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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
ACL – Anterior Cruciate Ligament (predný skrížený väz)
CI

– Confidence Interval (interval spoľahlivosti)

IIRAE – Injury Incidence Rate per one Athlete Exposure (miera výskytu zranení
na jedno vystavenie sa športovca)
IIRME – Injury Incidence Rate per one Minute Exposure (miera incidencie zranení
na jednu minútu zápasu)
IPEP – Injury Prevention Exercise Program (cvičebné programy prevencie úrazov)
IQR

– Interquartile Range (medzikvartilový rozsah)

LCL

– Lateral Collateral Ligament (bočný kolaterálny väz)

LM

– Lateral Meniscus (bočný meniskus)

MCL – Medial Collateral Ligament (stredný kolaterálny väz)
MM

– Medial Meniscus (mediálny meniskus)

N

– počet

OR

– Odds Ratio (pomer šancí)

PCL

– Posterior Cruciate Ligament (zadný skrížený väz)

RR

– Rate Ratio (pomer miery výskytu)

SZK

– Slovenský zväz karate

U21

– Under twenty-one (veková kategória do dvadsaťjeden rokov)

WKF – World Karate Federation (Svetová federácia karate)
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ÚVOD
Športové zranenia sú pomerne časté najmä u ľudí, ktorí majú tendenciu byť aktívni,
alebo veľa cvičia. Športové zranenia sú už dlho uznávané ako globálny zdravotný problém,
ktorý si vyžaduje prístup verejného zdravotníctva na zníženie ich dopadu (Timpka et al.
2008). V Európe tvoria 20 % všetkých nefatálnych zranení športové zranenia a stoja
2,4 miliardy EUR (Bauer et al. 2014). V Nemecku utrpí 3,1 % dospelých každý rok športové
zranenie, čo radí športové zranenie ako druhý najčastejší typ zranenia po domácich
nehodách, pričom takmer dve tretiny týchto športových zranení majú za následok
práceneschopnosť (Schneider et al. 2007). Prieskum uskutočnený vo Švajčiarsku,
zameriavajúci sa na deti a dospievajúcich zaznamenal oveľa vyššiu mieru úrazovosti, pričom
28,2 % dievčat a 35,9 % chlapcov uviedlo jedno alebo viac športových zranení
za rok a 2,1 % dievčat a 6,5 % chlapcov uviedlo aspoň jednu hospitalizáciu v dôsledku
športového zranenia (Asatryan et al. 2017). Iné štúdie skúmali náklady na zranenia
a športové zranenia sú v porovnaní s inými typmi zranení pomerne vysoko. V jednej štúdii
bolo najviac zranení spojených s účasťou na športe a voľnočasových aktivitách (40,2 %),
nasledovala práca (11 %) a doprava (10,8 %) (Watson a Mitchell 2011).
Športové zranenia sa umiestnili iba na siedmom mieste z hľadiska celoživotných
nákladov, ale na treťom mieste z hľadiska priamych nákladov (40 miliónov AUD),
po pádoch (333 miliónov AUD) a dopravných nehodách (62 miliónov AUD). Je zaujímavé,
že pri posudzovaní rizika zranenia pri športe z pracovného hľadiska jedna anglická štúdia
zistila, že riziko zranenia v profesionálnom futbale je asi 1 000-krát vyššie ako riziko
pozorované v iných priemyselných povolaniach, ako je stavebníctvo či baníctvo (Hawkins
a Fuller 1999). Tieto medzinárodné štatistiky znovu zdôrazňujú záťaž spojenú
so športovým zranením. Hoci niektoré miestne a národné vládne agentúry označili športové
zranenia za prioritnú oblasť, informácie o výskyte športových zranení na úrovni širokej
komunity vo väčšine krajín sú obmedzené.
Práve preto sme sa rozhodli zamerať v tejto vedeckej monografii na zranenia
v karate v rôznych vekových skupinách, výkonnostných úrovniach a na závažné zranenia,
ktoré môžu súvisieť s predčasným ukončením športovej kariéry, alebo súvisia s veľkými
finančnými nárokmi.
Vedecká monografia „VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE“ je určená
študentom Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ale aj ostatným odborníkom
v oblasti karate.
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Vedecká monografia je rozpracovaná do piatich hlavných kapitol.
Prvá kapitola sa zameriava na pravidlá a športový výkon v karate a to najmä
v disciplíne kumite, kde sú zranenia omnoho častejšie ako v disciplíne kata. Druhá kapitola
sa zameriava na príčiny vzniku karate a tretia už na samotnú epidemiológiu zranení v karate
z hľadiska veku, pohlavia, výkonnostnej úrovne, či zmeny pravidiel. V štvrtej kapitole
sa venujeme závažným zraneniam karate ako sú zlomeniny, otrasy mozgu, alebo zranenia
kolena. V piatej kapitole sa zameriavame na prevenciu zranení v karate. Poznatky
z jednotlivých kapitol sme zhrnuli v poslednej časti monografie.
Pri tvorbe sme využili osem našich samostatných originálnych výskumov. Tieto
výskumy som realizovala sama, alebo som bola členkou riešiteľského kolektívu, zloženého
z mojich kolegov a priateľov. Menovite by som sa rada poďakovala za spoluprácu Rafaelovi
Arriazovi, Michaelovi Billmanovi, Reidarovi Lystadovi, Laure Peréz Martinovej,
Rastislavovi Štyriakovi, Montassarovi Tabbenovi. Osobitne by som chcela poďakovať
prezidentovi Svetovej federácie karate Antoniovi Espinósovi, lekárskym tímom
na sledovaných súťažiach, Slovenskému zväzu karate a Športovo-technickej komisii
Slovenského zväzu karate za poskytnutie lekárskych záznamov a výsledkových listín.
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1 ŠPORTOVÉ KARATE
Od vyhlásenia, že karate bude debutovať na letných olympijských hrách v roku 2020
v japonskom Tokiu, došlo k nárastu počtu športovcov, ktorí sa zúčastňujú turnajov
v karate na najvyššej úrovni (WKF News Center 2017). Svetová federácia karate (WKF),
ktorá

je

uznaná

športová

organizácia

Medzinárodným

olympijským

výborom

ako medzinárodný riadiaci orgán pre karate v olympijskom štýle karate, má viac ako
150 členských krajín a každoročne organizuje majstrovstvá sveta v karate. Striedavo
pre kadetov, juniorov a U21 a seniorov. V športovom karate ženy a muži súťažia v dvoch
hlavných súťažných kategóriách: kumite (boj so skutočným súperom) a kata (boj
s imaginárnym súperom) (Augustovičová et al. 2019).
Japonským pojmom kumite sa označuje športový zápas, v ktorom sa uskutočnili prvé
majstrovstvá sveta už v roku 1970 v Tokiu. Športový zápas v karate (kumite) nie je zameraný
na elimináciu protivníka, ale cieľom je prekonanie súpera podľa určitých pravidiel
(Zemková et al. 2006). No aj pri vysokej technicko-taktickej úrovni pretekárov môže tak,
ako v každom kontaktom športe, dôjsť k zraneniam športovcov.
1.1 PRAVIDLÁ KARATE
V nasledujúcich kapitolách nasleduje zhrnutie pravidiel karate podľa aktuálnych
pravidiel karate WKF (World Karate Federation 2019; WKF 2017; WKF 2021; World
Karate Federation 2015), pravidiel s dodatkami SZK (Slovenský zväz karate 2016; SZK
2017; SZK 2019) a dokumentov WKF zaoberajúcich sa organizáciou súťaží karate tak,
aby ste si vytvorili dostatočné teoretické východiská k diskusiám tejto monografie.
Zápasisko
Súťažná plocha pre karate je tvorená špeciálnou polyuretánovou podložkou zvanou
tatami. Je mäkká, čím zvyšuje bezpečnosť športu. Jeden diel tatami má rozmer 1x1 meter,
pričom je minimálne 2 cm hrubý. Rozmery súťažnej plochy sú pre kategórie seniorov
8x8 m, s dvojmetrovým bezpečnostným priestorom. Pre 6- a 7-ročné deti môže byť súťažná
plocha zmenšená na 6x6 m plus bezpečnostná plocha. Je zväčša červenej alebo modrej farby,
no využívajú sa aj iné farby ako biela, hnedá, zelená a ďalšie. Rôznou farbou dielov tatami,
zvyčajne 1 meter od stredu zápasiska sa pre pretekárov kumite označuje štartová vzdialenosť
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(Obr. 1). Karatisti na nej stoja na začiatku a pri prerušení zápasu. Pre súťaž kata je farba
zápasiska jednoliata. Zvyčajné farby zápasiska sú modrá a červená.

Obr. 1 Rozmery a rozloženie zápasiska v karate pre kumite (World Karate Federation
2019)
Pretekár
Pretekári musia nosiť biele karate gi bez pruhov, lemov alebo osobných výšiviek
okrem špeciálne schválených výkonným výborom WKF. Šnúrky kabáta musia byť
zašnurované tak, aby sa nemohla v karate gi pri zápase zaseknúť končatina a spôsobiť
zranenie. Kabát bez šnúrok nemôže byť použitý a ak sa počas zápasu stane, že sa šnúrky
odtrhnú, pretekár má jednu minútu na výmenu poškodeného kabáta. Rukávy kabáta nesmú
presahovať zápästie a nesmú byť kratšie ako polovica predlaktia. Nohavice musia byť
dostatočne dlhé tak, aby zakryli minimálne dve tretiny holene a nesmú presahovať členky.
Rukávy ani nohavice nesmú byť zrolované.
Pretekári musia mať krátke nechty a nesmú mať na sebe žiadne kovové alebo iné
predmety, ktoré by mohli zraniť ich súpera. Nosenie zubného strojčeka musí byť schválené
rozhodcom a lekárom súťaže. Pretekár akceptuje plnú zodpovednosť za akékoľvek zranenie.
Okuliare sú zakázané. Mäkké kontaktné šošovky sa môžu nosiť na vlastné riziko pretekára.
Nosenie neautorizovaného úboru a výstroja je zakázané. Všetky ochranné prostriedky musia
byť homologizované WKF. Použitie bandáží, obväzov alebo spevňovacích podpôr kvôli
zraneniu musí byť schválené rozhodcom na základe odporúčania lekára súťaží. Pretekár
akceptuje plnú zodpovednosť za akékoľvek zranenie v spojitosti s dodatočne schválenou
výbavou.
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1.1.1 PRAVIDLÁ KUMITE
Chrániče
V karate sa používajú povinné a odporúčané chrániče (Obr. 2).
Povinné chrániče sú:


chrániče rúk (jeden pretekár nosí červené a druhý modré),



chránič zubov,



chránič trupu schválený WKF (pre všetkých pretekárov) plus chránič hrude
pre pretekárky,



chránič holení, jeden pretekár nosí červené a druhý modré,



chránič priehlavkov, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.

Odporúčaný chránič:


Suspenzor
Všetky chrániče musia byť schválené WKF. Na zníženie rizika zranenia kvôli

opotrebovaným chráničom a na zvýšenie hygieny majú všetky chrániče uvedený aj dátum
expirácie. Na zápas karatista musí nastúpiť riadne upravený s chráničmi, ktoré mu presne
sedia. Ak kontrolór pred zápasom zistí nejaké nedokonalosti vo výstroji, ktoré sú v rozpore
s pravidlami WKF, pretekár má jednu minútu na nápravu (napr. výmenu poškodeného
chrániča). V tomto prípade stráca kouč právo koučovať daný zápas. Ak sa pretekárovi
nepodarí chybu odstrániť do jednej minúty, je diskvalifikovaný a nemôže nastúpiť na zápas
(kiken).

Obr. 2 Povinné a odporúčané chrániče schválené WKF (www.katsudo.sk)
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Personál
Športový zápas kumite riadi rozhodca, ktorý stojí dva metre od zápasníkov tvárou k
nim. V bezpečnostnom priestore v rohoch tatami sedia ďalší štyria rozhodcovia – sudcovia
(Obr. 4). Každý má v rukách červenú a modrú zástavku a striktne stanovenými gestami
vyjadruje názor o udelení bodov, penalizácií a trestov. Rozhodca sa môže pohybovať
po celom priestore tatami, tak aby neclonil sudcom, kamerám a elektronickej tabuli.
Prerušuje zápas, udeľuje body, navrhuje penalizácie a tresty. Sudcovia sedia na svojich
stoličkách bez pohnutia, pričom sa často stáva, že zo svojho uhla pohľadu (Obr. 3) nevidia
skórujúcu techniku, alebo chybne signalizujú bod v prípade kontaktu vo vekových
kategóriách, kde je kontakt tváre pravidlami obmedzený (Čopák 2018).

Obr. 3 Výhľad sudcov počas zápasu (World Karate Federation 2019)
Ak sudcovia nevidia skórujúcu techniku, kouč môže požiadať o video kontrolu danej
situácie zdvihnutím žltej karty. Ak je video kontrola oprávnená, karta sa mu vráti späť,
a ak nie, bude koučovi odobraná. Kouč má na eliminačné kolá súťaže len dve karty.
Kontrolór zápasu sedí po ľavej alebo pravej strane za rozhodcom v bezpečnostnom priestore.
Je vybavený červenou zástavkou a píšťalkou. Za oficiálnym stolíkom sedí medzi
zapisovateľom

bodovania

a

časomeračom

kontrolór

bodovania.

Tréneri

sedia

za bezpečnostným priestorom čelom k oficiálnemu stolíku (Súťažné pravidlá WKF 2020).
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Obr. 4 Zápasisko na OH v Tokiu 2021 (thetimes.co.uk)
Organizácia súťaží v kumite
Turnajový formát individuálnych aj tímových súťaží prebieha vylučovacím
systémom s repasážou. Na olympijských hrách a súťažiach K1 Premiere League
sa v kumite využíva Round-robin formát súťaže.
Športový zápas (kumite) má v seniorských kategóriách trvanie 3 minúty. Pretekári
sú rozlíšení farbou opasku a chráničov na modrého (AO) a červeného (AKA). Súťaž
jednotlivcov sa ďalej delí podľa vekových a hmotnostných kategórií, čo by malo tak isto
zabezpečiť zníženie výskytu zranení. Svetová federácia karate organizuje majstrovstvá sveta
a Európy pre pretekárov od 14 rokov, Youth league pre deti od 12 rokov.
V súťaži družstiev je družstvo mužov zložené zo 7 športovcov rôznych
hmotnostných kategórií, ale v jednotlivých kolách sú takticky nasadení len piati športovci.
Ženské družstvo je zložené zo 4 športovkýň rôznych hmotnostných kategórií, z ktorých
v kolách zápasia len 3. Pred každým súťažným kolom musí tréner družstva priniesť k stolíku
rozhodcov oficiálny formulár s menami a poradím zápasiacich členov družstva. V priebehu
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súťažného kola nie je možné meniť poradie. Poradie možno meniť vždy až v nasledujúcom
kole.
Trvanie zápasu
Úprava pravidiel v roku 2019 zjednotila dĺžku trvania zápasu v seniorských
kategóriách mužov a žien (jednotlivcov aj družstiev) na tri minúty. Čas začína plynúť
na pokyn rozhodcu na začatie zápasu a taktiež pokynom rozhodcu sa tento čas zastavuje.
Gong alebo inak určená zvuková signalizácia ohlási 15 sekúnd do konca zápasu (Atashi
baraku) a taktiež koniec zápasu.

Bodovanie
Bodované zóny sú oblasť hlavy a trupu. Zápas sa môže skončiť predčasne,
ak je bodový rozdiel väčší ako osem bodov, vylúčením športovca alebo odstúpením
športovca zo zdravotných dôvodov.
Bodovací systém je nasledovný:


3 body (ippon) sa udeľujú za kopy do hlavy alebo podmietnutie s následnou
technikou rukou do oblasti hlavy a trupu;



2 body (waza-ari) za kopy na oblasť trupu;



1 bod (yuko) sa udelí za údery do hlavy a trupu (Obr. 5). Vo Svetovej federácii karate
je dovolený ľahký kontakt.

Kritéria, ktoré musí spĺňať použitá technika, aby bol bod udelený pretekárovi:


dobrá forma,



športový prístup,



dostatočne silné vykonanie,



pretrvávajúca pozornosť,



dobré časovanie,



správna vzdialenosť.

Zakázané správanie
V roku 2000, keď sa pravidlá začali najviac formovať, sa zaviedli dve kategórie
zakázaného správania nazývané „Kategória 1“ a „Kategória 2“ (Arriaza et al. 2009).
Do „Kategórie 1“ pravidlá zaraďujú techniky, pri ktorých dochádza k prisilnému
kontaktu zohľadniac, o ktorú zásahovú plochu ide a techniky s kontaktom na hrdlo; útoky
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na horné a dolné končatiny; genitálie; kĺby alebo priehlavok; útoky otvorenou rukou
do tváre. Nebezpečné alebo zakázané techniky hodov.
Do „Kategórie 2“ sú zaradené predstieranie alebo zveličovanie zranenia. Opakované
úniky zo zápasiska „prešľapy“ (DŽOGAI). Správanie sa, pri ktorom zápasník ohrozuje svoju
bezpečnosť, alebo by mu takýmto správaním súper mohol spôsobiť zranenie. Sem patrí
aj strata adekvátnej sebaobrany (MUBOBI). Vyhýbanie sa boju, ktoré má slúžiť ako
prostriedok na zabránenie svojmu súperovi bodovať. Klinč, zápasenie, sácanie, uchopenie
alebo pretlačenie sa hrudníkmi bez pokusu o hod alebo inú techniku. Techniky, ktoré svojou
povahou nemôžu byť kontrolované, pričom ohrozujú bezpečnosť súpera, nebezpečné
a nekontrolovateľné útoky. Simulovanie útokov hlavou, kolenom alebo lakťom. Nevhodné
poznámky, alebo iné provokovanie súpera, neuposlúchnutie nariadení rozhodcu, neslušné
správanie sa k rozhodcom alebo iné porušenie etikety.
So snahou zvýšiť dynamiku zápasov a atraktivitu sa v roku 2011 zaradilo pravidlo
„Pasivita“, ktoré bolo zaradené do „kategórie 2“, ktoré je definované ako činnosť, pri ktorej
sa súťažiaci nesnažia zápasiť. V roku 2015 bolo pravidlo pasivita upravené tak, že ak zostáva
menej ako desať sekúnd do konca zápasu, nemôže byť udelené. Za zakázané správanie
a zaraďované do „kategórie 2“ je uchopenie súpera obidvoma rukami pre akýkoľvek iný
dôvod, než hodenie po úchope kopajúcej nohy súpera a tiež uchopenie súperovej ruky alebo
karate gi jednou rukou bez okamžitého pokusu o skórujúcu techniku alebo hodenie.

