroterapie, magnetoterapie, použití ortéz, termoterapie a kryoterapie), tak s léčbou farmakologickou. Ta je zaměřena především na symptomatické ovlivnění bolesti.

Pro základní orientaci je zahrnuta rovněž kapitola o náhradách kolenního kloubu - o jejich typech, včetně ekonomické rozvahy, výhodách i komplikacích, dále je popsána osteotomie v léčbě gonartrózy a rehabilitační postupy. Závěr publikace tvoří seznam zkratek a podrobný rejstřík. Každá kapitola je doplněna instruktivními obrázky, rentgenovými snímky, schématy, grafy a odbornými citacemi.

Předkládaná publikace je cenným shrnutím současných poznatků a možností v oboru ortopedie, revmatologie, sportovní lékařství i chirurgie. Určitě by neměla chybět v žádné odborné knihovně, nejen u zmíněných oborů.