Obr. 5 Zhrnutie pravidiel karate (World Karate Federation 2019)
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Zranenia a nehody počas súťaže
V prípade, ak dôjde k zraneniu športovca, rozhodca je povinný ihneď zastaviť zápas
a zavolať lekára. Zranenému športovcovi počas zápasu, ktoré si vyžaduje lekárske ošetrenie,
sú poskytnuté tri minúty na ošetrenie. Rozhodca zápasu je oprávnený navýšiť tento čas,
alebo vyhlásiť športovca za neschopného pokračovať. Športovec, ktorý je zranený alebo
hodený na tatami, má čas 10 sekúnd na to, aby sa postavil na nohy. Rozhodca počíta
10 sekúnd a privolá lekára. Ak sa to športovcovi nepodarí, nemôže pokračovať v žiadnej
ďalšej kategórii kumite na turnaji. Zranený športovec, ktorému nebolo počítané 10 sekúnd,
ale potreboval ošetrenie lekára a ten ho označil za neschopného pokračovať v zápase,
nemôže rovnako ďalej súťažiť na danom turnaji.
1.1.2 ŠPORTOVÝ VÝKON V KUMITE
Analýza výkonu má v športe dlhú tradíciu, obzvlášť v tímových športoch, pretože
pochopenie zápasových situácií a časovej štruktúry môže pomôcť trénerom zlepšiť
technicko-taktickú zložku, kondičnú zložku tréningov a pomôcť tým zvýšiť špecifickosť
tréningov (Hill-Haas et al. 2011). V bojových športoch však iba za posledné desaťročie došlo
k zvýšeniu počtu analýz športového výkonu (Franchini 2016). Tieto štúdie zahŕňali
aj analýzu športového výkonu v kumite. Analýzu výkonu v kumite je možné využiť
na zameranie pozornosti v jednotlivých zložkách tréningu (technická, taktická, kondičná,
psychologická) (Tabben et al. 2018; Tabben et al. 2015).
Podľa Chaabène et al. (2014), taktickú zložku v karate tvorí útok, protiútok, časovaný
útok, obranná činnosť – blok a úchop. Činnosť vykonaná pomocou techník rúk alebo nôh
karatistu smerom k súperovi je považovaná za útok. Časovaný útok (diae) definujeme ako
pohyb športovcov v obrane pred útokom protivníka použitím techník rúk alebo nôh súčasne
s útokom súpera.
Tabben et al. (2018) hodnotili technické a taktické nároky vo vzťahu k trom
sekvenciám zápasov (bodová výhoda, nevýhoda, nerozhodné skóre) a výsledku zápasu
(víťazstvo, prehra). Výsledky ich práce preukázali, že:
1. karatisti vykonávali viac kombinácií techník, keď boli v bodovej nevýhode ako
v nerozhodnom skóre,
2. karatisti, ktorí boli v bodovej výhode vykonávali viac časovaných útokov
v porovnaní s nerozhodným skóre,
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3. karatisti, ktorí zvíťazili používali viac techniky dolných končatín a menej
časovaných útokov v porovnaní s porazenými karatistami.
V karate existuje veľké množstvo techník, ale v športovom zápase kumite
sa vykonáva len malé množstvo z nich. Tabben et al. (2015) v pohybovo časovej analýze
sledoval techniky horných končatín (Kizami Cuki, Gyaku cuki džodan, Gyaku-cuki-čudan,
Oi-cuki, Uraken-Uchi) a techniky dolných končatín (Mae-geri, Mawashi-geri-džodan,
Mawashi-geri-čudan,

Ura-mawashi-geri,

Ushiro-geri,

Kisa-ura-mawashi,

Kisa-ura-

mawashi-geri) a kombinácie techník.
Zistil, že:
1. čas potrebný na rozhodnutie rozhodcom pri prerušení zápasu spôsobili celkový pomer
aktivity a prestávky ~ 1: 1,5 so štatisticky významným rozdielom (P = 0,025) medzi
hmotnostnými kategóriami (ľahké = 1: 1,5; stredné = 1: 2 a ťažké = 1: 1).
2. Akcie s vysokou intenzitou (t. j. útočné a obranné akcie vykonávané rýchlo a výbušne)
boli vyššie u mužov v porovnaní so ženami.
3. Karatisti najvyššej úrovne používali techniky horných končatín vo väčšej miere ako
dolných končatín, pričom obidve boli vedené viac na hlavu ako na telo.
4. V prípade pomeru akcií vysokej intenzity a času zastavenia zápasu a percentuálneho
podielu kombinovaných techník mala kategória ľahkej hmotnosti výrazne vyšší počet
ako stredná hmotnostná kategória.
1.1.3 PRAVIDLÁ KATA
V našej štúdii Novosád et al. (2020) sme poukázali na to, že počas posledného
olympijského cyklu došlo, pokiaľ ide hlavne o pravidlá v olympijskom štýle karate,
k mnohým zmenám. Jedným z kľúčových faktorov týchto zmien môže byť skutočnosť,
že účasť na olympijských hrách (OG) závisí výlučne od postavenia v olympijskom rebríčku
WKF (WKF ranking). Keďže sa množstvo karatistov snaží kvalifikovať na olympijské hry,
počet účastníkov súťaží na najvyššej úrovni sa zvýšil (WKF News Center 2017).
V dôsledku toho boli implementované mnohé zmeny v pravidlách a v systéme
medzinárodných súťaží WKF, ako sú kontinentálne majstrovstvá, Karate 1 Premiere League
a A series.
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Na súťaži Karate 1 Premiere League môže súťažiť maximálne 64 športovcov z top
100 v rebríčku WKF. Existuje presný postup registrácie, do prvého kola sa môže prihlásiť
iba 50 najlepších karatistov (max. 2 z tej istej krajiny) z aktuálneho rebríčka WKF. Športovec
môže získať potrebné body na kvalifikačných turnajoch série A.
V novom postupe hodnotenia kata sa hodnotí technický a atletický výkon karatistu.
Porota je zložená zo siedmich rozhodcov. Bodové hodnotenie za výkon zadávajú samostatne
na tablete, pričom softvér automaticky eliminuje dve najvyššie a dve najnižšie udelené skóre
pre obe kritéria. Ďalej sa celkový počet bodov vynásobí faktorom 0,7 (70 %) za technický
výkon a 0,3 (30 %) za športový výkon. Hodnotenie za technický výkon zahŕňa: postoje,
techniky, prechodné pohyby, načasovanie, správne dýchanie, koncentráciu sily („kime“)
a zhody (konzistentnosť pri výkone kihon štýlu Ryu-ha v kata), pričom hodnotenie atletickej
výkonnosti je založené na sile, rýchlosti a rovnováhe.
Hodnotenie výkonu sa začína prvým úklonom kata a končí sa posledným úklonom.
Všetci pretekári, ktorí sa pretekajú na danej súťaži WKF sú rozdelení do skupín
po maximálne ôsmich karatistoch, pričom štyria súťažiaci, ktorí získali najvyššie skóre,
postupujú do ďalšieho kola. Športovci s nižším počtom bodov sú vyradení zo súťaže, kým
nezostanú iba dve skupiny po osem pretekárov. V tejto fáze sa prví traja pretekári z oboch
skupín kvalifikujú do finálových zápasov. Súťažiaci na druhej a tretej pozícii z každej
skupiny budú ďalej súťažiť o bronz a tí, čo boli vo svojich skupinách prví, budú súťažiť
o zlatú medailu. Počet vykonaných kata na súťaži závisí od počtu športovcov. Ak súťažiaci
postupuje z kola na kolo až do súťaže o medailu, zvyčajne cvičí štyri alebo 5 kata. V kata
dochádza ku kontaktu so súperom len v súťaži družstiev, kde sú útočné a obranné techniky
vopred nacvičené. Zranenie člena tímu sa považuje za faul.
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2 PRÍČINY VZNIKU ZRANENÍ
Za vznikom úrazu je celý rad faktorov, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Niektoré
z nich sú také, ktoré športovec môže ovplyvniť, ďalšie sú také, kde môže znížiť ich vplyv
a niektoré sú neovplyvniteľné (Pilný, Calábová, Štichhauer a Hájek 2018). Títo autori delia
príčiny vzniku zranení do šiestich skupín:
1. osobnostné vlastnosti športovca,
2. vplyv druhej osoby,
3. objektívne príčiny vyplývajúce zo športovej špecializácie,
4. klimatické a hygienické podmienky,
5. technické vybavenie a výstroj športovcov,
6. organizačný činiteľ.
Osobnostné vlastnosti športovca
Do tejto skupiny zaraďujú antropometrické vlastnosti športovca, ako sú stavba kostí,
svalov, kvalita väzivového aparátu atď. Niektoré vlastnosti sa nedajú ovplyvniť, ale iné
môžeme ovplyvniť výberom športu, respektíve správnym tréningom. Za dôležité považujú
aj psychické vlastnosti, ako sú nepozornosť, roztržitosť a nedbalosť, ktoré sa dajú čiastočne
ovplyvniť postupným pôsobení trénera. Ďalšie faktory, ktoré sa dajú ovplyvniť, sú aktuálna
kondícia, výkonnosť a zdravotný stav. Je dokázané že viac úrazov vzniká, keď telo športovca
stráca koordinačné schopnosti. Preto dochádza najviac k úrazom na konci dlhých športových
udalostí. Taktiež poukazujú na to, že organizmus, ktorý nie je zdravotne v poriadku,
je náchylnejší na častejšie úrazy. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že zranení športovci mali
v porovnaní s neporanenými hráčmi výrazne vyššiu úroveň úzkosti zo somatických
vlastností a úzkosti z psychických vlastností. Respektíve Rahnama et al. (2002) tvrdí,
že najvyšší počet zranení sa stáva prvých a posledných 15 minú zápasu.
Štúdia Ivarssona a Johnsona (2010) poukazuje na to, že zranení hráči mali vyššiu
úroveň náchylnosti k stresu ako nezranení hráči. Hráči s vysokou citlivosťou na stres
pravdepodobne zažili vyššiu úroveň stresu v potenciálne stresových situáciách v porovnaní
s hráčmi s nízkou úrovňou citlivosti na stres. Ďalším zistením uvedeným v tejto štúdii bolo,
že zranení hráči zažívali vyššiu úroveň dráždivosti čŕt ako ich nezranení kolegovia. Výsledky
ukázali, že zranení hráči používali dve stratégie zvládania, odpojenie sa od správania a seba
obviňovanie častejšie ako nezranení hráči.
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Rogers a Landers (2005) zistili vzťah medzi negatívnym životným stresom
a zvýšeným rizikom úrazu vo futbale.

Vplyv druhej osoby
Do tejto skupiny je zaradený vplyv trénera ale aj rodičov, ktorí niekedy neodhadnú
schopnosti športovca (preradenie dieťaťa do staršej kategórie, ktoré nemá na to fyzické
predpoklady a dôjde k zraneniu). Často sa stáva, že v príprave na vrcholný šampionát musia
športovci súťažiť s ostaršením, pretože v čase tejto súťaže akurát dovŕšia vekovú hranicu
vyššej vekovej kategórie. Slovenský zväz karate umožňuje štart súťažiaceho s ostaršením
len po potvrdení lekárom.
Ťažko ovplyvniteľným faktorom z tejto skupiny je aj vplyv spoluhráčov alebo
protihráčov, respektíve súpera v úpolových športoch. Tento faktor čiastočne môže ovplyvniť
rozhodca, ktorý má nepriamo vplyv na vznik zranení. Činnosť rozhodcu sme sledovali
v práci Čopáka (2018), ktorý analyzoval 271 športových zápasov kumite a zistil, že celkový
počet kontaktov hlavy bol 460, z toho až 203 (44 %) dotykov hlavy bolo nezaznamenaných.
V pozorovaných zápasoch bolo udelených 890 bodov, z toho 43 v prípade, že došlo
ku kontaktu hlavy a tváre, ktorý je v sledovaných vekových kategóriách zakázaný. Sudcovia,
ktorí sedia okolo zápasiska, signalizujú body aj v prípade kontaktu, ale rozhodca, ktorý
sa pohybuje po zápasisku, má vyhodnotiť situáciu a v prípade kontaktu udeliť trest a nie bod.
Objektívne príčiny vyplývajúce zo športovej špecializácie
Niektoré športy svojou špecializáciou inklinujú k vzniku určitých zranení.
Taekwondo napríklad kladie dôraz na používanie kopov, pričom sa môžu zraniť dolné
končatiny; a džudo kladie dôraz na úchopy, hody, či držania a páčenia, čo zvyšuje riziko
zranenia horných končatín.
Klimatické a hygienické podmienky
Podcenenie vysokých teplôt a zvýšenej vlhkosti vzduchu vedie k rýchlejšiemu
rozvoju únavy a k vzniku zranenia.
Technické vybavenie
Výstroj športovcov, používané náradia, ochranné zariadenia a pomôcky, ktoré majú
zabrániť vzniku zranenia. S rozvojom športu sa vyvíjajú nové pomôcky, ktoré bránia vzniku
zranenia, ale taktiež vývojom sa šport zrýchľuje a pomáha športovcovi dosahovať vyššie
výkony na hranici vlastných možností. Podceňovanie správneho športového výstroja vedie
k vzniku zranení.
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Arriaza et al. (2009) vo svojej práci zaznamenali že až 71 % zranení predstavovali
zranenia hlavy. Z tohto dôvodu navrhli zavedenie Face Mask (chrániča tváre) pre kategórie
kadetov. Tento chránič tváre bol ale v platnosti len v rokoch 2010 – 2016. Okrem zlého
komfortu a zníženého periférneho videnia pri prisilnom kontakte praskal, čím spôsoboval
tržné rany v mieste prasknutia (Obr. 6). Je otázne, či sa ľahšie, jednoduchšie a bez trvalých
následkov hojí rana na obrázku, alebo zlomený nos, či tvárové kosti, ktoré by tento karatista
utŕžil pri takom silnom kontakte, ktorý dokázal prelomiť tvárovú masku.

Obr. 6 Zlomený chránič tváre a zranenie spôsobené poškodeným chráničom
(foto archív autorky)
Ako už bolo spomenuté v kapitole pravidiel športového zápasu kumite, chrániče
by mali presne sedieť. V praxi sa však stretávame aj s chráničmi, ktoré buď vypadávajú
z úst, alebo neprekrývajú oblasť, ktorú by mali chrániť (Obr. 7). Zle sediaci chránič zubov
môže športovcovi aj zabehnúť. Naviac, po vypadnutí na zem si ho nemá kedy a kde počas
zápasu vydezinfikovať a vkladá si ho do úst po tom, čo sa nachádzal na tatami. Všimli sme
si však, že niektorí pretekári si chránič skracujú úmyselne tak, aby v prípade potreby,
takpovediac mohli vypľuť chránič (počas stretu pretekárov), prerušiť zápas a vydýchať sa.
Nebezpečný môže byť aj príliš dlhý opasok, ktorý môže nekontrolovateľne zasiahnuť tvár
a oči (Obr.9).

Obr. 7 Nezodpovedajúci chránič zubov (foto archív autorky)
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Príliš malý chránič rúk, či nôh, z ktorého môžu trčať prsty môžu zraniť súpera,
rovnako ako opotrebovaný povrch (Obr. 8).

Obr. 8 Príliš malý a opotrebovaný chránič (foto archív autorky)

Obr. 9 Príliš dlhý opasok ohrozujúci pretekárku (World Karate Federation 2019)
Organizačný činiteľ
Pod organizačným činiteľom sa myslí vhodné usporiadanie turnajov, tréningov
a regenerácie. Zlá organizácia tréningu je jedným zo základných faktorov pre vznik zranení
a poškodenia pohybového aparátu z pretrénovania.
Zetaruk et al. (2005) odporúča do tréningov zaraďovať vhodnú formu regenerácie
a pri plánovaní turnajov odporúča myslieť na to, že nie je možné podávať vrcholné výkony
celý rok bez odpočinku. V našej štúdii Tabben et al. (2020) sme zistili, že športovci, ktorí sa
zúčastnili Majstrovstiev sveta seniorov 2018 v Madride považovali za jeden z najväčších
rizikových faktorov zranenia príliš veľa tréningu, či krátky čas na regeneráciu medzi
tréningami. Až na poslednom mieste bol súper s agresívnym spôsobom vedenia boja
(Obr. 10).
Podľa nášho názoru by mali tréneri v športovej príprave vrcholových karatistov viac
využívať superkompenzačný efekt tréningu a teda správne organizovať a časovať tréningy
v mikrocykle.
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Príčiny zranení sa v športe veľmi odlišujú. Aby sa predišlo zraneniam, preventívne
opatrenia by mali byť špecifické pre každý šport. Vo všeobecnosti by sa mala väčšia
pozornosť zamerať na zníženie neadekvátneho a násilného kontaktu medzi športovcami
(Kujala et al. 1995).
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Obr. 10 Vnímanie rizikových faktorov podľa dôležitosti (Tabben et al. 2020)
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3 ZRANENIA V KARATE
Skúmaním zranení v karate sa zaoberalo viacero autorov. Uskutočnili sa štúdie, ktoré
sa zameriavajú na zranenia mládežníckych kategórií (Čierna a Lystad 2017), kategórií
kadetov (Arriaza et al. 2016), juniorov a U21 (Čierna et al. 2017) až po seniorské kategórie
(Augustovičová et al. 2019). Augustovičová et al. 2019 sa zameriavali špeciálne
na závažnejšie zranenia. Samostatná pozornosť sa venovala aj otrasom mozgu v karate
(Arriaza et al. 2017). Najkomplexnejšou epidemiologickou štúdiou zranení v olympijskom
štýle karate je metaanalýza zranení (Lystad et al. 2020) od vzniku medzinárodnej športovej
karate organizácie WUKF, ktorá bola predchodcom dnešnej WKF.
Najčastejšie závažné zranenia vyskytujúce sa v karate sú fraktúry, dislokácie, tržné
rany a otrasy mozgu, ktoré stručne popíšeme v tejto kapitole. Medzi menej závažnými
zraneniami sa najčastejšie vyskytujú tupé poranenia hematómy, krvácania z nosa, odretia
kože (Arriaza et al. 2009; Arriaza a Leyes 2005; Augustovičová et al. 2019; Čierna et al.
2017).
Arriaza (2009) ďalej delí zranenia podľa závažnosti do troch skupín: ľahké, stredne
závažné a závažné zranenia. Túto metodiku delenia bližšie špecifikujeme v Tabuľke 13
(klasifikácia závažnosti zranení Svetovej federácie karate, strana 50).

Zlomenina
Zlomenina vzniká porušením integrity kostného tkaniva mechanickým vplyvom
presahujúcim pevnosť kosti. Tá môže byt kompletná, keď je porušená kosť v celej dĺžke
alebo nekompletná, ktorá postihuje len časť kostného tkaniva. Mechanizmus vzniku
zlomeniny môže byť priamy alebo nepriamy. Priamym mechanizmom sa kosť láme v mieste
pôsobenia sily. Pri nepriamom mechanizme je pôsobenie sily priamo na kosť, ale prenosom
sily v osi kosti vzniká zlomenina na vzdialenejšom mieste. Všeobecne dĺžka liečenia
zlomením závisí od lokalizácie a typu zlomeniny, veku a zdravotného stavu zraneného
(Štefan et al. 2012). Zlomeniny patria podľa Beisa et al. (2007) medzi „time-loss injuries“
– zranenia s časovou stratou – a teda zranenia, ktoré zabraňujú športovcovi dokončiť zápas
alebo nasledujúce zápasy, či vykonávať športovú aktivitu najmenej 1 deň po zranení.
Zlomeniny v karate patria medzi najčastejšie zranenia (41 %) tohto charakteru
na štyroch po sebe idúcich majstrovstvách sveta 2010 – 2016, až 41 %. (Augustovičová
et al. 2019). Na troch po sebe idúcich majstrovstvách sveta 2002 až 2006 lekári zaznamenali
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20 zlomenín, z toho 7 zlomenín nosa, 1 zlomeninu kosti chodidla, 1 zlomeninu kosti prstov,
3 metakarpálne zlomeniny ruky, 2 metatarzálne zlomeniny chodidla, 1 zlomenina rebier,
2 zlomeniny sánky, 1 hlavy vretennej kosti, 1 zlomenina kľúčnej kosti. Zmena pravidiel
v roku 2000 (pridanie ochranných pomôcok) však neviedla k zníženiu počtu závažných
zranení (Arriaza et al. 2009).
Vykĺbenie
Strata kontaktu medzi kĺbovými plochami s poranením väzov sa označuje ako
luxácia kĺbu, teda vykĺbenina (Hirt et al. 2011). Do tejto skupiny sa zaraďujú akútne
aj chronické stavy, pre ktoré je typická neschopnosť udržať anatomický vzťah medzi
artikulujúcimi povrchmi kĺbu pri fyziologickom rozsahu. Pre tento druh zranenia je typická
silná bolesť, porucha tvaru danej anatomickej oblasti. Pri diagnostikovaní vykĺbenia
sa kombinujú anamnestické údaje s klinickým vyšetrením a zobrazovacími metódami
(Pastucha 2014). V olympijskom športovom karate predstavujú vykĺbeniny až 20 %
(Augustovičová et al. 2019) zo všetkých zranení ktoré eliminujú športovca z tréningu
a súťaženia minimálne na jeden alebo viac dní. Išlo najmä o vykĺbeniny prstov ruky (3)
a ramena (1) (Arriaza et al. 2009).
Tržná rana
Pôsobením sily dôjde k prekonaniu elasticity a súdržnosti kože i v hlbokých vrstvách,
koža sa roztrhne a vznikne tržná rana. Takáto rana môže vzniknúť pôsobením tupého
nástroja (úder, kop) alebo ostrým hrotom. Tržné rany majú okraje vždy nerovné a tvar
väčšinou nepravidelný. Mechanizmus vzniku spočíva v tom, že dotykový ťah napne kožu,
alebo tupá hrana predmetu narazí na jej povrch a ak dôjde k prekonaniu súdržnosti, koža
praskne (Pastucha 2014). Až jedenásť tržných rán si vyžiadalo šitie počas majstrovstiev
sveta 2002 – 2006 (Arriaza et al. 2009). Po pomliaždeninách (47 %) a krvácaní z nosa
(20 %) išlo o tretie najčastejšie zranenie (10 %) (Arriaza et al. 2009; Halabachi et al. 2007).

Otras mozgu
Je definovaný ako komplexný patofyziologický proces postihujúci mozog, vyvolaný
mechanickou silou.
Niekoľko spoločných znakov klinického, patologického a biomechanického
poranenia je možné použiť na definovanie povahy otrasového poranenia hlavy:
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Otras mozgu môže byť spôsobený buď priamym úderom do hlavy, tváre, krku alebo
iných častí tela „impulzívnou“ silou prenášanou na hlavu.



Otras mozgu má spravidla za následok rýchly nástup krátkodobého poškodenia
neurologickej funkcie, ktoré spontánne ustúpi.



Otras mozgu môže mať za následok neuropatologické zmeny, ale akútne klinické
príznaky do značnej miery odrážajú skôr funkčnú poruchu než štrukturálne
poškodenie.



Otras mozgu má za následok stupňovaný súbor klinických symptómov, ktoré môžu,
ale nemusia zahŕňať stratu vedomia. Vyriešenie klinických a kognitívnych
symptómov spravidla nasleduje po sekvenčnom priebehu; je však dôležité
poznamenať, že v malom percente prípadov sa post-otrasové symptómy môžu
predĺžiť (McCrory et al. 2017).

Hematóm
Podkožný krvný výron vzniká pôsobením tupého predmetu spôsobeného prevažne
tlakom, tlakom a ťahom a keď dosiahne takú intenzitu, že dôjde k ruptúre ciev, vyleje
sa krv do extravaskulárneho priestoru. Veľkosť hematómu závisí od množstva
extravaskulárneho vyliatia krvi. Je to priamo závislé od intenzity sily (v akom rozsahu
sú cievy porušené), kalibru zasiahnutej cievy (ruptúra väčšej cievy aj po menšom pôsobení
sily), od zasiahnutého miesta (či má krv priestor niekam voľne vytekať) a takisto aj od akého
druhu je poškodená cieva (Hirt et al. 2011). Hematómy v karate vznikajú najmä pri prisilnom
údere, kope či páde na podlahu.
Odretie kože
Vzniká tlakom, tlakom a ťahom tupého predmetu po povrchu tela alebo posunom
kože pod tlačiacim predmetom. Smer odretia je často rozoznateľný podľa zhrnutia
povrchovej vrstvy pokožky. Ak je poškodenie povrchové a sú poškodené len vrstvy
pokožky, odretie je zo začiatku nenápadné, ľahko začervenané a nekrváca. Pri hlbších
odretiach kože dochádza k poraneniu ciev a zranenie krváca (Štefan et al. 2012). Hlboké
krvácajúce odreniny sa liečia prerastaním epitelu z periférie poškodenia kože, preto proces
hojenia trvá pri plošných odreninách kože dlhšie ako pri malých. Hojenie môže podľa Hirt
et al. (2011) trvať na základe rozsahu a závažnosti aj niekoľko týždňov.

VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE 30
3.1 EVIDENCIA ZRANENÍ V KARATE
Definície
Zranenia sú v štúdiách Čierna a Lystad (2017); Čierna et al. (2017); Arriaza et al.
(2017); Augustovičová et al. (2019); Lystad et al. (2020) definované ako akékoľvek fyzické
ťažkosti, keď športovec vyhľadal pomoc turnajového zdravotníckeho personálu. Zranenia
boli v našich štúdiách kategorizované ako zranenia bez vyradenia športovca zo zápasu alebo
tie, ktoré športovca vyradili z daného zápasu a/alebo nasledujúcich zápasov, či účasti
na športových aktivitách najmenej jeden deň (Beis et al. 2007).
Definícia epidemiológie
Termín epidemiológia pochádza z gréckych slov epi, demos a logos. Epi znamená
na, demos sú ľudia a logos je veda. Je to teda štúdia o tom, čo sa deje s ľuďmi. Je to vedecká
disciplína s metódami založenými na vedeckom skúmaní. Riadi sa údajmi a spolieha
sa na systematický a nestranný prístup v zbere, analýze a interpretácii údajov. Základné
epidemiologické metódy používajú pozorovanie a vhodné porovnávacie skupiny
na vyhodnotenie, či sa pozorovaný fakt líši od očakávaných hodnôt. Epidemiológia sa
vo svojom pozorovaní a skúmaní zaoberá odpoveďou na 5 otázok: čo, kto kedy, kde a prečo
(z angl. 5 W’s: what, who, where, when, why): Čo predstavuje diagnózu alebo zdravotný
stav. Kto predstavuje osobu, populáciu ktorú popisujeme. Kde je odpoveď na otázku, akú
anatomickú oblasť sledujeme. Kedy berie do úvahy čas, sledované obdobie. Prečo (alebo
ako) sa zaoberá spôsobmi vzniku a šírenia ochorenia v populácii (Bražinová 2012).
V epidemiológii sa jednotlivé faktory, ktoré stoja za vznikom zranení zbierajú,
popisujú a následne analyzujú. Tieto údaje môžu pochádzať z oficiálnych štatistík, rutinným
zberom alebo vlastným zberom, teda výskumom na základe vopred stanovenou metódou.
Výskyt a distribúciu zranení sa sleduje prostredníctvom mier výskytu. Základné miery
výskytu sú morbidita (chorobnosť) a mortalita (úmrtnosť). Morbidita sa uvádza v dvoch
formách, a to je incidencia alebo prevalencia.
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Incidencia
Incidencia je štatistický číselný termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100,
1 000, 10 000 atď. ľudí v určitom čase, najčastejšie rok. Najčastejšie sa používa v súvislosti
s chorobami, môže to byť však i akýkoľvek iný jav. V našej monografii budeme pod pojmom
incidencia chápať výskyt zranení karatistov počas súťaže na tisíc minút zápasu.

Prevalencia
Prevalencia je výskyt všetkých ochorení v danej populácii, v danom čase, vzhľadom
na populáciu a vynásobený mocninou čísla 10.

Stanovenie rizika
Stanovenie rizika zranenia sa vykonáva niekoľkými rôznymi spôsobmi, ale
v literatúre sa najčastejšie vyskytujú čas vystaveniu sa riziku zranenia (v tímových športoch
sa meria ako hodiny alebo počet zranení na 1 000 hodín) a AE sú dva menovatele (dve
vystavenia sa športovcov riziku zranenia počas jedného zápasu) (Pfister et al. 2016).
Riziko zranenia sme vyhodnocovali na 1 000 min., pretože v úpolových športochje
dĺžka zápasov veľmi krátka. Ďalej sme využili vystavenie sa (expozíciu) na jedného
športovca. Tieto premenné by bolo možné použiť na porovnanie s inými športmi alebo
dokonca v rámci porovnania karate štúdií, ak sa dĺžka zápasov v budúcnosti zmení.
AE, expozičná jednotka je definovaná ako jeden zápas karate. Preto bola
1 expozícia športovca definovaná ako jeden športovec, ktorý sa zúčastnil jedného zápasu
karate. Pretože trvanie jedného zápasu karate mládeže sa môže líšiť od 1 do 2 minút,
v závislosti od veku, je dôležité zahrnúť časovo upravené expozície. 1 minúta expozície bola
teda definovaná ako jeden športovec, ktorý sa zúčastňuje jedného zápasu karate počas
1 minúty.
Expozícia športovca (AE) bola definovaná ako 1 individuálny karatista, ktorý
sa zúčastňuje zápasu, v ktorom je vystavený možnosti zranenia, čo znamená, že pre každý
zápas boli 2 AE.
Jedna minúta expozície (ME) bola definovaná ako 1 minúta zápasenia
na jednotlivca v zápase. Zápas mužov trval 3 minúty, čo znamená že jeden zápas mal 6 ME,
ak zápas žien trval 2 minúty (4 ME).
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Napríklad v kategórií, kde by súťažilo 16 športovcov (mužov) mali by sme 30 AE =
16 AE (1.kolo) + 8 AE (2.kolo) + 4 AE (semifinále) + 2 AE (finále) a 90 ME = 48 ME
(1.kolo) + 24 ME (2.kolo) + 12 ME (semifinále) + 6 ME (finále).
Štatistické spracovanie
Mieru zranení počítame ako: (počet zranení / počet expozícii športovca [AE])
x 1 000 = počet zranení na 1 000 AE.
Miera zranení zvyčajne počíta na 1 000 AE (IIRAE) a na 1 000 ME (IIRME) s 95 %
CI s použitím štandardných vzorcov pre Poissonove normy pre všetky zranenia spolu
a pre ľahké a závažné zranenia samostatne.
Miera analyzovaných zápasových situácii bola vypočítaná na 1 000 AE (IIRAE)
a na 1 000 ME (IIRME) s 95 % CI s použitím štandardných vzorcov pre Poissonove
rozdelenie, každá zápasová situácia bola vyhodnotená samostatne.
Rate ratios (miera pomeru) je miera pomeru rizika zranenia dvoch skupín. Pomer
dvoch mier (pomer miery výskytu u mužov a žien) R1/R2 s 95 % intervalom spoľahlivosti
a súvisiacou hodnotou P. Ak je hodnota P nižšia ako 0,05 možno usúdiť, že pomer R1/R2
sa výrazne líši od hodnoty 1 (čo je prípad, keď sú miery výskytu rovnaké). To znamená,
že dve IIR sa považujú za navzájom štatisticky odlišné, ak 95 % CI pre RR neobsahovali
nulu (Rothman et al. 2008).
Príklad výpočtu: X1 počet zranených mužov, X2 celkový počet súťažiacich mužov,
X3 počet zranených žien a X4 celkový počet súťažiacich žien.
(X1/X2)/(X3/X4) = RR (pomer miery výskytu medzi mužmi a ženami)
3.2 ZRANENIA V DETSKÝCH KATEGÓRIÁCH
Podľa súťažného poriadku Slovenského zväzu karate 2019 (Slovenský zväz karate
2019) deti môžu na súťažiť už od 5 rokov, a to v troch disciplínach: agility, kata a kumite
začiatočníkov a pokročilých. Do roku 2018, a teda v čase trvania našej štúdie (Čierna
a Lystad 2017) mohli deti súťažiť len v kategórii pokročilých. Prehľad jednotlivých
vekových a hmotnostných kategórii SZK možno vidieť v Tabuľke 1 (Slovenský zväz karate
2016). Údaje o úrazoch a expozícii detí boli zaznamenávané na deviatich národných
turnajoch v karate na Slovensku v rokoch 2015 a 2016, vrátane štyroch turnajov Slovenského
pohára a dvoch turnajov majstrovstiev Slovenska mladších ako 12 rokov (6- až 11-ročných)
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a tri turnaje Slovenského pohára kadetov (12- až 15-ročných) a juniorov (16- až 17-ročných).
Účastníkmi tejto štúdie boli teda karatisti a karatistky vo veku od 6 do 17 rokov.
Tab. 1 Vekové a hmotnostné súťažné kategórie SZK detí a mládeže a dĺžka trvania zápasu
Veková
kategória
6 – 7 rokov
6 – 7 rokov
8 – 9 rokov
8 – 9 rokov
10 – 11 rokov
10 – 11 rokov
12 – 13 rokov
12 – 13 rokov
14 – 15 rokov
14 – 15 rokov
16 – 17 rokov
16 – 17 rokov

Pohlavie

Hmotnostné kategórie [kg]

Chlapci
Dievčatá
Chlapci
Dievčatá
Chlapci
Dievčatá
Chlapci
Dievčatá
Chlapci
Dievčatá
Chlapci
Dievčatá

-22, - 26, -30, +30 kg
-20, - 24, -28, +28 kg
-24,- 28,- 32, +32 kg
-27,- 32,- 37, +37 kg
-30, -35, -40, +40 kg
-30, -35, -40, +40 kg
-40, -45, -50, -55, +55 kg
-40, -45, -50, +50 kg
-52, -57, -63, -70, +70 kg
-47, -54, +54 kg
-55, -61, -68, -76, +76 kg
-48, -53, -59, +59 kg

Dĺžka trvania
zápasu [s]
60
60
60
60
90
90
90
90
120
120
120
120

Tab. 2 Počet športovcov, expozície športovcov, minúty expozície a zranení podľa pohlavia
a vekovej kategórie a zodpovedajúce podiely zranení na 100 športovcov (IP), miery
výskytu zranení na 1 000 expozícií športovcov (IIRAE) a miery výskytu zranení
na 1 000 min. expozície (IIRME) s 95 % CI
6 – 12 rokov

12 – 17 rokov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

948

539

160

86

Počet AE

2 076

1 176

350

176

Počet ME

2 427

1 416

611

312

Počet zranení

71

46

29

25

IP (95 % CI)

7,49
(5,85 – 9,44)

8,53
(6,25 – 11,38)

18,13
(12,14 – 26,03)

29,07
(18,81 – 42,91)

IIRAE (95 % CI)

34,20
(26,71 – 43,14)

39,12
(28,64 – 52,17)

82,86
(55,49 – 119,00)

142,05
(91,92 – 209,69)

IIRME (95 % CI)

29,25
(22,85 – 36,90)

32,49
(23,78 – 43,33)

47,46
(31,79 – 68,17)

71,43
(46,22 – 105,44)

Počet športovcov

Údaje o počte pretekárov, zápasov a expozícii sme získali z oficiálnych záznamov
turnajov (Tabuľka 2). Jednotlivé zranenia boli zaznamenávané v kooperácii s lekármi turnaja
na mieste pomocou jednoduchého formulára na hlásenie úrazov. Išlo o upravený formulár,
ktorý sa používa na majstrovstvách sveta v karate WKF (Arriaza et al. 2009; Arriaza et al.
2016; Čierna et al. 2017) . Všetky zranenia boli diagnostikované oficiálnym turnajovým
personálom športovej medicíny a následne vyhodnocované vyškolenými výskumníkmi
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pomocou systému klasifikácie úrazov Orchard Sports, verzia (Rae a Orchard 2007).
Vo všeobecnosti sme aplikovali rovnakú metodiku výskumu ako má Svetová federácia
karate.
Odhalili sme rovnako ako v karate starších vekových kategórií (Pieter 2010; Arriaza
et al. 2009; Arriaza et al. 2016; Arriaza a Leyes 2005; Augustovičová et al. 2019), že hlava
bola najčastejšie poranenou anatomickou oblasťou a že väčšinu zaznamenaných zranení
predstavovali kontúzie, no výsledky boli rozdielne ako u mládežníckych taekwondistov
a mládežníckych džudistov. Beis et al. (2001) zistili nižší podiel poranení hlavy (44 %)
a vyšší podiel zranení dolných končatín (40 %) v mládežníckom taekwonde, zatiaľ
čo Maciejewski a Callanta (2016) uviedli nižší podiel zranení hlavy (37 %) a vyšší podiel
poranenia horných končatín (44 %) v mládežníckom džude. Pokiaľ ide o typ poranenia, Beis
et al. (2001) a Maciejewski a Callanta (2016) uviedli nižší podiel kontúzií v taekwondo
mládeže (41 %) a džudo mládeže (16 %). Pozorované rozdiely v spôsobe zranenia
sú pravdepodobne vnútorne spojené s rozdielmi v technikách využívaných na prekonanie
súpera, v rozdielnom kontakte, i v pôsobiacich silách, resp. fyzikálnych zákonitostiach, ktoré
sú charakteristické pre uvedené tri športy. Taekwondo, džudo, či karate sú síce úpolové
športy, ale je to ako porovnávať jablká s hruškami. Taekwondo napríklad kladie dôraz
na používanie kopov, pričom sa môžu zraniť dolné končatiny; a džudo kladie dôraz
na úchopy, hody, či držania a páčenia, čo zvyšuje riziko zranenia horných končatín.
Rizikové faktory
Tabuľka 6 poskytuje prehľad RR potenciálnych rizikových faktorov (pohlavia
a vekovej skupiny). Pokiaľ ide o pohlavie, dievčatá mali v porovnaní s chlapcami o niečo
vyšší výskyt zranení; rozdiel bol však významný iba pre vekovú skupinu 12- až17-ročných
(RRME 1,69 (95 % CI 1,00 až 2,86)). Po započítaní času expozície (RRME 1,92 (95 % CI 1,39
až 2,65)) bolo riziko zranenia takmer dvojnásobne vyššie u 12- až 17-ročnej vekovej skupiny
v porovnaní so 6- až 12-ročnou vekovou skupinou a rozdiel bol výraznejší u dievčat ako
u chlapcov (RRME 2,47 (95 % CI 1,52 až 4,00) oproti RRME 1,62 (95 % CI 1,06 až 2,49),
v uvedenom poradí).
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Tab. 3 Frekvencia a podiel zranení podľa anatomického umiestnenia
Do 12 rokov
Anatomická
oblasť

Kadeti/Juniori

12 – 17 rokov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Spolu

41 (58 %)

24 (52 %)

19 (66 %)

14 (56 %)

98 (57 %)

39 (55 %)

19 (41 %)

17 (59 %)

14 (56 %)

89 (52 %)

2 (3 %)

5 (11 %)

2 (7 %)

0 (0 %)

9 (5 %)

2 (3 %)

8 (17 %)

3 (10 %)

2 (8 %)

15 (9 %)

Plece

0 (0 %)

3 (7 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

3 (2 %)

Rameno

1 (1 %)

0 (0 %)

1 (3 %)

0 (0 %)

2 (1 %)

Predlaktie

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (3 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

Zápästie a ruka

1 (1 %)

5 (11 %)

1 (3 %)

2 (8 %)

9 (5 %)

20 (28 %)

12 (26 %)

3 (10 %)

3 (12 %)

38 (22 %)

Hrudník

3 (4 %)

4 (9 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

7 (4 %)

Trup a brucho

5 (7 %)

6 (13 %)

1 (3 %)

2 (8 %)

14 (8 %)

Panva a zadok

12 (17 %)

2 (4 %)

2 (7 %)

1 (4 %)

17 (10 %)

9 (13 %)

2 (4 %)

6 (21 %)

3 (12 %)

20 (12 %)

Stehno

4 (6 %)

0 (0 %)

1 (3 %)

0 (0 %)

5 (3 %)

Koleno

3 (4 %)

1 (2 %)

1 (3 %)

2 (8 %)

7 (4 %)

Predkolenie

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (3 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

Členok

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (4 %)

1 (1 %)

Chodidlo

2 (3 %)

1 (2 %)

3 (10 %)

0 (0 %)

6 (4 %)

71 (100 %)

46 (100 %)

29 (100 %)

25 (100 %)

171 (100 %)

Hlava a krk
Hlava
Krk
Horné končatiny

Trup

Dolné končatiny

Spolu

Tab. 4 Frekvencia a podiel zranení podľa druhu zranenia
Do 12 rokov

Kadeti/Juniori

12 – 17 rokov

Druh zranenia

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Kontúzia

59 (83 %)

42 (91 %)

23 (79 %)

21 (84 %)

145 (85 %)

Krvácanie z nosa

8 (11 %)

1 (2 %)

3 (3 %)

4 (15 %)

16 (9 %)

Vykĺbenie

1 (1 %)

1 (2 %)

2 (4 %)

0 (0 %)

4 (2 %)

Tržná rana

1 (1 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

Zlomenina

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (3 %)

0 (0 %)

1 (1 %)

Iné/neidentifikované

2 (3 %)

2 (4 %)

0 (0 %

0 (0 %)

4 (2 %)

71 (100 %)

46 (100 %)

29 (100 %)

25 (100 %)

171 (100 %)

Spolu
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Tab. 5 Frekvencia a podiel zranení podľa mechanizmu poranenia
Do 12 rokov

Kadeti/Juniori
12-17 rokov

Spolu

Typ zranenia

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Kop

38 (54 %)

15 (33 %)

4 (14 %)

4 (16 %)

61 (36 %)

Úder

29 (41 %)

27 (59 %)

23 (79 %)

16 (64 %)

95 (56 %)

Kontakt s podlahou

2 (3 %)

2 (4 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

4 (2 %)

Iné

2 (3 %)

2 (4 %)

2 (7 %)

5 (20 %)

11 (5 %)

71 (100 %)

49 (100 %)

29 (100 %)

25 (100 %)

171 (100 %)

Spolu

Predchádzajúce štúdie úrazov karate mládeže neskúmali potenciálne rozdiely
vo vekových skupinách, ale Macan et al. (2006) zistili, že dospievajúci (12- až 17-roční)
karatisti majú vyššie riziko zranenia v porovnaní s dospelými karatistami (RRME 1,19
(95 % CI 0,99 až 1,43)). Štúdia štúdie Čiernej a Lystada (2017) odhalila, že mládežníci majú
vyššie riziko zranenia v porovnaní s deťmi (RRME 1,92 (95 % CI 1,39 až 2,65)). Pretože
trvanie vystaveniu sa zraneniu (zápasu) sa líši v rôznych vekových kategóriách, akékoľvek
porovnanie vekových skupín by preto malo zohľadňovať skutočný čas zápasu ME (minutes
exposures). RR uvedené v tomto odseku predstavujú skutočný expozičný čas. Celkovo naše
zistenia naznačujú, že karatisti do dvanásť rokov majú vyššiu mieru zranení ako trinásť
až sedemnásťroční karatisti. Podobne Lystad et al. (2013) zistili, že adolescentní
taekwondisti sú vystavení väčšiemu riziku zranenia v porovnaní s deťmi a dospelými.
Aj keď nie je úplne zrejmé, prečo sú adolescenti náchylnejší na zranenie, mladí športovci
v čase dospievania zvyšujú svoju úroveň aktivity, frekvencie a intenzitu a začínajú súťažiť
intenzívnejšie (Caine et al. 2008). Quatman-Yates et al. (2012) na druhej strane, naznačili,
že práve nezrelá senzomotorická funkcia, zhodujúca sa s týmto časovým obdobím môže
viesť k vyššiemu riziku výskytu zranení. Budúci výskum by mal preskúmať možnosti
prevencie, akými sú: zlepšenie osobných ochranných prostriedkov, zmena pravidiel súťaže,
zlepšenie presadzovania existujúcich pravidiel súťaže, zlepšenie vzdelávania a školenia
rozhodcov, povinný lekársky dohľad, či zmena prostredia (Macan et al. 2006; Arriaza et al.
2009). Existujú určité dôkazy, ktoré poukazujú na dôležitosť zmien pravidiel a ich dôslednej
implementácie pri znižovaní rizika zranenia v mládežníckych karate a v elitnom karate
dospelých (Macan et al. 2006; Arriaza et al. 2009). Táto štúdia odhalila, že faktor pohlavia
(ženy >muži) a veku (mládež >deti) boli nezávislými rizikovými faktormi zranení v karate.
Pokiaľ ide o pohlavie, ani Arriaza et al. (2016) (RRAE 1,04 (95 % CI 0,63 až 1,74)) ani Pieter
(2010) (RRAE 1,15 (95 % CI 0,77 až 1,74)) nezistil v miere výskytu zranení z hľadiska
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pohlavia v mládežníckom karate akékoľvek rozdiely, zatiaľ čo (Macan et al. 2006) (RRAE
1,27 (95 % IS 0,96 až 1,68)) zaznamenal veľmi podobné výsledky k našim (RRAE 1,27
(95 % CI 0,94 až 1,72)). Stojí za zmienku, že aj keď sa dôkazy zdajú byť trochu protichodné,
podobné rozdiely medzi pohlaviami sa v štúdiách dospelých karatistov zvyčajne nepozorujú.
Napríklad Arriaza a Leyes (2005) zistili RRAE 0,91 (95 % CI 0,78 až 1,05) medzi
vrcholovými športovcami, ktorí súťažili na troch po sebe nasledujúcich majstrovstvách sveta
v karate (1996, 1998 a 2000), zatiaľ čo Macan et al. (2006) našli RRAE 0,97 (95 % CI 0,75
až 1,27) medzi športovcami súťažiacimi v Chorvátsku.
Tab. 6 Pomery incidencie poranení na 1 000 expozícií športovca (RRAE) a na 1 000 minút
expozície (RRME) s 95 % intervalom spoľahlivosti (CI) podľa pohlavia a vekovej
skupiny
Kategória

RRAE (95 % CI)

RRME (95 % CI)

Dievčatá (referencia chlapci)

1,27 (0,94 – 1,72)

1,25 (0,92 – 1,69)

Dievčatá, 6 – 12 r. (referencia chlapci, 6 – 12 r.)

1,14 (0,79 – 1,65)

1,11 (0,77 – 1,61)

Dievčatá, 12 – 17 r. (referencia chlapci, 12 – 17 r.)

1,71 (1,01 – 2,91)

1,69 (1,00 – 2,86)

12 – 17 roční (referencia 6 – 12 rokov)

2,85 (2,07 – 3,93)

1,92 (1,39 – 2,65)

12 – 17 r., dievčatá (referencia 6 – 12 r., dievčatá)

3,63 (2,24 – 5,88)

2,47 (1,52 – 4,00)

12 – 17 r., chlapci (referencia 6 – 12 r., chlapci)

2,42 (1,58 – 3,72)

1,62 (1,06 – 2,49)

Pohlavie

Veková skupina

Naša štúdia je doposiaľ najväčšia prospektívna štúdia epidemiológie zranení
v karate detí. Celkový výskyt zranení bol nižší (IIRME 35,88 (95 % CI 30,70 až 41,68)),
ako zistili Pieter (2010) (IIRME 138,46 (95 % CI 113,58 až 167,17)) a Macan et al. (2006)
(IIRME 110,73 (95 % CI 96,33 až 126,69)), ale vyššie než uvádza Arriaza et al. (2016) (IIRME
14,95 (95 % CI 11,44 až 19,21)). Dôvod týchto rozdielov je nejasný, ale môže súvisieť
s rozdielmi v sledovaných výskumných súboroch a/alebo použitej metodológii v týchto
štúdiách. Na rozdiel od našej štúdie (6- až 17-roční karatisti slovenskej národnej úrovne)
sú štúdie Pietera (2010) (7- až 15-roční karatisti sledovaní na jednom holandskom turnaji
národnej úrovne) a Macana et al. (2006) (12- až 17-roční karatisti na niekoľkých
chorvátskych turnajoch národnej úrovne) relatívne podobné, no štúdia Arriazu et al. (2016)
ukázala, že 14- až 15-roční karatisti súťažiaci na po sebe idúcich majstrovstvách sveta WKF
sú, pokiaľ ide o výkonnostnú úroveň karatistov, značne odlišní. Rozdielne výsledky štúdií
Pietera (2010) a Arriazu et al. (2016) môžeme potenciálne vysvetliť rozdielmi v pravidlách
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súťaženia na národnej úrovne. WKF totiž nevyžaduje striktné dodržiavanie súťažných
pravidiel na úrovni národných federácií, ktoré môžu mať rôzne doplnky a variácie
(napr. menšie zápasisko, či doplnkové chrániče ako prilba). Ďalším vysvetlením rozdielu
vo výsledkoch môžu potenciálne byť rozdielne operatívne definície zranení a postup
ich zaznamenávania. Spomenutí autori (Pieter 2010; Arriaza et al. 2016; Macan et al. 2006)
vo svojich štúdiách definovali ako postupovali pri diagnostike a zaznamenávaní zranení, nie
všetci použili rovnaké hodnotenie závažnosti zranenia. Napríklad Arriaza et al. (2016) bol
pri posudzovaní zranení prísnejší. Bez ohľadu na variabilitu v metodológiách jednotlivých
štúdií, či súťažiach rôznej výkonnostnej úrovne, či športami, môžu byť tieto porovnania
prínosné pre športovú prax.
U mladých 11- až 17-ročných gréckych taekwondistov zistili Beis et al. (2001) IIRAE
36,78 (95 % CI 30,69 až 43,73) a Lystad et al. (2013) 51,81 (95 % CI 42,10 až 63,07)
u 6- až 17-ročných austrálskych taekwondistov. Maciejewski and Callanta (2016) zistili
IIRAE 98,25 (95 % CI 77,95 až 118,55) u filipínskych mladých džudistov. Zdá sa teda,
že riziko súťažného zranenia v karate mládeže je podobné ako v mládežníckom taekwonde,
ale nižší ako v mládežníckom džude. Príčinou môže byť v porovnaní s džudom relatívna
podobnosť vedenia zápasov v karate a taekwondo.
Treba brať do úvahy, že naša štúdia (Čierna a Lystad 2017), ktorú sme vykonali
na slovenských pohároch a majstrovstvách Slovenska SZK nemusí byť zovšeobecniteľná
pre mládežnícke kategórie karate po celom svete. Definícia zranenia pravdepodobne
podcenila skutočné riziko zranenia, pretože niektorí športovci nemuseli požiadať o lekársku
starostlivosť zdravotnícky personál turnaja. Všetky zranenia však boli diagnostikované
kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi, čo však nevylučuje nesprávnu diagnózu
a nesprávne zapisovanie zaznamenaných zranení. Táto štúdia tak isto nehodnotila závažnosť
zaznamenaných zranení, pretože nebolo možné vykonať následné sledovanie zranených
športovcov po súťaži.
3.3 ZRANENIA MLÁDEŽNÍCKY KATEGÓRIÍ
Naša prospektívna epidemiologická kohortová štúdia (Čierna et al. 2017) zahŕňala
všetkých karatistov a karatistky, ktorí sa zúčastnili individuálnych športových zápasov
kumite (vo vekových kategóriách U18 a U21 kde sa nesúťaží v kategóriách bez rozdielu
hmotnosti, ani v súťaži tímov) na štyroch po sebe nasledujúcich majstrovstvách sveta
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v karate, ktoré sa konali v rokoch 2009 (Rabat, Maroko), 2011 (Melaka, Malajzia), 2013
(Guadalajara, Španielsko) a 2015 (Jakarta, Indonézia). Títo športovci súťažili v jednej
z dvoch vekových kategórií: 16 až 17 rokov (U18) alebo 18 až 20 rokov (U21). V kategórii
U18 súťažili do roku 2015 ženy v štyroch a muži v piatich hmotnostných kategóriách.
V kategórii U21 boli do roku 2015 muži aj ženy rozdelení do troch hmotnostných kategórií.
Po zmene pravidiel v roku 2015 súťažia pretekárky i pretekári vo vekovej kategórii U21
v piatich hmotnostných kategóriách. Každý zápas v kategórii U18 a v kategórii žien do 21
rokov trval 2 minúty, zatiaľ čo každý zápas v kategórii mužov do 21 rokov trval 3 minúty.
Prehľad jednotlivých súťažných kategórii je uvedený v Tabuľke 7.
Tab. 7 Vekové a hmotnostné súťažné kategórie majstrovstiev sveta WKF mládeže
a dĺžka trvania zápasu
Dĺžka trvania
zápasu [s]
120

Veková kategória

Pohlavie

Hmotnostné kategórie [kg]

14 – 15 rokov

Chlapci

-52, -57, -63, -70, +70 kg

14 – 15 rokov

Dievčatá

-47, -54, +54 kg

120

16 – 17 rokov

Chlapci

-55, -61, -68, -76, +76 kg

120

16 – 17 rokov

Dievčatá

-48, -53, -59, +59 kg

120

18 – 20 rokov

Chlapci

-68, -78, +78 kg/-60, -67, -75, -84, +84 kg

180

18 – 20 rokov

Dievčatá

-53, -60, +60 kg/-50, -55, -61, -68, +68 kg

120/180

Celková miera úrazov
Počet športovcov podľa veku, pohlavia, expozície a celkové miery úrazov
sú uvedené v Tabuľke 8. Celkovo sme zaznamenali 257 zranení s IIRAE 41,4 (95 % IS 36,5
až 46,7). Z celkového počtu 257 bolo iba 26 (10 %) zranení, ktoré vyradili športovca
z daného a nasledujúcich zápasov s IIRAE 4,2 (95 % IS 2,7 až 6,1).
Tab. 8 Miera zranení juniorov (celkové údaje zo všetkých majstrovstiev), AEs – Athletes
exposures, MEs – Minutes of exposures
Počet

Celková miera výskytu zranení (95 % CI)

Športovcov

AEs

MEs

Zranení

Muži

948

2 090

4 180

82

8,65 (6,88 – 10,74)

Ženy

604

1 346

2 692

43

7,12 (5,15 – 9,60)

31,95 (23,12 – 43,03) 15,97 (11,56 – 21,52)

Muži

738

1 614

4 842

99

13,41 (10,9 – 16,33)

61,34 (49,85 – 74,68) 20,45 (16,62 – 24,89)

Ženy

522

1 164

2 692

33

6,32 (4,35 – 8,88)

1 686

3 704

9 022

181

10,74 (9,23 – 12,39)

48,69 (42,01 – 56,53) 20,06 (17,25 – 23,21)

Ženy

1 126

2 510

5 384

76

6,75 (5,32 – 8,45)

30,28 (23,86 – 37,90) 14,12 (11,12 – 17,67)

Spolu

2 812

6 214

14 406

257

9,14 (8,06 – 10,33)

41,36 (3,65 – 46,73) 17,84 (15,73 – 20,16)

Juniori

U21

Muži

Na 100 športovcov

Na 1 000 AEs

Na 1 000 MEs

39,23 (31,20 – 48,70)

19,62 (15,6 – 24,35)

28,35 (19,52 – 39,81)

12,26 (8,44 – 17,22)
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Riziko poranenia
Celková miera zranenia bola výrazne nižšia u žien ako u mužov (RR pre AE 0,6; 95
% CI 0,5 až 0,8; RR pre ME 0,7; 95 % CI 0,5 až 0,9.
Z 257 zranení bolo 125 zaznamenaných v kategórii U18, s IIRAE 36,4 (95 % CI 30,3
až 43,4) a 132 v kategóriách U21 s IIRAE 47,5 (95 % CI 39,8 až 56,4). Miera výskytu zranení
bola významne nižšia pre U18 ako pre U21 s RR pre AE 0,8 (95 % CI 0,6 až 1,0) a RR pre
ME 1,0 (95 % CI 0,8 až 1,3).
Miera zranení v kategóriách U21 bola vyššia, keď sa súťažilo s tromi hmotnostnými
kategóriami (IIR 61,4; 95 % CI 50,7 až 73,7 na 1 000 AE), ako keď sa počet hmotnostných
kategórií v roku 2015 zvýšil na päť (IIR 18,8; 95 % CI 10,9 až 30,0 na 1 000 AE), s RR
pre AE 0,3 (95 % CI 0,2 až 0,5) a RR pre ME 0,3 (95 % CI 0,2 až 0,4). Pri samostatnej
analýze majstrovstiev bolo zrejmé, že počet zranení sa po roku 2015 v porovnaní
s predchádzajúcimi majstrovstvami znížil (Tabuľka 9). To znamená, že zavedenie ďalšej
hmotnostnej kategórie viedlo k zvýšeniu bezpečnosti súťaže.
Tab. 9 Miery zranení v kategóriách U18 a U21 na jednotlivých majstrovstvách sveta,
AEs – Athletes exposures, MEs – Minutes of exposures
Počet

Rabat
2009

Melaka 2011

Guadalajara
2013

Jakarta 2015

Celková miera výskytu zranení (95 % CI)

Športovcov

AEs

MEs

Zranení

Muži

396

892

2 128

37

Na 100 športovcov
9,34 (6,58 – 12,88)

41,48 (29,21 –57,18)

17,39 (12,24 – 23,97)

Ženy

242

556

1 112

19

7,85 (4,73 – 12,26)

34,17 (20,57 – 53,36)

17,09 (10,29 – 26,68)

Spolu
Muži
Ženy

638
365
262

1 448
856
626

324
2 054
1 252

56
58
20

8,78 (6,63 – 11,4)

38,67 (29,21 – 50,22)

17,28 (13,06 – 22,45)

15,89 (12,07 – 20,54)

67,76 (51,45 – 87,59)

36,25 (21,44 – 36,50)

7,63 (4,66 – 11,79)

31,95 (19,52 – 49,34)

15,97 (9,76 – 24,67)

Spolu

627

1 482

3 306

78

12,44 (9,83 – 15,53)

52,63 (41,60 – 65,69)

23,59 (18,65 – 29,45)

Muži

426

916

2 218

58

13,62 (10,34 – 17,6)

63,32 (48,08 – 81,85)

26,15 (19,86 – 33,8)

Ženy

289

642

1 284

25

8,65 (5,60 – 12,77)

Spolu

715

1 558

3 502

83

11,61 (9,25 – 14,39)

53,27 (42,43 – 66,04)

23,70 (18,88 – 29,38)

Muži

499

104

2 622

28

5,61 (3,73 – 8,11)

26,92 (17,89 – 38,91)

10,68 (7,10 – 15,43)

Ženy

333

686

1 736

12

3,60 (1,90 – 6,30)

17,49 (9,04 – 30,56)

6,91 (3,57 – 12,07)

Spolu

832

1 726

4 358

40

4,81 (3,44 – 6,55)

23,17 (16,56 – 31,56)

9,18 (6,56 – 12,5)

Na 1 000 AEs

Na 1 000 MEs

38,94 (25,2 – 57,48) 19,47 (12,60 – 28,74)

Druh zranení
Väčšinu zranení tvorili kontúzie (n = 100, 38,9 %), nasledovali drobné odreniny
(n = 63, 24,5 %) a krvácanie z nosa (n = 62, 24,1 %). Poranenia tváre predstavovali 69,6 %
zranení (n = 179), aj keď väčšina z nich bola drobných (ľahké odreniny n = 63, 24,5 %;
epistaxis n = 62, 24,1 %; kontúzia n = 43, 16,7 %; tržná rana n = 6, 2,4 %; zlomenina nosa
n = 5, 1,9 %). Rozdelenie všetkých zranení je uvedené v Tabuľke 10.
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Tab. 10 Frekvencia a podiel zranení podľa anatomického umiestnenia
Oblasť tela/časť

N

%

IIRs 1 000 AEs

95 % CI

Hlava/krk

181

70

29,13

25,04 – 33,70

Horné končatiny

21

8

3,38

2,09 – 5,16

Trup

26

10

4,18

2,73 – 6,13

Dolné končatiny

29

11

4,67

3,13 – 6,70

Spolu

257

100

41,36

36,46 – 46,73

Hlavným zistením tejto štúdie je, že riziko zranenia juniorských karatistov najvyššej
výkonnostnej úrovne v olympijskom štýle karate je 41,4 (95 % CI 36,41 až 46,31) na 1 000
AE a že deväť z desiatich zranení bolo ľahkých. Nedošlo k žiadnym katastrofickým
zraneniam. Na základe týchto zistení môžeme dospieť k záveru, že pri dodržaní pravidiel
WKF a pri použití vhodnej ochrany sú zranenia juniorských športovcov súťažiacich v karate
zriedkavé. Športovkyne mali nižšie riziko poranenia ako muži. Miera zranení v kategórii
U18 nižšia ako v kategórii U21. Zistenie, že miera zranení bola v kategórii U18 nižšia, bolo
pravdepodobne možné vysvetliť skutočnosťou, že pravidlá súťaže WKF obmedzujú kontakt
s tvárou vo väčšej miere v tejto vekovej kategórii ako v kategórii U21.
Riziko úrazu závisí od veku a úrovne technickej vyspelosti
Aj keď by sa dalo intuitívne uvažovať o tom, že športovci s nižšou úrovňou
technickej pripravenosti na zápas môžu mať viac zranení, niektoré štúdie uviedli,
že športovci s vyššou technickou vyspelosťou mali viac zranení možno preto, že potenciálne
častejšie používajú nebezpečné útočné a obranné techniky, alebo vykonávajú tieto činnosti
s väčšou silou a rýchlosťou (Zetaruk et al. 2000). To isté sa ukázalo aj v iných športoch,
napr. vo futbale (Faude et al. 2013). Naša štúdia to potvrdila, pretože miera zranení bola
výrazne vyššia pre kategórie U21 ako pre kategórie U18.
Porovnanie s inými štýlmi karate a úpolovými športmi
V porovnaní so štúdiou 14- až 15-ročných kadetov, 29,9 zranení na 1 000 AE
(Arriaza et al. 2016) sme zistili vyšší počet zranení (41,4/1 000 na AE) ako v našej štúdii.
Je potrebné poznamenať, že počas našej štúdie kadeti používali ochranné tvárové masky,
zatiaľ čo naša výskumná vzorka juniorov nemala povinnosť používať ju. Ostatné ochranné
prostriedky boli identické. Pre kategórie kadetov (U16) a (U18) sú pravidlá súťaže prísnejšie
ako v kategórii U21. V snahe zvýšiť ochranu v kategórii U16 nie je technikami rúk povolený

VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE 42
žiadny dotyk tváre alebo krku (vrátane tvárovej masky). Ako sme už spomenuli v kapitole
pravidiel karate, akýkoľvek dotyk alebo kontakt hlavy, tváre a krku, bez ohľadu na jeho
charakter, je penalizovaný.
Miera výskytu zranení u seniorov (Arriaza a Leyes 2005) je oproti našej štúdii
juniorov vyššia a dosahuje 180 zranení na 1 000 AE, čo predstavuje približne 77 %, čo je
viac, ako sme zistili my. Musíme však mať na pamäti, že miery výskytu zranení ich štúdie
pochádzajú zo súťaží pred zmenou pravidiel. Táto zmena znížila mieru zranení na polovicu
(Arriaza et al. 2009). V metaanalýze zranení taekwonda bola popísaná miera zranení
79,3 na 1 000 AE, bez významných rozdielov medzi vekom, pohlavím alebo výkonnostnou
úrovňou taekwondistov (Lystad et al. 2009).
Miera zranení v našej štúdii bola 41,4 na 1 000 AE, (95 % CI 36,41 až 46,31),
čo je nižšie ako tie, ktoré predtým v karate zaznamenal (Tuominen 1995) (muži IIR 115,1
na 1 000 AE, 95 % CI 75,2 až 155,0 a ženy IIR 133,1 na 1 000 AE, 95 % CI 87,7 až 178,5),
Müller-Rath et al. (2000) (IIR 190,5 na 1 000 AE, 95 % CI 114,3 až 266,7) (Macan et al.
2006) (muži IIR 80,3 na 1 000 AE 95 % CI 49,4 až 111,1, ženy IIR 103,5 na 1 000 AE,
95 % CI 20,7 až 186,2), a Arriaza et al. (2009) (IIR 157,0 na 1 000 AE; 95 % CI 146,9
až 167,7), hoci je podobný tomu, ktorý uviedli Richards et al. (1999) (IIR 45,2; 95 % CI 38,5
až 52,8). Niektorí autori zaznamenali vyšší počet zranení v seniorských kategóriách, iní však
nezistili žiadny rozdiel súvisiaci s vekom účastníkov (Macan et al. 2006), ale opäť musíme
vziať do úvahy rôzne pravidlá súťaže, ktoré sa aj v rámci histórie WKF vyvíjajú
a rôzne iné pravidlá súťaže karate, ktoré sa využívajú v iných štýloch a organizáciách karate.
Miera výskytu zranení môže byť ovplyvnená motiváciou športovcov, respektíve tlakom
na zisk dobrého umiestnenia zo strany trénerov (Koester 2000). Tréneri môžu viesť svojich
športovcov k nebezpečnej alebo prehnane agresívnej taktike. Dôležitú úlohu v prevencii
takýchto situácií môžu hrať rozhodcovia, ktorý riadia zápas. Navyše, ich komunikácia
s lekárskymi tímami je kľúčová pre definovanie závažnosti zranení (či už skutočných alebo
predstieraných), pretože simulácia poranenia znamená penalizáciu alebo dokonca
diskvalifikáciu športovca, ktorý sa pokúša zmiasť rozhodcov.
Rovnako ako v podobných štúdiách (Ziaee et al. 2015; Richards et al. 1999; Halabchi
et al. 2007; Tuominen 1995), aj v našej štúdii bola najčastejšie poranená oblasť hlavy a tváre.
To sa dá vysvetliť skutočnosťou, že karatisti na najvyššej výkonnostnej úrovni vykonávajú
viac technických akcií zameraných na hlavu (79,1 % ±15,1 %) ako na telo (20,9 % ±15,1 %)
(Tabben et al. 2015). Výsledky štúdie zranení počas tréningu (Zetaruk et al. 2000) ukazujú,
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že väčšina zranení spôsobených počas tréningu bola lokalizovaná na končatinách, čo môže
byť spôsobené použitím rôznych pravidiel sparingu na tréningu.
Porovnanie s inými športovými štúdiami
V našej štúdii mali karatistky výrazne nižšie riziko poranenia ako muži. Niektoré
štúdie ukázali vyšší výskyt úrazov u mužov (Tuominen 1995; Birrer 1996). Naopak, iné
štúdie o zraneniach v karate (Macan et al. 2006; Pieter 2010), vo futbale (Faude et al. 2013)
a džude (Pocecco et al. 2013) zistili vyšší výskyt zranení u žien. Najčastejšie poranenou
anatomickou oblasťou bola hlava/krk (41 %), pričom najčastejším typom poranenia bola
kontúzia (33 %).Vo všeobecnosti sme zaznamenali v našej štúdii na majstrovstvách Európy
v džude do 23 rokov (Čierna et al. 2017) celkové IIRAE a IIRME boli 35,6 (95 % CI,
22,8 – 53,0) a 10,9 (95 % CI, 7,0 – 16,2). Rovnako ako (Pocecco et al. 2013) sme
zaznamenali v džude vyššiu mieru zranení u žien IIRAE 39,3 (95 % CI 19,6 – 70,3) a IIRME
12.8 (95 % CI 6,4 – 22,9) ako u mužov IIRAE 33,0 (17,6 – 56,4) a IIRME 9,7 (5,1 – 16,5).
Tento rozdiel však nebol štatisticky významný [RRME 1,33 (95 % CI 0,61 – 2,90)].
Zaujímavosťou štúdie je, že riziko zranenia bolo takmer 4-krát vyššie u porazených
v porovnaní s víťazmi [RRME 3,80 (95 % CI, 1,47 – 9,82)]. Toto sme však v našej štúdii
karate (Čierna et al. 2017) nesledovali.
Napriek tomu, že tento rozdiel v miere zranení medzi mužmi a ženami v rôznych
štúdiách nemožno jednoznačne vysvetliť, ale môžeme vysloviť hypotézu, že hmotnostné
kategórie a pravidlá súťaže používané v olympijskom štýle karate ponúkajú vyššiu ochranu
športovkýň než v iných úpolových športoch.
Na rozdiel od džuda (Kamitani et al. 2013), zápasenia (Kordi et al. 2011) alebo
amerického futbalu (Zemper 2010) sme v žiadnej štúdii zranení v karate nezaznamenali
žiadne katastrofické zranenia hlavy. V časovom rozpätí našej štúdie bolo pravidlami
povolené hádzanie a podmetanie súpera, ale na rozdiel od niektorých iných športov tieto
techniky bolo možné vykonávať iba pod úrovňou pása hádzajúceho s pridŕžaním súpera
a kontrolou pádu. Práve týmto by sa dala vysvetliť nižšia miera zranení hlavy v spojitosti
s pádmi na hlavu (World Karate Federation 2019).
Niektorí autori zistili, že riziko zranenia v karate a úpolových športoch sa zvýšilo
(Birrer 1996; Arriaza et al. 2016), ale my sme počas 6-ročného obdobia našej štúdie
zaznamenali pokles počtu zranení. Toto zistenie by sme mohli pripísať zmenám
v pravidlách súťaže, ako aj nárastu počtu hmotnostných kategórií v U21. Vo všeobecnosti
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sa WKF karate alebo olympijské karate nezdá byť menej bezpečné ako ostatné športy. Podľa
Tenvergert et al. (1992) bola miera zranenia vo futbale (59,2/100 športovcov) štyrikrát
vyššia ako vo volejbale (16,7/100 športovcov) a gymnastike (14,9/100 športovcov)
a šesťkrát vyššia ako v úpolových športoch (9,1/100 športovcov/rok) (p <0,0001).
Vplyv štúdie
Pri porovnávaní týchto štúdií je potrebné vziať do úvahy, že predchádzajúce práce
používali rôzne metódy zberu a analýzy údajov a že rôzne štýly karate môžu používať rôzne
pravidlá súťaženia a že aj v olympijskom karate sa pravidlá súťaže vyvíjajú a tieto zmeny
môžu mať vplyv na mieru výskytu zranení. Existujú tiež rozdiely v hodnotení závažnosti
niektorých zranení rôznymi autormi. Treba si všimnúť, že aj zdanlivo malé zmeny
v súťažných pravidlách, ako je zmena hmotnostných kategórií z troch na päť, môžu mať
zásadný vplyv na zmenu bezpečnosti športovcov a na druhej strane, že iba nepretržitým,
perspektívnym zaznamenávaním zranení bude možné identifikovať tieto zmeny, aby sme
mohli, ak nastanú, včas reagovať. Systém zaznamenávania úrazov, ktorý sme nastavili ako
povinný pre všetky podujatia WKF, sa ukázal uskutočniteľný v akýchkoľvek podmienkach,
pretože nevyžaduje žiadny ďalší personál a poskytuje neoceniteľné informácie. Pokúsime
sa to v budúcnosti rozšíriť na všetky oficiálne karate turnaje na každom kontinente
a v národných federáciách pridružených k WKF.
Limitácie štúdie
Táto štúdia zahŕňa iba údaje zo svetových šampionátov v karate organizovaných
WKF, ktoré môžu obmedziť zovšeobecniteľnosť zistení, avšak všetky úrazy boli
diagnostikované kvalifikovanými zdravotníckymi odborníkmi, čo dáva štúdii pevný základ.
Toto je jedna z prvých veľkých štúdií o zraneniach v juniorskej kategórii karate najvyššej
výkonnostnej úrovne. Nezaznamenávali sme závažnosť zranenia z hľadiska počtu dní, ktoré
uplynuli od dátumu zranenia do dátumu návratu športovca k plnej účasti na tréningu,
zápasoch a súťaži (resp. práceneschopnosť). Vzhľadom na anonymitu zberu údajov nebolo
to technicky možné. Nezaznamenávali sme mechanizmus, ktorý spôsobil zranenie. Zistenia
uvedené v tejto štúdii by sa preto mali interpretovať vo svetle týchto obmedzení.
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3.4 ZRANENIA SENIOROV NAJVYŠŠEJ VÝKONNOSTNEJ ÚROVNE
V karate existuje mnoho štýlov a podobne ako v kick boxe alebo iných úpolových
športoch existuje niekoľko organizácií so svetovou pôsobnosťou. Športovou organizáciou
uznanou Medzinárodným olympijským výborom je Svetová federácia karate (WKF).
Niekoľko autorov sa zaoberalo štúdiou zranení v jednotlivých štýloch karate (Richards
et al. 1999; Halabchi et al. 2007) či v športových organizáciách, ktoré majú iné pravidlá
(Greier et al. 2014) alebo iné hmotnostné kategórie. V športovom zápase kumite
pod hlavičkou WKF sa súťaži v individuálnej súťaži v piatich hmotnostných kategóriách
(Tabuľka 11). V súťaži družstiev proti sebe nastupujú pretekári bez rozdielu hmotnosti.
Tréneri niektorých národných reprezentácií dajú do štartovej listiny súťažiacich
špecializujúcich sa presne na túto disciplínu, no menšie štáty disponujúce menšou členskou
základňou uprednostnia pretekárov, ktorí štartujú na súťaži v súťaži jednotlivcov. Je to aj
ekonomicky výhodnejšie. Preto sa môže stať, že v súťaži družstiev proti sebe nastúpia
pretekári z hmotnostnej kategórie do šesťdesiat a plus osemdesiatštyri kilogramov. Rozdiel
hmotnosti je teda napríklad v tomto prípade minimálne 24 kg.
Tab. 11 Vekové a hmotnostné súťažné kategórie majstrovstiev sveta WKF seniorov
a dĺžka trvania zápasov
Veková kategória

Pohlavie

Hmotnostné kategórie
[kg]

Dĺžka trvania zápasu
[s]

+18 rokov

muži

-60, -67, -75, -84, +84 kg

180/240

+18 rokov

ženy

-50, -55, -61, -68, +68 kg

120/180

Pri štúdii zranení v seniorských kategóriách kumite (+18 rokov) sme sa zamerali
na olympijsky štýl karate od jeho vzniku. Prvé majstrovstvá sveta v karate sa konali v roku
1970 v Tokiu za účasti 33 krajín. Odvtedy sa majstrovstvá sveta konajú každé 2 roky. V roku
1993 sa Svetová únia organizácií Karate-Do (WUKO) zmenila na Svetovú federáciu karate
(WKF), ktorú v tomto čase tvorí 199 členských krajín (wkf.net).
3.5 EPIDEMIOLÓGIA ZRANENÍ V OLYMPIJSKOM ŠTÝLE KARATE
Pravidlá v karate sa v priebehu času menili. Napríklad, prvé povinné chrániče boli
len 1 cm tenké protektory na ruky bielej farby. Chrániče zubov, suspenzor a chrániče
predkolenia boli povolené, no nie povinné. Ženy mohli nosiť chránič pŕs ako autorizovaný
dodatočný výstroj. Chránič zubov sa stal povinný pre všetky kategórie až v roku 1994.

VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE 46
Výrazná zmena pravidiel nastala v roku 2000, keď sa súťažiaci začali odlišovať farbami
„aka“ červený a „ao“ modrý. V týchto farbách sa vyrábajú aj protektory na ruky schválené
WKF, ktoré sú výrazne hrubšie ako dovtedy využívané biele protektory. So zvyšovaním
bezpečnosti a atraktivity zápasov boli v roku 2005 schválené nové pravidlá. Odvtedy
sa povinný výstroj pretekára v kumite neodlišuje, karatisti musia používať chrániče rúk,
hrudný chránič (pre ženy), chránič predkolenia a priehlavku, chránič zubov schváleného
typu. Ak pretekár nenastúpi na zápas náležite chránený, rozhodca ho diskvalifikuje. Kadeti
museli naviac nastúpiť od roku 2009 do roku 2016 s chráničom tváre (face mask) a body
protektorom. Zrejme vzhľadom na nízku popularitu, znižovanie periférneho videnia,
či problém so zahmlievaním sa WKF rozhodlo pristúpiť k zrušeniu tejto povinnosti. Naviac,
v prípade silného kontaktu chránič tváre praskal a následne spôsoboval tržné rany tváre
(Súťažné pravidlá WKF 2000, 2009, 2020).
V prehľade 20 epidemiologických štúdií zranení v karate z roku 2013 sa miera
výskytu zranení na 1 000 expozícií športovcov (IIRAE) pohybovala od 11,3 do 194,0
(Sterkowicz 2013). Tento naratívny prehľad nezahŕňal všetky relevantné prospektívne
kohortové štúdie, ktoré boli k dispozícii, ani nehodnotil riziko zaujatosti zahrnutých štúdií,
nehodnotil závažnosť poranenia ani neposkytoval žiadnu kvantitatívnu syntézu údajov
o výskyte zranení. V septembri 2018 Thomas a Ornstein (2018) publikovali systematický
prehľad zranení v karate, ktorý zahŕňal kazuistiky, prierezové prieskumy a retrospektívne
a prospektívne kohortové štúdie. Tento prehľad bol obmedzený, pretože: (1) boli vynechané
najmenej tri prospektívne kohortové štúdie publikované v iných ako anglických jazykoch
(Esenkaya 1997; Aono et al. 2010; Minami 2010); (2) nerozlišoval medzi olympijským
štýlom (t. j. štýlom WKF) a inými formami karate; (3) zahŕňal údaje, ktoré neboli
recenzované (napr. nepublikované dizertačné práce a abstrakty z konferencií);
(4) neidentifikoval správne všetky duplicitné súbory údajov; a (5) neposkytol žiadnu celkovú
kvantitatívnu syntézu údajov o výskyte zranení alebo rizikových faktoroch.
Preto sme si dali v našej štúdii za cieľ vytvoriť komplexný a kvalitný prehľad
o epidemiológii úrazov na súťažiach v olympijskom štýle karate. Konkrétne bolo primárnym
cieľom určiť mieru výskytu zranení. Sekundárnymi cieľmi bolo opísať distribúciu zranení
podľa polohy tela, typu poranenia, poranenia mechanizmom a závažnosti poranenia;
identifikovať rizikové faktory poranenia (napr. pohlavie, vek a zmeny pravidiel), v prípade
potreby vrátane tvorby kvantitatívnych súhrnných odhadov veľkosti účinkov; a porovnať
mieru výskytu úrazov v troch časových obdobiach (t. j. pred rokom 2000, počas rokov 2000
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– 2008 a po roku 2008). Na vytvorenie tejto metaanalýzy sme využili pokyny „Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Statement guidelines
– PRISMA“ (preferované položky výkazov pre prehľady systematické a metaanalýzy
– pokyny k výkazom – PRISMA“ (Moher et al. 2009).
Všetky záznamy z elektronických vyhľadávaní boli skombinované v EndNote
V.X7.8 (Thomson Reuters, Eagan, USA). Duplicitné záznamy boli vyradené predtým, ako
boli názvy a abstrakty preverené dvoma nezávislými recenzentmi, aby sa identifikovali
a odstránili citácie, ktoré boli irelevantné, alebo zjavne nespĺňali kritériá oprávnenosti
zaradenia do metaanalýzy. Boli získané plné textové verzie všetkých zostávajúcich
potenciálne vhodných štúdií a tieto boli posúdené dvoma nezávislými recenzentmi.
Podmienky na zaradenie do štúdie boli nasledovné:
1. všeobecné charakteristiky štúdie (napr. meno prvého autora, rok publikácie, dizajn
štúdie, krajina štúdie, prostredie štúdie a obdobie štúdia);
2. popis skúmaného súboru (napr. veľkosť vzorky, demografia účastníkov, výkonnostná
úroveň);
3. epidemiologické údaje (napr. počet zranení a vystaveniu sa zraneniu, výskyt zranení,
rozdelenie zranení podľa anatomickej oblasti, rozdelenie zranení podľa typu poranenia,
rozdelenie zranení podľa mechanizmu poranenia, rozdelenie zranení podľa závažnosti
poranenia a rizikového faktora).
Prehľad zahrnutých štúdií je uvedený v Tabuľke 12. Z 28 zahrnutých štúdií boli muži
uvedení v 19 a ženy v 17 štúdiách, v uvedenom poradí, pričom osem štúdií neuvádzalo
pohlavie. Celkovo 23 štúdií obsahovalo údaje o dospelých športovcoch (senioroch), zatiaľ
čo 17 štúdií zahŕňalo údaje od mladších športovcov, 22 štúdií obsahovalo údaje získané
v jednej krajine, 6 štúdií uvádzalo údaje zozbierané v dvoch alebo viacerých krajinách.
Väčšina (n = 19) štúdií uvádzala údaje z národných, regionálnych alebo miestnych turnajov
v karate, zatiaľ čo 9 štúdií obsahovalo údaje z medzinárodných súťaží (napr. majstrovstiev
sveta v karate). Z 28 zahrnutých štúdií 5 štúdií obsahovalo duplicitné údaje, ktoré boli
použité v iných zahrnutých štúdiách.
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Tab. 12 Charakteristiky zahrnutých štúdií a miery výskytu zranení
Štúdia

Súťaž

Krajina

Veková
skupina

Pohlavie

McLatchie 1976

Škótske majstrovstvá v karate 1975

Škótsko

Seniori

Neuvedené

McLatchie et al. 1977

Škótske majstrovstvá v karate 1974,
1975, 1976; Scottish Budokan
Championships 1975, 1976; Škótsko
vs Nemecko 1974; Scottish
interdistrict match 1975

Škótsko

Seniori

Neuvedené

All-American Karate Federation
National Championship 1976;
Regional East Coast Karate
Association Tournament 1977;
Canadian National Championship
1978; Pan-American Karate
Championship 1978; American
Continental Karate Championships
1979, 1982

USA
Kanada
Mexiko

Dánske majstrovstvá karate 1984

Dánsko

Stricevic et al. 1983

Johannsen et al. 1986

Seniori

Seniori

IIR na 1000 AE
(95% CI)a

IIR na 1000
(95% CI)a

135,6 (107,5 – 168,8)

67,8 (53,8 – 84,3)

53,1 (45,9 – 61,1)

26,5 (23,0 – 30,5)

132,7 (105,5 – 164,7)

66,3 (52,8 – 82,3)

Johannsen et al. 1988

Dánske majstrovstvá karate 1984

Dánske majstrovstvá karate
1983, 1984, 1985, 1986

Dánsko

Dánsko

Seniori

Seniori

Dáta zahrnuté v štúdii
McLatchie et al, 1977
Zahrnuté dáta zo štúdie
McLatchie, 1976

Neuvedené

Neuvedené

115,7 (74,9 – 170,9)

Nørregaard et al. 1986

Poznámky

57,9 (37,5 – 85,4)

Neuvedené

Neuvedené

115,7 (74,9 – 170,9)

57,9 (37,5 – 85,4)

124,7 (109,0 – 142,0)

62,4 (54,5 – 71,0)

Dáta zahrnuté v
Nørregaard a Johannsen,
1986; Johannsen
a Nørregaard, 1988;
a Nørregaard a Johannsen,
1988
Obsahuje dáta z
Johannsen a Nørregaard,
1986;
Dáta zahrnuté
v Johannsen a Nørregaard,
1988; a Nørregaard
a Johannsen, 1988
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Nørregaard et al. 1988

Dánske majstrovstvá karate
1983, 1984, 1985, 1986

Dánsko

Švédsky regionálny a národný turnaj
1985, 1986

Švédsko

Turnaj organizovaný Federáciou
pobrežia slonoviny a džuda 1987

Hillman et al. 1993

Seniori

Neuvedené
110,9 (90,4 – 134,6)

Seniori
Juniori

Muži
Ženy

Pobrežie
slonoviny

Nejasné

Neuvedené

Majstrovstvá Austrálie 1990

Austrália

Seniori

Tuominen 1995

Fínske národné turnaje 1991, 1992

Fínsko

Esenkaya 1997

Majstrovstvá sveta 1990, 1992

Critchley et al. 1999

British Shotokan Karate
Championships 1996, 1997, 1998

Mexiko
Spain
Spojené
kráľovstvo

Seniori
Juniori
Seniori

Trojanowski 1987

Dah et al. 1989

Macan et al. 2001

Arriaza et al. 2005

Macan et al. 2006

Halabchi et al. 2007

Arriaza et al. 2009

Chorvátske regionálne a národné
turnaje 1997

Chorvátsko

Majstrovstvá sveta 1996, 1998, 2000

Južná Afrika
Brazília
Nemecko
Chorvátsko

Chorvátske regionálne a národné
turnaje 1997, 2002
Iranian Woman’s National Shotokan
Karate Championships 2004, 2005

Irán

Majstrovstvá sveta 2002, 2004, 2006

Španielsko
Mexiko
Fínsko
Japonsko

Aono et al. 2010

Majstrovstvá sveta karate 2008

Minami 2010

Japonské národné turnaje
1997 – 2008

Japonsko

Iránsky medzinárodný turnaj 2009

Irán

Rahimi et al. 2012

Všetky
vekové
kategórie
Všetky
vekové
kategórie
Seniori

Všetky
vekové
kategórie
Všetky
vekové
kategórie
Seniori

Seniori
Všetky
vekové
kategórie
Seniori

55,4 (45,2 – 67,3)

58,7 (48,1 – 71,1)

23,5 (19,2 – 28,4)

65,5 (45,1 – 92,0)

26,2 (18,0 – 36,8)

250,0 (201,0 – 307,3)

100,0 (80,4 – 122,9)

138,9 (115,6 – 165,5)

55,6 (46,2 – 66,2)

221,0 (204,1 – 238,8)

88,4 (81,7 – 95,5)

45,2 (38,5 – 52,8)

22,6 (19,2 – 26,4)

Muži
Ženy

117,0 (101,6 – 134,2)

50,7 (44,0 – 58,1)

Muži
Ženy

157,0 (146,9 – 167,7)

58,0 (54,2 – 61,9)

Muži
Ženy

92,7 (84,4 – 101,6)

50,1 (45,7 – 54,9)

81,7 (70,3 – 94,3)

40,8 (35,2 – 47,1)

90,0 (82,2 – 98,2)

33,5 (30,6 – 36,5)

81,4 (70,4 – 93,5)

31,0 (26,9 – 35,7)

29,4 (27,1 – 31,7)

14,7 (13,6 – 15,9)

192,1 (150,6 – 241,5)

64,0 (50,2 – 80,5)

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

Ženy

Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži

Dáta zahrnuté Johannsen
a Nørregaard, 1988
Počet AE odhadovaný
z ME (2243 minút
súťaže/2 min. zápasu*
2 športovci v zápase)

Dáta zahrnuté v Macan
et al. 2006
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Pieter 2010

Dutch Youth Karate Championship
2009

Holandsko

Kadeti
(14 – 15 rokov)

Muži
Ženy

Deti

103,8 (85,2 – 125,4)

69,2 (56,8 – 83,6)

51,7 (36,9 – 70,4)

20,3 (14,5 – 27,6)

168,7 (138,9 – 203,0)

56,2 (46,3 – 67,7)

192,6 (165,4 – 223,1)

64,2 (55,1 – 74,4)

29,9 (22,9 – 38,4)

15,0 (11,4 – 19,2)

45,3 (38,7 – 52,6)

35,9 (30,7 – 41,7)

41,4 (36,5 – 46,7)

17,8 (15,7 – 20,2)

(7 – 13 rokov)

Rosso et al. 2012

Majstrovstvá Európy 2011

Nemecko

Seniori

Boostani et al. 2012

Iránsky národný kvalifikačný turnaj
na MS 2011
Iránsky národný kvalifikačný turnaj
na MS 2012
Majstrovstvá sveta 2009, 2011, 2013

Irán

Seniori

Muži
Ženy
Muži

Irán

Seniori

Muži

Maroko
Malajzia
Španielsko
Slovensko

Kadeti

Muži
Ženy

Boostani et al. 2012
Arriaza et al. 2016

Čierna et al. 2017

Slovenský pohár a Majstrovstvá
Slovenska 2015, 2016

(14 – 15 rokov)

Junior
(16 – 17 rokov)

Muži
Ženy

Kadeti
(12 – 15 rokov)

Deti
(6 – 11 rokov)

Čierna et al. 2018

Majstrovstvá sveta 2009, 2011,
2013, 2015

Maroko
Malajzia
Španielsko
Indonézia

U21
(18 – 20 rokov)

Juniori
(16 – 17 rokov)

Muži
Ženy
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Výskyt úrazov
V jednotlivých štúdiách sa výskyt úrazov pohyboval od 29,4 (95 % CI 27,1 do 31,7)
do 250,0 (95 % CI 201,0 až 307,3), zatiaľ čo metaanalýza vygenerovala celkový súhrnný
odhad 88,3 (95 % CI 66,6 až 117,2; Obrázok 11). Analýza podskupín podľa časového
obdobia naznačovala klesajúci IIRAE v priebehu času od 107,7 (95 % CI 76,8 do 151,0) pred
rokom 2000 do 94,2 (95 % CI 72,5 až 122,4) počas rokov 2000–2008 až 81,3 (95 % CI 47,6
až 138,7) od roku 2009. Štatistické porovnanie súhrnných odhadov podskupín však
neodhalilo žiadne významné rozdiely v IIRAE počas troch časových období (Z = −1,016;
p = 0,310). IIRME v rámci zahrnutých štúdií sa miera výskytu zranení pohybovala
od 14,7 (95 % CI 13,6 do 15,9) do 100,0 (95 % CI 80,4 až 122,9), zatiaľ čo metaanalýza
vygenerovala celkový súhrnný odhad 39,2 (95 % CI 30,6 až 50,2) (Obrázok 12). Analýza
podskupín z hľadiska času naznačovala klesajúcu IIRME zo 46,8 (95 % CI 34,8 na 63,1) pred
rokom 2000 až 41,4 (95 % CI 32,5 až 52,6) v rokoch 2000 – 2008 a už iba 36,6 (95 % CI
23,5 až 56,9) od roku 2009. Štatistické porovnanie súhrnných odhadov podskupín však
neodhalilo žiadne významné rozdiely v IIRME v rámci troch časových období (Z = −1,014;
p = 0,310).

Obr. 11 Forestov graf metaanalýzy miery výskytu zranení na 1 000 expozícií športovcov
(IIRAE) (Lystad et al. 2020)
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Obr. 12 Forestov graf metaanalýzy miery výskytu zranení na 1 000 minút expozícií
(IIRME) (Lystad et al. 2020)
Závažnosť zranení
Definície závažnosti zranení a spôsob ich kategorizácie sa značne líšili v rámci
15 štúdií, ktoré poskytovali údaje o závažnosti zranenia (Tabuľka 14). Väčšina štúdií
(n = 8) používala tripartitný kategorizačný systém, aj keď s rôznou terminológiou. Bipartitné
a kvadrititné kategorizačné systémy boli použité v troch a dvoch štúdiách, zatiaľ čo zvyšné
dve štúdie jednoducho uvádzali počet zranení, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu. Systémy
kategorizácie závažnosti zranení boli založené buď na trvaní časovej straty účasti športovca,
povahe a type zranenia alebo potrebe návštevy nemocnice, alebo na niektorej kombinácii
vyššie uvedeného. Spomedzi ôsmich štúdií používajúcich tripartitný kategorizačný systém
bola väčšina zranení v kategórii najmenej závažných, pričom podiel sa pohyboval od 70,7
% do 98,3 % (medián: 83,6 %), zatiaľ čo 0,0 % až 9,8 % (medián: 2,8 %) zranení boli
v najťažšej kategórii. V Tabuľke 13 možno sledovať aktuálnu klasifikáciu závažnosti
zranení.
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Tab. 13 Klasifikácia závažnosti zranení Svetovej federácie karate
Kategória
Ťažké/závažné
zranenie

Stredne
závažné
zranenie

Menšie/Mierne
zranenie

a

Typ zranenia
 Otras mozgu III. stupňa (vrátane straty vedomia).
 Zlomeniny okrem klavikulárnych, nazálnych, digitálnych, metakarpálnych
a metatarzálnych zlomenín, ale vrátane akejkoľvek zlomeniny zahŕňajúcej povrch kĺbu
alebo vyžadujúcu otvorenú repozíciu alebo vnútornú fixáciu.
 Vyvrtnutia tretieho stupňa alebo akékoľvek poranenie kĺbu, ktoré
si pravdepodobne vyžaduje chirurgický zákrok alebo sa očakáva, že bude mať
za následok trvalé invalidizujúce následky.
 Vykĺbený kĺb vyžadujúci manipulatívnu repozíciu.
 Poškodenie vnútorných orgánov (napr. pneumotorax, akútne brucho).
 Veľké tržné rany na tvári s kozmetickými alebo funkčnými následkami.
 Zlomenina tvárovej kosti s výnimkou zlomenín nosa.
 Poranenie oka, ktoré pravdepodobne spôsobí zvyškovú stratu zraku (napr. tržná rana
a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva, hyfémia, odlúčenie
sietnice) alebo poranenia spôsobujúce poškodenie funkcie viečka
alebo slzného aparátu.
 Akékoľvek zranenie, ktoré si vyžaduje hospitalizáciu alebo chirurgický zákrok, alebo
sa očakáva, že bude mať za následok významné funkčné alebo kozmetické následky.
 Otras mozgu II. stupňa (zahŕňajúci retrográdnu a/alebo anterográdnu amnéziu).
 Klavikulárne, nazálne, digitálne, metakarpálne a metatarzálne zlomeniny,
ale nezahŕňajúce povrch kĺbu alebo vyžadujúce otvorenú repozíciu alebo vnútornú
fixáciu.
 Poranenie zubov so stratou zubov alebo vyžadujúce výplňové postupy.
 Odreniny rohovky akútne ovplyvňujúce videnie.
 Tržná rana vyžadujúca šitie.
 Kĺbová dislokácia, ktorá sa sama redukuje na mieste.
 Pomliaždenie, podvrtnutie alebo hematóm brániace použitiu končatiny minimálne
v deň súťaže.
 Otras mozgu I. stupňa (športovec je nakrátko omráčený a zmätený, ale v priebehu
niekoľkých minút znovu nadobudne plnú schopnosť zápasiť).
 Pomliaždenie solárneho plexu.
 Epistaxa bez zlomeniny.
 Všetky ostatné zranenia, ktoré nie sú uvedené vyššie a vo všeobecnosti
si nevyžadujú odstúpenie zo zápasu alebo ďalšiu lekársku starostlivosť.

Túto informáciu nám poskytol predseda lekárskej komisie Svetovej federácie karate (Arriaza 2009)

Tab. 14 Prehľad údajov o závažnosti zranení
Štúdia
McLatchie
1976

N
80

Stricevic et al.
1983

76a

Trojanowski
1987

105

Dah et al. 1989

33

Arriaza et al.
2005

891

Macan et al.
2006

462

Závažnosť
65,0 % bez vyradenia
športovca zo zápasu
35,0 % s vyradením
športovca zo zápasu
78,9 % Stupeň 1
19,7 % Stupeň 2
1,3 % Stupeň 3
95,2 % mierna
4,8 % stredná
0,0 % ťažká
3,0 % postúpený do
nemocnice
89,3 % drobná
7,9 % stredná
2,8 % ťažká
98,3 % Stupeň 1
1,5 % Stupeň 2
0,2 % Stupeň 3

Definícia závažnosti
Neuvedená

Stupeň 1: športovec môže pokračovať v súťaži
Stupeň 2: športovec bol nútený odstúpiť zo súťaže
Stupeň 3: športovec postúpený do nemocnice
Mierna: <1 týždeň straty času
Stredná: >1 týždeň, alebo <1 mesiac straty času
Ťažká: >1 mesiac straty času
Neuvedená
Kategorizované na drobné/mierne, stredné, alebo
ťažké/závažné na základe typu zranenia podľa
klasifikácie WKF
Stupeň 1: športovec môže pokračovať v súťaži
Stupeň 2: športovec bol nútený odstúpiť zo súťaže
Stupeň 3: športovec postúpený do nemocnice
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a
b

Halabachi
et al. 2007

186

Arriaza et al.
2009

497

Minami 2010

633

Rahimi et al.
2012

75b

Rosso et al.
2012

40

Boostani et al.
2012

112

Boostani et al.
2012

178

Arriaza et al.
2016

61

Čierna et al.
2018

257

80,1 % Stupeň 1
14,5 % Stupeň 2
5.4 % Stupeň 3
87,1 % drobná
8,0 % stredná
4,8 % ťažká
4,6 % postúpený do
nemocnice
80.0 % mierna
17,3 % stredná
2.7 % ťažká
70,7 % drobná
19,5 % stredná
9,8 % ťažká
95,5 % ľahká
2,7 % mierna
0,9 % stredná
0,9 % vysoká
83,7 % ľahká
10,1 % mierna
3,9 % stredná
2,2 % ťažká
95,1 % drobná
4,9 % s vyradením
športovca zo zápasu
89,9 % drobná
10,1 % s vyradením
športovca zo zápasu

Stupeň 1: športovec môže pokračovať v súťaži
Stupeň 2: športovec bol nútený odstúpiť zo súťaže
Stupeň 3: športovec postúpený do nemocnice
Kategorizované na drobné/mierne, stredné, alebo
ťažké/závažné na základe typu zranenia podľa
klasifikácie WKF
Neuvedená
Kategorizované na drobné/mierne, stredné, alebo
ťažké/závažné na základe typu zranenia podľa
klasifikácie WKF
Neuvedená
Neuvedená

Neuvedená

Drobná: športovec môže pokračovať v súťaži
S vyradením športovca zo zápasu: športovec bol nútený
odstúpiť zo súťaže
Drobná: športovec môže pokračovať v súťaži
S vyradením športovca zo zápasu: športovec bol nútený
odstúpiť zo súťaže

Počet zranených karatistov
Zahrnuté n = 2 zranenia v spojitosti s disciplínou kata

Lokalita a typ zranenia
Z devätnástich zahrnutých štúdií až štrnásť štúdií poskytlo údaje o rozdelení zranení
podľa oblasti tela a typu (doplnkové Tabuľky 15 a 16). Najčastejšie poranenými oblasťami
tela boli hlava a krk (medián: 57,9 %; rozsah: 33,3 % až 96,8 %) a dolné končatiny (medián:
12,0 %; rozsah: 2,4 % až 26,1 %). Najčastejšími druhmi poranení boli kontúzia (medián:
68,3 %; rozsah: 54,9 % až 95,1 %) a tržná rana (medián: 18,6 %; rozsah: 0,0 %až 29,3 %).
Otras mozgu predstavoval 0,0 % až 7,5 % (medián: 2,0 %) z hlásených zranení.
Tab. 15 Prehľad štúdií o rozdelení zranení podľa oblastí tela

31,3

Horné
končatiny
(%)
18,8

Dolné
končatiny
(%)
8,8

57,8

9,6

12,1

19,3

1,2

33
90
125
610

33,3
59,0
96,8
82,1

6,1
15,0
0,0
3,4

30,3
8,0
0,8
4,1

24,2
18,0
2,4
9,7

6,1
0,7

160

56,9

5,6

14,4

23,1

-

891

88,1

1,6

3,1

7,2

-

Štúdia

N

Hlava/krk
(%)

Trup/brucho
(%)

McLatchie 1976
Stricevic et al.
1983
Dah et al. 1989
Hillman et al. 1993
Tuominen 1995
Esenkaya 1997
Critchley
et al.1999
Arriaza et al. 2005

80

41,3

83

Neznáme
(%)a
-
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Macan et al. 2006
Halabachi et al.
2007
Aono et al. 2010
Minami 2010
Rahimi et al. 2012
Pieter 2010
Boostani et al.
2012
Boostani et al.
2012
Arriaza et al. 2016
Cierna et al. 2017
Cierna et al. 2018

462

61,3

12,3

5,4

21,0

-

186

55,4

10,3

12,9

21,5

-

199
633
75b
108

67,8
42,7
49,3
50,0

8,0
9,2
9,3
21,3

5,0
21,3
16,0
11,1

9,5
26,1
25,3
10,2

9,5
0,8
7,4

112

79,5

8,9

7,1

4,5

-

178

57,9

28,6

10,1

3,4

-

61
171
257

70,5
57,0
70,4

8,2
22,0
10,1

00
9,0
8,2

21,3
12,0
11,3

-

a Štúdie
b

s viac ako 15 % neznámej oblasti tela boli z tejto tabuľky vynechané
Zahŕňa n = 2 zranenia súvisiace s kata, ktoré nebolo možné oddeliť od zranení súvisiacich s kumite

Tab. 16 Prehľad štúdií o rozdelení zranení podľa typu poranenia
Study

Stricevic
et al. 1983
Nørregaard
et al. 1986
Trojanowski
1987
Tuominen
1995
Esenkaya
1997
Critchley
et al. 1999
Arriaza et al.
2005
Halabachi
et al. 2007
Aono et al.
2010
Minami
2010
Rahimi et al.
2012
Boostani
et al. 2012
Arriaza et al.
2016
Čierna et al.
2017
a Štúdie

N

Kontúzia/
Hematóm/
Epistaxa
(%)

Lacerácia/
Abrázia
(%)

Otras
mozgu
(%)

Dislokácia/
Subluxácia
(%)

Fraktúra
(%)

Strain/
Sprain
(%)

Ostatné/
Neznáme
(%)a

82

54,9

29,3

1,2

0,0

6,1

8,5

-

25

68,0

20,0

0,0

0,0

12,0

0,0

-

105

66,7

17,1

2,9

1,9

4,8

2,9

3,8

125

67,2

27,2

0,0

0,0

3,2

0,0

2,4

645

62,6

26,1

3,4

1,4

2,2

3,3

1,1

160

85,6

-b

7,5

-c

6,3

0,0

0,6

891

68,6

18,6

3,8

1,7

2,8

3,7

0,8

186

69,9

15,1

7,0

3,2

1,6

-b

3,2

199

69,9

19,6

4,0

0,0

1,5

1,0

4,0

633

64,0

17,9

2,4

3,8

1,3

5,5

5,2

75d

68,0

21,3

0,0

2,7

1,3

5,4

1,3

112

91,1

6,2

0,0

0,0

0,0

2,7

-

61

95,1

0,0

1,6

0,0

3,3

0,0

-

171

94,2

0,6

0,0

2,3

0,6

0,0

2,3

s viac ako 15 % neznámych boli z tejto tabuľky vynechané
s kontúziou
c Zoskupené s fraktúrou
d Zahŕňa n = 2 zranenia súvisiace s kata, ktoré nebolo možné oddeliť od zranení súvisiacich s kumite
a Zoskupené
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Mechanizmus zranenia
Štrnásť štúdií informovalo o mechanizme zranenia (doplnková Tabuľka 17).
Najčastejším mechanizmom poranenia boli údery, ktoré predstavovali 48,4 % až 87,0 %
(medián: 67,0 %) hlásených zranení. Kopy, blokovanie a pády predstavovali 7,3 % až 35,7
% (medián: 20,7 %), 2,8 % až 18,3 % (medián: 10,0 %) a 0,9 % až 17,3 % (medián: 3,7 %)
z evidovaných zranení.
Tab. 17 Rozdelenie zranení podľa ich mechanizmu
Štúdia
Stricevic et al. 1983
Nørregaard et al. 1986
Macan et al. 2001b
Arriaza et al. 2005
Halabachi et al. 2007
Arriaza et al. 2009
Rahimi et al. 2012
Pieter 2010
Boostani et al. 2012
Boostani et al. 2012
Čierna et al. 2017

N

Úder
(%)

Kop
(%)

Blok
(%)

Pád
(%)

Ostatné/neznáme
(%)

82
25
206
891
186
497
75c
108
112
178
171

79,3
76,0
87,0
82,7
48,4
67,0
58,7
72,2
70,5
65,7
55,6

20,7
24,0
11,2
7,3
33,3
16,0
24,0
15,7
24,1
29,2
35,7

18,3
2,8
-

10,0
17,3
0,9
5,4
5,1
2,3

1,7
10,0
7,0
8,3
6,4

a Štúdie

s viac ako 15 % neznámymi mechanizmami boli z tejto tabuľky vynechané
Odhady založené na údajoch z grafov
c Zahŕňa n = 2 zranenia súvisiace s kata, ktoré nebolo možné oddeliť od zranení súvisiacich s kumite
b

Rizikové faktory zranenia
Prehľad údajov o rizikových faktoroch zo zahrnutých štúdií je uvedený v Tabuľke
18. Trinásť štúdií uvádza údaje, ktoré umožňujú porovnanie podľa pohlavia. RRAE a RRME
pre mužov oproti ženám sa pohybovali od 0,78 do 2,48 a od 0,73 do 1,98. Metaanalýza
odhalila významne vyššiu mieru poranení na vystavenie sa zranenia u mužov v porovnaní
so ženami (RRAE 1,27, 95% CI 1,03 až 1,55); ale nebol žiadny významný rozdiel v mierach
zranení, ktoré zodpovedajú času vystavenia sa zraneniu medzi mužmi a ženami (RRME 1,09,
95 % CI 0,88 až 1,36).
Pokiaľ ide o vek, miera zranení na expozíciu bola u starších športovcov spravidla
vyššia ako u mladších športovcov (rozsah RRAE: 1,03 až 1,75); avšak pri porovnávaní mier
úrazov zodpovedajúcich času expozície bolo riziko u starších športovcov spravidla nižšie
ako u mladších športovcov (RRME rozsah: 0,69 až 0,88).
Dve štúdie uviedli údaje umožňujúce porovnanie miery výskytu zranení podľa
formátu súťaže (t. j. tím verzus jednotlivec). Zistenia boli rozporuplné. Zatiaľ čo jedna štúdia
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zistila výrazne vyššiu mieru zranení v tímovej súťaži (RRME 1,67 [95 % CI 1,12 – 2,48]),
druhá uviedla nižšiu mieru zranení (RRME 0,89 [95 %CI 0,75 – 1,07]).
Päť štúdií uvádza údaje umožňujúce porovnanie rizika zranenia pred a po zmenách
pravidiel súťaže. Štyri štúdie nezistili žiadne významné rozdiely v riziku zranenia pred
a po zmenách pravidiel v polovici 80. rokov 20. storočia (Macan et al. 2001), začiatkom 90.
rokov 20. storočia a v roku 2000 (Boostani et al. 2012; Peeri et al. 2011). Najnovšia štúdia
však zistila výrazne nižšie riziko zranenia po zavedení nových pravidiel súťaže
v roku 2015 (RRME 0,43 [95 % CI 0,30 – 0,59]).
Tab. 18 Miera výskytu zranení na 1 000 AE (RRAE) a 1 000 ME (RRME)
Faktor

Porovnanie

Štúdia

RRAE (95 % CI)

RRME (95% CI)

Muži (ref. ženy)

neuvedené

1,03 (0,58 – 1,84)

Trojanowski 1987

Muži (ref. ženy)

1,98 (1,04 – 3,77)

1,98 (1,04 – 3,77)

Tuominen 1995

Muži (ref. ženy)

1,14 (0,84 – 1,53)

1,21 (0,89 – 1,63)

Macan et al. 2001

Muži (ref. ženy)

1,10 (0,95 – 1,27)

0,73 (0,63 – 0,85)

Arriaza et al. 2005

Muži (ref. ženy)

0,81 (0,62 – 1,04)

0,74 (0,57 – 0,95)

Macan et al. 2006

Muži (ref. ženy)

1,52 (1,23 – 1,88)

1,01 (0,82 – 1,25)

Arriaza et al. 2009

Muži (ref. ženy)

1,82 (1,29 – 2,57)

1,21 (0,86 – 1,71)

Aono et al. 2010

Muži (ref. ženy)

1,91 (1,57 – 2,33)

1,91 (1,57 – 2,33)

Minami 2010

Muži (ref. ženy)

0,87 (0,57 – 1,31)

0,87 (0,57 – 1,31)

Pieter 2010

Muži (ref. ženy)

2,48 (1,21 – 5,07)

1,65 (0,81 – 3,38)

Rosso et al. 2012

Muži (ref. ženy)

0,80 (0,48 – 1,34)

0,80 (0,48 – 1,34)

Arriaza et al. 2016

Muži (ref. ženy)

0,78 (0,58 – 1,06)

0,80 (0,59 – 1,09)

Čierna et al. 2017

Muži (ref. ženy)

1,61 (1,23 – 2,11)

1,42 (1,09 – 1,86)

Čierna et al. 2018

Seniori (ref. juniori), len muži

neuvedené

0,84 (0,50 – 1,41)

Trojanowski 1987

Seniori (ref. juniori), len muži

1,19 (0,79 – 1,77)

NR

Seniori (ref. juniori/kadeti[15 – 21 rokov])
Senior (ref. deti/mladší kadeti
[10 –14 rokov])
Juniori/kadeti [15 – 21 rokov]
(ref. deti/mladší kadeti [10 – 14 rokov])
≥18 rokov (ref. <18 rokov)
Juniori/kadeti [12 – 17 rokov]
(ref. deti [6-11 rokov])
U21 [18 – 20 rokov]
(ref. junior [16-17 rokov])

1,03 (0,76 –1,41)

0,69 (0,50 – 0,94)

Macan et al. 2001

1,75 (1,15 – 2,67)

0,58 (0,38 – 0,89)

Macan et al. 2001

1,68 (1,06 – 2,65)

0,84 (0,54 – 1,34)

Macan et al. 2001

1,75 (1,35 – 2,27)

0,88 (0,68 – 1,14)

Macan et al. 2006

2,85 (2,07 – 3,93)

1,92 (1,39 – 2,65)

Čierna et al. 2017

1,31 (1,02 – 1,67)

0,96 (0,75 – 1,23)

Čierna et al. 2018

neuvedené

1,67 (1,12 – 2,48)

Trowjanowski 1987

Pohlavie

Vek
Tuominen 1995

Súťažný formát
Družstvá (ref. súťaž jednotlivcov)
Shobu sanbon (ref. Shobo ipon)

1,27 (0,96 – 1,68)

NR

Družstvá (ref. súťaž jednotlivcov)

0,88 (0,74 – 1,05)

0,89 (0,75 – 1,07)

Arriaza et al. 2009

1,03 (0,78 – 1,36)

1,03 (0,78 – 1,36)

Johannsen et al. 1988

0,87 (0,74 – 1,02)

0,87 (0,74 – 1,02)

Esenkaya. 1997

0,98 (0,86 – 1,12)

0,99 (0,86 – 1,13)

Arriaza et al. 2005

0,68 (0,56 – 0,81)

0,96 (0,80 – 1,15)

Macan et al. 2006

0,48 (0,34 – 0,67)

0,43 (0,30 – 0,59)

Čierna et al. 2018

Esenkaya 1997

Zmena pravidiel
Povinné chrániče rúk
(ref. bez chráničov rúk)
1992 WKC (ref. 1990 WKC)
Post-2000 zmena pravidiel
(ref. pre-2000 zmena pravidiel)
Post-2000 zmena pravidiel
(ref. pre-2000 zmena pravidiel)
Post-2015 zmena pravidiel
(ref. pre-2015 zmena pravidiel)
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Diskusia
Naša metaanalýza je prvým systematickým prehľadom a metaanalýzou
epidemiológie zranení v olympijskom štýle karate. Zdôrazňuje relatívne vysokú mieru
výskytu zranení, a to že rozdelenie zranení podľa miesta a typu má výrazné podobnosti
v porovnaní s inými populárnymi úpolovými športmi. Náš prehľad poskytuje prehľad
silných a slabých stránok literatúry a ponúka odporúčania pre budúci výskum.
Celková IIRAE a IIRME v olympijskom štýle karate bola 88,3 (95 % CI 66,6 – 117,2)
a 39,2 (95 % CI 30,6 – 50,2). Naše odhady miery zranení boli podstatne nižšie ako vážené
priemery uvádzané Thomasom and Ornsteinom (2018), ktorí uviedli IIRAE 111,4 pre mužov
a 105,8 pre ženy a IIRME 75,4 pre mužov a 72,8 pre ženy. Existuje niekoľko dôvodov, prečo
vznikli tieto rozdiely: (1) zahrnuli sme štúdie v olympijskom štýle karate publikované iba
v recenzovaných časopisoch, zatiaľ čo Thomasom and Ornsteinom (2018) zahrnuli štúdie
skúmajúce aj iné formy karate (Swanson et al. 2017; Pieter 2007, Schmidt a Schwarz 1977)
a údaje z nerecenzovaných zdrojov (Lystad 2015; Tabben et al. 2015); (2) zahrnuli sme tri
neanglické články (Esenkaya 1997; Aono et al. 2010; Minami 2010), ktoré Thomas
a Ornstein (2018) vynechali; a (3) rozdelili sme zistenia z dvoch štúdií (Arriaza 1989;
Coghlan 1987), o ktorých Thomasom a Ornsteinom (2018) nesprávne predpokladali,
že poskytujú duplicitné údaje.
V porovnaní s inými populárnymi olympijskými bojovými športmi je IIRAE v karate
podobné hodnotám v taekwondo (súhrnný odhad: 79,3 [95 % CI 22,8 – 275,4])(Lystad
et al. 2009), ale vyššie ako v džude (rozsah: 41,2 až 81,6 ) a odhadovaný pre zápasenie
(vážený priemer: 16,3) (Pocecco et al. 2013; Lystad 2015). Hoci IRAE v týchto olympijských
bojových športoch je relatívne vysoká v porovnaní s inými športmi, je však podstatne nižšia
ako v iných neolympijských plno kontaktných športoch, ako sú úpolové športy a zmiešané
bojové umenia (súhrnný odhad: 228,7 [95 % CI 110,4 – 473,5]) a kickbox (390,1) (Pocecco
et al. 2013; Lystad 2015).
Zistili sme, že hlava a krk boli najčastejšie zranenou oblasťou tela v karate (medián:
57,9 %), pričom najčastejším typom zranenia boli pomliaždeniny a tržné rany (medián: 68,3
% a 18,6 %). Toto rozloženie zranení podľa polohy tela nie je prekvapujúce vzhľadom
na to, že hlava je najčastejšie napádaným bodovaným cieľom v karate (Tabben et al. 2015).
Pretože v jednotlivých bojových športoch existujú podobnosti aj jedinečné vlastnosti
z hľadiska súťažných pravidiel (napr. prípustné techniky a zásahové plochy), prekvapujúce
nie je nájsť podobnosti v distribúcii zranení medzi úpolovými športmi. Napríklad podiel
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zranení v oblasti hlavy a krku v karate je nižší ako v boxe, podobne ako v zmiešaných
bojových umeniach a kickboxe, ale vyšší ako v taekwonde a džude. Na druhej strane tieto
športy majú vyšší podiel poranení dolných a horných končatín (Lystad 2015).
To nie je prekvapujúce hlavne preto, že taekwondisti nosia ochrannú helmu, zatiaľ
čo v džude nie je povolený úder do hlavy. Hoci pomliaždeniny a tržné rany sú relatívne
bežné vo väčšine plno kontaktných bojových športov, podiel tržných rán je vyšší v boxe
a zmiešaných bojových umeniach v porovnaní s karate (Aono et al. 2010).
Náš prehľad podčiarkuje dôležitosť používania miery zranení upravenej podľa času
expozície pri porovnávaní rizika zranenia medzi jednotlivými podskupinami. Napríklad,
hoci muži mali významne vyššiu IIRAE v porovnaní so ženami (RRAE 1,27, 95 % CI 1,03
až 1,55), nebol medzi mužmi a ženami významný rozdiel v IIRME (RRME 1,09, 95 % CI 0,88
až 1,36). Podobne aj seniori mali vyššiu IIRAE, ale nižšiu IIRME v porovnaní s juniormi
(rozsah RRAE: 1,03 až 1,75; rozsah RRME: 0,69 až 0,88). Tieto zjavné nezrovnalosti
sa vysvetľujú skutočnosťou, že trvanie zápasov sa líši podľa pohlavia a vekovej kategórie.
To znamená 3 minúty pre seniorov, 2 minúty pre seniorky (do roku 2019, neskôr rovnako
ako muži 3 minúty), 3 minúty pre U21, 2 minúty pre juniorov a kadetov a 1,5 minúty alebo
1 minútu pre mladšie deti.
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4 ZÁVAŽNÉ ZRANENIA V KARATE
4.1 OTRAS MOZGU V KARATE
Výskyt otrasov mozgu v karate je malý (Arriaza et al. 2017). Pravidlá niektorých
kontaktných športov, ako napríklad taekwondo, kickbox a zmiešané bojové umenia,
umožňujú pri súboji kontakt s tvárou a hlavou s cieľom zraziť súpera (KO). To neplatí
v olympijskom štýle karate, kde je povolený iba minimálny kontakt s hlavou. Môžu však
nastať náhodné zrážky hlavy a nadmerný kontakt, ktoré môžu spôsobiť zranenie účastníkov.
Tieto kolízie môžu viesť k zraneniam vrátane otrasov mozgu (Arriaza et al. 2009).
Je dostupných mnoho štúdií o otrasoch mozgu v boxe a iných úpolových športoch,
ale vzhľadom na veľké rozdiely v štýloch karate a výkonnostných úrovní súťaží bol výskyt
otrasov mozgu definovaný len hrubo, v rozmedzí 0,9 – 5,5 % z celkového počtu zranení
(Zazryn et al. 2009). Na vypracovanie lepších epidemiologických štúdií, ktoré by slúžili
pre manažment týchto zranení boli potrebné podrobné informácie o veľkosti, povahe
a príčinách otrasu mozgu v rámci jednotlivých športov (Fuller 2007). V definícii otrasu
mozgu existujú odchýlky a boli navrhnuté rôzne usmernenia (McCrory et al. 2017).
Neurologické zobrazovanie a laboratórne testy neodhalili zodpovedajúce abnormality,
čo robí diagnostiku do istej miery nedostižnú a je založená hlavne na klinických nálezoch.
Pre nedostatok objektivity v diagnostike otrasov mozgu je dôležité mať k dispozícii
údaje z rôznych športov a tiež z rôznych úrovní súťaže v rámci každého športu. To by malo
poskytnúť základ na porovnanie a usmernenie lekárov zapojených do súťažných úpolových
športov, a tým rozšíriť znalosti o epidemiológii otrasov mozgu v športe. Úpolové športy
majú niekoľko spoločných charakteristík, ako napríklad rozdelenie športovcov podľa
pohlavia a hmotnosti. Karate je medzi bojovými športmi jedinečné, pretože okrem súťaže
jednotlivcov, kde súťažiaci musia splniť hmotnostný limit, karatisti súťažia aj v súťaži
družstiev, a teda bez rozdielu hmotnosti v náhodnom poradí. Družstvo mužov je zložené
z piatich karatistov, plus jeden náhradník a ženské družstvo je zložené z troch karatistiek,
plus jedna náhradníčka. To potenciálne umožňuje súťažiť proti sebe športovcom s rôznou
telesnou hmotnosťou. Proti sebe môžu nastúpiť karatisti z najnižšej a najvyššej hmotnostnej
kategórie (-67 kg a +84 kg).
Vo výskume, realizovanom na majstrovstvách sveta v karate 2008 až 2014 (Arriaza
et al. 2017) sa za otras mozgu považoval stav, keď športovec po náraze do hlavy vykazoval
stratu vedomia, stratu rovnováhy, amnéziu, závrat alebo dezorientáciu: využili sa upravené
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Maddockove otázky prispôsobené úpolovému športu, v ktorom sa odohráva iba jedno kolo
za zápas. Ďalej sa na diagnostiku použili testy rovnováhy, podľa pokynov SCAT-1
a SCAT-2 (McCrory et al. 2009). Keď športovec utrpel náraz, ktorý si vyžiadal lekárske
vyšetrenie a kde bolo podozrenie na otras mozgu, ale vyšetrenie neodhalilo jednoznačné
znaky na potvrdenie diagnózy, bolo zaznamenané ako „podozrenie na otras mozgu“.
Športovec bol potom v nasledujúcich zápasoch podrobený dôkladnej kontrole lekárskym
tímom a rozhodcami tak, aby ho ochránili v prípade nového nárazu do hlavy alebo v prípade,
že predchádzajúci otras mozgu nebol diagnostikovaný alebo sa následne prejavil.
Akýkoľvek zistený otras mozgu (bez ohľadu na to, či bol sprevádzaný stratou vedomia alebo
nie) znamenal odstúpenie konkurenta zo súťaže. Súčasne, ako je uvedené v pravidlách
súťaže WKF, zranenie jedného súťažiaceho spôsobené iným môže viesť k diskvalifikácii
súpera, ktorý sa previnil. To si vyžaduje presný úsudok rozhodcov a potvrdenie diagnózy
ošetrujúcim lekárom.
Retrospektívne sme analyzovali údaje z celkovo 4 625 bojov (2 916 v mužskej
kategórii a 1 709 v ženskej kategórii) z majstrovstiev sveta v karate. To predstavuje celkovo
12 166 minút zápasenia (Tabuľka 19).
Tab. 19 Rozloženie otrasov mozgu, ktoré diagnostikovali lekárske tímy počas rôznych
analyzovaných majstrovstiev sveta
Počet zápasov a otrasov mozgu
V individuálnej súťaži
Miesto

Rok

V súťaži družstiev

Z hľadiska pohlavia

Muži

OM

Ženy

OM

Muži

OM

Ženy

OM

Muži

OM

Ženy

Spolu

OM Zápasov OM

Tokio

2008

509

0

235

0

335

1

144

0

844

1

379

0

1 223

1

Belehrad

2010

343

0

234

0

327

0

152

0

670

0

386

0

1 056

0

Paríž

2012

395

1

290

0

345

1

180

0

740

2

470

0

1 210

2

Brémy

2014

377

0

291

0

285

0

183

1

662

0

474

1

1 136

1

Zápasov

1 624

1050

1 292

659

2 916

1 709

4 625

ME

4 872

2100

3 876

1 318

8 748

3 418

12 166

Spolu

OM

1

0

2

1

3

1

4

OM – otras mozgu

Celkovo bolo indikovaných 15 podozrení na otras mozgu, z ktorých štyri lekársky
tím diagnostikoval definitívne ako otras mozgu podľa kritérií SCAT-1 a SCAT-2 (McCrory
et al. 2009). Zvyšných 11 podozrení nebolo považovaných za otrasy mozgu.
Miery výskytu otrasov mozgu v mužských a ženských kategóriách (jednotlivcov
aj družstiev) sú uvedené v Tabuľke 20. Zaznamenali sme až 9 z 15 podozrivých otrasov
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mozgu v súťaži jednotlivcov a 6 v súťaži družstiev; OR 1,10 (95 % IC 0,39 až 3,08),
p = 0,86; RR 0,96 (95 % IC 0,64 až 1,46), p = 0,54, čo predstavuje zvýšenú tendenciu
výskytu otrasu mozgu v súťaži jednotlivcov, aj keď nebola štatisticky významná.
Tab. 20 Miery výskytu podozrenia a definitívneho otrasu mozgu na zápas
a na 1 000 AE a ME u mužov a žien
Celkový počet zápasov
Muži Ženy Muži Ženy

Z hľadiska
pohlavia
Muži
Ženy

Počet zápasov

1 624

1 050

1 292

659

2 916

1 709

Počet AEs

3 248

2 100

2 584

1 318

5 832

Počet MEs

9 744

4 200

7 752

2 636

Jednotlivci

Podozrenia na OM

Družstvá

Družstvá

Spolu

2 674

1 951

4 625

3 418

5 348

3 902

9 250

17 496

6 836

13 944

10 388

24 332

Jednotlivci

5

4

5

1

10

5

9

6

15

Počet zápasov
na POM

325

263

258

659

292

342

297

325

308

POM na 1000 MEs

0,51

0,95

0,64

0,38

0,57

0,73

0,65

0,58

0,62

POM 1000 AEs

1,54

1,9

1,93

0,76

1,71

1,46

1,68

1,54

1,62

1

0

2

1

3

1

1

3

4

1 624

0

646

659

972

1 709

2 674

650

1 156

DOM na 1000 MEs

0,1

0

0,26

0,38

0,17

0,15

0,07

0,29

0,16

DOM na 1000 AEs

0,31

0

0,77

0,76

0,51

0,29

0,19

0,77

0,43

Definitívne DOM
Počet zápasov
na DOM

*OM – otras mozgu, POM – podozrenie na otras mozgu, DOM – definitívny otras mozgu

Vo všeobecnosti bola miera podozrenia na otras mozgu v mužskej kategórii 1/1 750
min. zápasu a v kategórii žien 1/1 367 min. zápasu; OR bolo 0,85 (95 % CI 0,29 až 2,50),
p = 0,77; RR bolo 1,11 (95 % IS 0,54 až 2,27), p = 0,50, čo predstavuje zvýšenú tendenciu
utrpieť náraz do hlavy, ktorý u žien nespôsobil otras mozgu, ale toto zistenie nebolo
štatisticky významné.
Tri z definitívnych otrasov mozgu sme zaznamenali (dva u mužov a jeden u žien)
v súťaži družstiev, no iba jeden v súťaži jednotlivcov; OR 0,37 (95 % CI 0,03 až 4,02),
p = 0,41 a RR 1,74 (95 % CI 0,35 až 8,60), p = 0,38, čo predstavuje zvýšenú tendenciu
otrasov hlavy v súťaži družstiev (bez obmedzenia hmotnosti) v porovnaní so súťažou
jednotlivcov. V súťaži mužov jednotlivcov došlo k jednému otrasu mozgu a v súťaži
mužských družstiev došlo k dvom otrasom mozgu; OR 0,40 (95 % CI 0,04 až 4,39),
p = 0,45 a RR 1,67 (95 % CI 0,34 až 8,28 ), p = 0,42, čo predstavuje tendenciu k vyššiemu
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riziku otrasov mozgu v súťaži mužských družstiev, avšak bez štatistickej významnosti
rozdielov.
V súťaži jednotlivkýň bola zvýšená tendencia utrpieť náraz hlavy, ktorý nespôsobil
otras mozgu, ako v súťaži družstiev žien, no nebola štatisticky významná (OR 2,51 (95 %
CI 0,81 až 22,51), p = 0,39; a RR 0,77 (95 % CI 0,50 až 1,19), p = 0,36). V individuálnej
súťaži žien bolo viac otrasov mozgu ako v súťaži družstiev, ale vzhľadom na nízky počet
zranení (nula v družstvách) nie je možné vypočítať jednotlivé riziká: ženské družstvá 0,76/1
000 AE (1/2 636); jednotlivkyne 0/1000 AE (0/2 100). Ani u mužov, ani u žien
nie je v súťaži družstiev (bez hmotnostného obmedzenia) výrazne vyššie riziko utrpieť otras
mozgu ako v individuálnej súťaži. Riziko otrasu mozgu sa významne nelíšilo ani medzi
mužmi a ženami v súťaži jednotlivcov.
Hlavným zistením tejto štúdie bolo, že riziko možného otrasu mozgu v najvyššej
súťaži olympijského štýlu karate je nízke (1,62 podozrivých otrasov na 1 000 AE) a ešte
nižšie pri definitívne diagnostikovaných otrasoch mozgu (0,43 na 1 000 AE). Možným
vysvetlením je, že olympijské karate nie je bojovým športom s plným kontaktom a ponúka
športovcom väčšiu ochranu zdravia pred úrazom hlavy, ako sa dalo predpokladať.
V porovnaní s inými bojovými športmi musíme mať na pamäti, že olympijské karate
nie je kontaktný šport a že priame porovnanie rizika je do určitej miery zavádzajúce.
V tomto zmysle systematický prehľad Lystada et al. (2014) o riziku otrasov mozgu
v olympijskom taekwondo zistil riziko 4,9 otrasu mozgu na 1 000 AE, čo predstavuje riziko
asi 10-krát vyššie ako riziko zistené v našej štúdii o olympijskom karate (miera 0,43 otrasov
na 1 000 AE). Riziko v tejto štúdii bolo ešte vyššie u dospievajúcich a mladých športovcov.
Napriek tomu, že je logické, že riziko zranenia (a najmä otras mozgu) je vyššie v bojových
športoch s plným kontaktom ako v semikontaktných športoch (Koh et al. 2003),
domnievame sa, že tieto informácie sú veľmi dôležité pri výbere športu a jeho rizikách. Tieto
informácie sú nápomocné aj riadiacim športovým orgánom pri implementácii, úprave
pravidiel národnej, či medzinárodnej úrovne súťaže, či ochranných pomôcok tak, aby sa
minimalizovalo riziko potenciálne závažných zranení, ktorými sú aj otrasy mozgu.
Jedným z hlavných problémov spojených so športovými otrasmi mozgu je obťažnosť
diagnostiky a riadenia v teréne (Mihalik et al. 2014). Prednosťou našej štúdie je, že športovec
bol vyšetrený hneď vedľa tatami lekárom traumatológom, pričom ten sledoval daný zápas
a diagnóza bola potvrdená aj vyšetrením ďalších dvoch lekárov, ktorí majú veľké skúsenosti
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so športovou medicínou v úpolových športoch a s neurológiou (sú členmi lekárskej komisie
WKF).
Pravidlá súťaže WKF vyžadujú, aby na medzinárodných súťažiach bol priamo pri jednej
zápasovej ploche (jednom tatami) najmenej jeden lekár plus jeden asistent. Toto a tiež
používanie rovnakého systému zberu údajov o zraneniach na súťažiach WKF sa využíva
od roku 1998, čo umožňuje presné zaznamenávanie počtu zranení, ku ktorým došlo počas
karate súťaží WKF na najvyššej úrovni. Týmto prístupom sa minimalizuje strata
či skreslenie informácií. Jedným z obmedzení tejto štúdie môže byť zatajovanie príznakov
otrasu mozgu. Karatista s otrasom mozgu je automaticky vyradený zo súťaže, o čom
športovci vedia. Preto sa niektoré otrasy mozgu nemuseli diagnostikovať správne.
To je skutočnosť, ktorá môže byť diskutovaná v každej štúdii analyzujúcej riziko otrasu
mozgu v športe (Langlois et al. 2006). A to aj pre rôzne definície otrasu mozgu. Neexistuje
jedna univerzálne akceptovaná definícia otrasu mozgu. Ďalším obmedzením štúdie je fakt,
že sme nemali k dispozícii predchádzajúcu históriu otrasov mozgu športovcov, a preto
nie je možné kvantifikovať možný vplyv tohto rizikového faktora. Žiadny športovec počas
majstrovstiev sveta neutrpel druhý otras mozgu a v prípade podozrenia na otras mozgu bol
do jeho akreditácie urobený záznam. Tento záznam je jasne viditeľný pre rozhodcov
a zdravotnícky personál zodpovedný za daný zápas a informuje ich o tom, v akom
zdravotnom stave by mal byť, ak utrpel ďalší náraz do hlavy. V karate sú otrasy mozgu
výsledkom síl prenášaných na hlavu náhodným kontaktom s päsťou v polstrovanom chrániči
(rukavici), chodidlom alebo menej často (kvôli pravidlám súťaže) lakťom alebo nohou a ešte
zriedkavejšie v dôsledku dopadu hlavy na (polstrovanú) podlahu. Otrasy mozgu často vedú
k rýchlemu, ale krátkodobému zhoršeniu neurologických funkcií. Tieto klinické príznaky
sú často výsledkom funkčných porúch a nie štrukturálneho poškodenia. Tradičné
zobrazovacie metódy (napr. MRI alebo CT) preto často vedú k negatívnym nálezom aj vtedy,
keď je otrasom mozgu diagnostikovaný klinickým vyšetrením (McCrory et al. 2017).
Väčšina otrasov mozgu u dospelých má tendenciu spontánne vymiznúť do 7 – 10 dní
(Makdissi et al. 2010), aj keď obdobie na zotavenie môže byť u detí a mladých
dospievajúcich dlhšie. Je možné, že v našej štúdii niektoré zo zranení, ktoré boli definované
ako podozrivé otrasy mozgu, boli v skutočnosti naozaj otrasy mozgu, ktoré ostali
bez povšimnutia, pretože príznaky zmizli, keď lekári prišli na tatami (aj keď priemerná
vzdialenosť od stolu lekárov k tatami je iba 10 m). Ošetrujúci lekári vždy dodržiavali prísne
diagnostické kritériá a neboli ovplyvňovaní rozhodcami ani trénermi športovcov. Integrita
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lekárskeho tímu WKF ako taká bola zachovaná pri zaisťovaní bezpečnosti športovcov
a znižovaní rizika vzniku ďalších následkov, ktoré by mohli spôsobiť vážne poškodenie
mozgu (Vagnozzi et al. 2007). Výsledky zo štúdie otrasu mozgu národnou futbalovou ligou
nepreukázali žiadny prípad druhého syndrómu nárazu alebo katastrofického poranenia hlavy
hráčov, ktorí sa po vyriešení symptómov vracajú do rovnakej hry (Pellman et al. 2005).
Štúdie profesionálnych boxerov ukázali, že opakované poranenie mozgu môže viesť
k chronickej encefalopatii, nazývanej demencia pugilistica (Ryan 1998). Dôkazy z iných
športov, ktoré zahŕňajú opakujúce sa nárazy hlavy ako napríklad futbal ukázali, že hráči,
ktorí

utrpeli

viacnásobné

menšie

otrasy

mozgu,

dosahovali

horšie

výsledky

v neuropsychologických testoch v porovnaní s kontrolnou skupinou (Jordan et al. 1996;
Matser et al. 1999).
Klasifikácia otrasov sa postupom času vyvíjala a skutočné odporúčania sa odklonili
od dôležitosti, ktorá sa v minulosti prikladala lokálnej organizačnej komisii (Giza et al.
2013), a preto sme sa rozhodli zahrnúť do našej štúdie zranenia hlavy, ktoré viedli
k lekárskemu vyšetreniu športovcov, aj keď sa nedosiahla jednoznačná diagnóza otrasu
mozgu. Z tohto dôvodu boli počas analyzovaných majstrovstiev označené preukazy
totožnosti pretekárov s podozrením na otras mozgu, aby boli podrobnejšie sledované, aj keď
neukázali úplný súbor kritérií na diagnostikovanie definitívneho otrasu mozgu. Nezistili sme
žiadne ďalšie opakované otrasy mozgu alebo symptómy vyžadujúce ďalšiu pomoc,
ale domnievame sa, že zohľadnenie predchádzajúcich prípadov v budúcich štúdiách
pravdepodobne pomôže zvýšiť bezpečnosť nielen v karate. Aktívna súťažná účasť v karate
(amatérsky šport) zvyčajne nepresahuje 6 – 10 rokov (Arriaza 2009). Špičkoví karatisti
zvyčajne súťažia jedenkrát za mesiac, pričom v priemere majú na každej súťaži štyri zápasy
(čo predstavuje 12 minút aktívneho boja u mužov 8 minút u žien), alebo 144 min. aktívneho
súťažného boja za rok pre mužov a 96 min. pre ženy. Extrapoláciou našich zistení (kde miera
jednoznačného otrasu mozgu u mužských športovcov bola 1/9 744 min. zápasov a u žien
to bolo 0/4 200 min.) môžeme usúdiť, že muži majú expozíciu 1 440 min. počas svojho
aktívneho súťažného života, s 2,2 podozrením na otras mozgu v priemere počas jeho
športovej kariéry a 0,5 definitívnych otrasov mozgu. Pre ženy v karate by expozícia počas
ich aktívneho súťažného života bola 960 min., s priemerom 1,8 podozrenia na otras mozgu
v súťaži, s minimálnym rizikom vzniku definitívneho otrasu mozgu. Z globálneho hľadiska
nie je riziko otrasu mozgu počas olympijských hier v karate na vysokej úrovni, čo robí súťaž
v karate bezpečnou, aj keď sa porovnáva s inými populárnymi nebojovými športmi (Langlois
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et al. 2006). Vo futbale Boden et al. (1998) zistili, že celková prevalencia otrasov mozgu
spojených s vysokoškolským futbalom bolo 0,6 prípadov na 1 000 AE u mužov a 0,4
prípadov na 1 000 AE u žien. Musíme tiež poznamenať, že v olympijských súťažiach
v karate športovci nepoužívajú prilby ako ochranné pomôcky, na rozdiel od olympijského
taekwonda. Zaujímavé je, že niekoľko štúdií ukázalo, že používanie prilieb v rôznych
športoch nemalo žiadny vplyv na mieru výskytu otrasov mozgu, a preto je rozdiel v miere
otrasov mozgu pravdepodobne spôsobený skôr vnútornými charakteristikami športu
a pravidlami súťaže, než použitým ochranným vybavením (Marshall et al. 2005).
Jednou zo silných stránok našej štúdie je skutočnosť, že údaje boli zozbierané
prospektívne, in situ, priamo počas súťaže špeciálne vyškoleným zdravotníckym
personálom. Preto je možné odstrániť všetky pochybnosti o presnosti a poctivosti
športovcov. Nezisťovali sme údaje dotazníkom. Túto limitáciu štúdie však brali do úvahy
niektoré ďalšie štúdie (Dick 2009). To poskytlo našim výsledkom robustnú konzistenciu
a umožňujú ďalšie porovnanie s inými športmi. Skutočnosť, že športovci podozriví na otras
mozgu boli vyšetrení vysoko vyškoleným zdravotníckym personálom, znižuje neistotu
v súvislosti s diagnózou, na ktorú iné štúdie poukázali ako na možnú predpojatosť (Lystad
2014). Navrhujeme viac štúdií analyzujúcich riziko otrasov mozgu na iných úrovniach
súťaže ako aj v tréningu, ktorý v tejto štúdii zahrnutý nebol.
Je však dôležité poznamenať, že napriek vysokému počtu zahrnutých zápasov
a súťaží je počet zistených otrasov mozgu veľmi nízky, čo sťažuje štatistickú analýzu.
Očakávame rozšírenie štúdie otrasov mozgu v olympijskom karate na ďalšie úrovne súťaže
(nedávno vytvorená súťaž v Premier League, rôzne kontinentálne majstrovstvá a dokonca
aj národné majstrovstvá) a tiež rôzne vekové kategórie (kadeti, juniori a U21), pričom ako
východiskový bod porovnávania môže poslúžiť práve táto štúdia a jej metodika.

4.2 ZRANENIA KOLENA V KARATE
Naša predošlá štúdia o zraneniach, ktoré vyradili športovca zo zápasu, respektíve
súťaže (time-loss injuries), kde sme zaznamenali počas 4 po sebe idúcich majstrovstvách
sveta v karate 9 946 expozícií športovcov ukázala, že iba 1,4 % športovcov utrpelo zranenie,
ktoré ich vyradilo zo zápasu/súťaže a že 20 % z nich utrpelo zranenia dolných končatín.
Tieto

výsledky

potvrdzuje

aj

metaanalýza

Lystad

et

al.

(2020).

Preto

je potrebný ďalší výskum zameraný na tie zranenia, ktoré sú závažné, vyraďujú športovcov
z tréningu či súťaže na dlhší čas a spôsobujú veľké finančné straty. Výskyt niektorých
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zranení je spojený s povahou športu a kontaktu dvoch športovcov, no existujú rozdiely
v percentách poranení predného skríženého väzu (ACL) v závislosti od iných premenných,
ako je typ povrchu, očakávanie (predpokladaná udalosť verzus neočakávaná udalosť) alebo
mechanizmus zranenia (kontaktné verzus nekontaktné). Predpokladá sa, že úmyselný
kontakt počas športu prispieva k zvýšenému počtu poranení ACL (Agel et al. 2005). Avšak
vzhľadom na to, že mnohé poranenia ACL sú výsledkom bezkontaktného mechanizmu,
rôzne druhy športu môžu viesť k poraneniu ACL. Navyše, nie je jasné či existuje rozdiel
medzi pohlaviami vo výskyte poranení ACL pri stratifikácii podľa typu športu
(napr. kolízia, úplný kontakt, obmedzený kontakt a bez kontaktu). Montalvo et al. (2019)
zistili, že ženy utrpeli trikrát viac zranení ACL v porovnaní s mužmi v tých istých
kontaktných športoch ale žiaľ, žiadny z odkazov v týchto dokumentoch nezahŕňa karatistov.
Preto sme počas posledných majstrovstiev sveta v karate, ktoré slúžili ako klasifikačný turnaj
pre olympijské hry v Tokiu, vykonali prieskum, face to face dotazníkom, aby sme zistili
prevalenciu a charakteristiky ťažkých zranení kolena, ktoré športovci utrpeli počas
ich športovej kariéry. Sekundárnym cieľom bolo porovnať prevalenciu a charakteristiky
ťažkých zranení kolena podľa pohlavia a disciplíny karate. Využili sme “fencing injury
card-2” from Aspetar-Qatar a “Injury Surveillance Study-World Cup Teams interview, ktoré
boli použité v mnohým predošlých impaktovaných štúdiách pri zisťovaní závažných úrazov
kolena (Bere et al. 2011; Bere et al. 2014; Flørenes et al. 2011; Flørenes et al. 2012).
Do prieskumu sa celkovo zapojilo 293 karatistov (priemerný vek: 23,4 ±4,0 rokov;
156 mužov a 137 žien; 79 športovcov súťažiacich kata a 214 športovcov súťažiacich
v kumite). Z celkového počtu účastníkov 24. majstrovstiev sveta to predstavovalo 28,5 %
mužov a 30,3 % žien. Z nich 71 utrpelo ťažké zranenie kolena, čo predstavuje celkovú
prevalenciu 24,2 %. Priemerný vek športovcov v čase zranenia bol 22,3 ±4,3 rokov.
Porovnanie medzi mužmi a ženami ukázalo, že 21,2 % mužov a 27,7 % žien utrpelo
počas ich športovej kariéry vážne zranenie kolena. Tento rozdiel nebol štatisticky významný
(OR = 1,43, 95 %CI = 0,83-2,44; χ2 = 1,72; P = 0,189). Tabuľka 21 sumarizuje porovnanie
charakteristík zranení podľa pohlavia.
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Tab. 21 Rozdelenie zranení kolena podľa pohlavia
Zranenia kolena

Muži
N
%

Ženy
N
%

OR

95 % CI

p

Kata

6

15,5

5

15,2

1,6

0,32 – 3,54

0,92

Kumite

32

84,2

28

84,9

1

0,57 – 1,77

0,99

Tréning

25

65,8

14

42,4

1,7

0,83 – 3,37

0,14

Súťaž

13

34,2

19

57,6

0,6

0,27 – 1,19

0,13

Operácia

18

47,4

15

45,5

1,6

0,51 – 2,19

0,87

Bez operácie

20

52,6

18

54,5

1,0

0,49 – 1,92

0,94

Anatomické umiestnenie
ACL

9

23,7

6

18,1

0,6

0,46 – 3,86

0,52

PCL

3

7,9

2

6,1

1,3

0,22 – 8,04

0,76

MM

6

15,8

4

12,1

1,3

0,37 – 4,81

0,66

LM

2

5,3

7

21,1

0,2

0,05 – 1,18

0,07

MCL

4

10,5

6

18,1

0,6

0,16 – 2,08

0,39

LCL

6

15,8

4

12,1

1,3

0,37 – 4,81

0,66

Ostatné

0

0,0

2

6,1

Väzy

22

57,9

18

23,2

1,9

0,56 – 2,12

0,81

Šľachy

3

7,9

7

21,1

0,4

0,09 – 1,43

0,15

Meniskus

8

21,1

11

2,2

0,4

0,09 – 1,44

0,15

Ostatné

0

0,0

2

6,1

Zranenia
z preťaženia

3

7,9

7

21,1

0,4

0,09 – 1,43

0,15

Akútne zranenia

30

78,9

29

27,3

0,9

0,50 – 1,57

0,68

Mechanizmus zranenia
Otočka/zmena smeru

12

36,4

15

39,5

0,7

0,31 – 1,50

0,33

Pád

6

18,2

5

13,2

1,6

0,32 – 3,54

0,33

Kop

10

30,3

3

7,9

3,5

0,82 – 11,35

0,09

Skok

1

3,0

4

10,5

0,2

0,02 – 1,94

0,17

Kĺzanie

0

0,0

3

7,9

Natiahnutie

0

0,0

1

2,6

Ostatné/neviem

4

12,1

7

18,4

0,5

0,14 – 1,71

0,26

Skratky: ACL: Predný skrížený väz; PCL: zadný skrížený väz. MM: Mediálny meniskus; LM: Laterálny meniskus; MCL:
Mediálny kolaterálny väz; LCL: Laterálny kolaterálny väz
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Nezistili sme žiadne rozdiely medzi percentom zranení, ktoré sa stali počas tréningu
(54,9 %) alebo počas súťaže (45,1 %). Rovnako u mužov aj žien. Celkovo sme nezistili
žiadne štatisticky významné rozdiely, pokiaľ ide o rôzne štruktúry akútneho poranenia
kolena medzi mužmi a ženami, a to ani v tom prípade, keď sme všetky poranenia väzov
zlúčili. Nezistili sme štatisticky významné rozdiely ani medzi akútnymi zraneniami kolena
(poškodenie väziva plus meniskusu) a zraneniami z nadmerného zaťaženia (šľachy).
Štatisticky signifikantne sa líšila len miera patelárnej tendinopatie, ktorá bola častejšia
u žien (OR = 0,07, 95 %CI = 0,01 – 0,61; P = 0,02). V mechanizme zranenia sme nezistili
žiadny rozdiel. Najčastejším mechanizmom zranenia u oboch pohlaví bol otáčavý alebo
uhýbací pohyb (36,4 % u mužov a 39,5 % u žien). Rozdiel nebol štatisticky významný.
Pokiaľ ide o čas, ktorý bol potrebný na zahojenie zranenia, nebol medzi mužmi (Med 137,5,
IQR 253,5 dní) a ženami (Med 121,5, IQR 131,3 dní) štatisticky významný rozdiel v dĺžke
obdobia od zranenia po návrat do súťaže. Zrejme vzhľadom na kontaktný charakter
disciplíny sa ukázalo vyššie riziko ťažkého poranenia kolena u športovcov súťažiacich
v kumite (28,0 %) ako u športovcov súťažiacich v kata (13,9 %) (OR = 2,41, 95 %CI = 1,19
– 4,87; χ2 = 6,26; P = 0,01), ktorých športový výkon je bez kontaktu so súperom. Tabuľka
22 ukazuje charakteristiky zranení podľa športovej disciplíny, pričom medzi nimi nie sú
relevantné rozdiely. Čas návratu do súťaže po zranení bol dlhší pre súťažiacich v kumite
(Med 168,9, IQR 160,0 dní) ako pre súťažiacich v kata (Med 92, IQR 214,0 dní). Celkovo
33 zranení kolena si vyžiadalo operáciu; 4 z nich u súťažiacich v kata (36,4 % z celkového
počtu zranení kata) a 29 z nich u súťažiacich v kumite (48,3 % z celkového počtu zranení
v kumite), pre OR = 0,34 (P ≤0,05).
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Tab. 22 Porovnanie distribúcie poranení kolena podľa disciplíny
Kata

Kumite
OR

95 % CI

p

51,7

0,67

0,29 – 1,52

0,33

29

48,3

0,25

0,07 – 0,85

0,03*

9,1

14

23,3

0,18

0,02 – 1,4

0,10

1

9,1

4

6,7

0,67

0,07 – 6,12

0,72

MM

3

27,3

7

11,7

1,16

0,29 – 4,63

0,83

LM

2

18,2

7

11.7

0,77

0,16 – 3,78

0,75

MCL

1

9,1

9

15,0

0,29

0,04 – 2,34

0,25

LCL

2

18,2

8

13,3

0,68

0,14 – 3,26

0,63

PT

0

0,0

6

10,0

QT

1

9,1

3

5,0

0,90

0,09 – 8,80

0,93

Ostatné

0

0,0

2

3,3

Väzy

5

56,3

35

58,3

0,35

0,13 – 0,92

0,03*

Šľachy

1

14,1

9

15,0

0,29

0,04 – 2,34

0,25

Meniskus

5

26,8

14

23,3

0,38

0,15 – 1,02

0,06

Ostatné

0

2,8

2

3,3

Zranenie z preťaženia

1

9,1

9

15,0

0,29

0,04 – 2,34

0,25

Akútne zranenia

10

90,9

49

81,7

0,49

0,23 – 1,02

0,06

N

%

N

%

Tréning

8

72,7

31

Súťaž

3

27,3

ACL

1

PCL

Anatomické umiestnenie

Skratky: ACL: Predný skrížený väz; PCL: zadný skrížený väz. MM: Mediálny meniskus; LM: Laterálny meniskus; MCL:
Mediálny kolaterálny väz; LCL: Laterálny kolaterálny väz; PT: Patelárna šľacha; QT: Šľacha štvorhlavého
stehenného svalu; *Štatisticky významná p-hodnota
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Diskusia
Hlavným výsledkom nášho výskumu je, že 24,2 % opýtaných vrcholových karatistov
utrpelo v určitom období svojej športovej kariéry závažné zranenie kolena. Tieto zranenia
sú častejšie u športovcov súťažiacich v kumite ako u športovcov súťažiacich v kata, s vyšším
rizikom zranenia počas súťaže ako počas tréningu. Druhým výsledkom je, že buď celkové
riziko utrpenia vážneho zranenia kolena, alebo konkrétne riziko utrpenia prasknutia ACL,
sa výrazne nelíši u mužov a žien. Najčastejším ťažkým poranením kolenného väzu
vrcholových karatistov je poranenie predného skríženého väzu, ktoré na rozdiel od toho,
čo zistili iní autori (Cho et al. 2014; Sutton a Bullock 2013; Joseph et al. 2013), nie je výrazne
častejšie u vrcholových karatistiek (4,4 %) ako karatistov (5,8 %), OR = 0,59, 95 % CI =
0,46 - 3,86; p = 0,52. Pri vyhodnocovaní údajov sme použili športovú klasifikáciu podľa
Montalva et al. (2019) tak, aby sme mohli analyzovať riziko poranenia ACL spojené
s úrovňou kontaktu rôznych športov. Jednotlivé športy boli rozdelené nasledovne: kolízia
(kontakt so súperom alebo predmetom je prirodzený), kontakt (kontakt so súperom alebo
predmetom je prijateľný), obmedzený kontakt (kontakt so súperom alebo predmetom
sa neodporúča) a bezkontaktný kontakt (kontakt s protivníkom alebo je objekt neočakávaný).
Na rozdiel od toho, čo sa deje vo väčšine iných športov, v karate musíme rozlišovať
disciplíny kumite, čo je kolízny šport, kde sú techniky obmedzené na obmedzenú silu a KO
je zakázané a disciplínu kata, ktorú môžeme považovať za bezkontaktný šport. Zistili sme
vyššiu prevalenciu akútnych zranení, najmä tých, ktoré športovci utrpeli počas súťaže
u športovcov v kumite; a tiež vyššiu prevalenciu skupín zranení kolenných väzov
u športovcov kumite, a to aj napriek tomu, že v našej štúdii o zraneniach ktoré karatistu
vyradili zo zápasu (Augustovičová et al. 2019) sme zaznamenali iba päť závažných zranení
väzov.
Pri zohľadnení športovej disciplíny sme zistili podobný mechanizmus zranení. Boli
spôsobené najmä skokmi a pádmi, otáčavými a uhýbacími pohybmi a kopacími technikami,
nezistili sme štatisticky významné rozdiely. Súťažiaci v kata si koleno zranili častejšie počas
tréningu (10,1 %) ako v súťaži (3,8 %) a vo väčšom percente ako v kumite (14,5 % tréning,
13,6 % súťaž). Súťažiaci v kata totiž vykonávajú viac opakovaní, či viac špeciálne
zameraných súťažných cvičení na tréningu ako na súťaži. Na rozdiel od nich, súťažiaci
v kumite zápasia proti súperovi s cieľom vyhrať a preto úroveň nasadenia a agresivity môže
presiahnuť tréning. Napriek tomu toto zistenie pravdepodobne predstavuje zvýšené riziko
zranenia, pre kontaktné športy u športovcov v dôsledku nepredvídanosti situácií, ktoré
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vychádzajú z interakcie so súperom, či opakujúcej sa povahe pohybov kata počas tréningu.
Karate, najmä kata sa svojou povahou v používaní skokov, obratov, hlbokých pohybov
v kolenách a absencie obuvi s vysokou priľnavosťou sa podobá tancu. Tanec a karate
sú športy, v ktorých majú obe pohlavia podobný tréning, vek, v ktorom sa so športom začína
a súťažné príležitosti (Weiss et al. 2008). Techniky v karate majú rovnaké biomechanické
vlastnosti pre mužov aj ženy. Vychádzame z toho, že nie sú rozdiely v pravidlách z hľadiska
pohlavia. Orishimo et al. (2009) pozorovali podobnú biomechaniku doskoku medzi
tanečníkmi a tanečníčkami a našli vzťah medzi vekom, v ktorom tanečníci začali trénovať
a uhlom bedra v prednej rovine počas doskoku. Keďže táto zložka je jedným z kľúčových
faktorov vyvolávajúcich dynamický valgózny kolaps, ktorý je spojený s mechanizmom
poranenia ACL (Hewett et al. 2005), môžeme predpokladať, že karatistky, ktoré začali
trénovať vo veľmi mladom veku a ktoré používajú rovnaké techniky ako muži, budú mať
rovnaké riziko zranenia. Ako poukázali iní autori (Fox et al. 2020), tieto zistenia naznačujú,
že potenciálny model nebezpečného doskoku „špecifický pre ženy“, ktorý sa zvyčajne
používa na vysvetlenie vyššej miery závažných zranení kolena u športovkýň, nemusí byť
spôsobený pohlavím, ale skôr vekom a expozíciou. A teda myslieť si, že niektoré športy
„nie sú určené pre ženy“, je chybné. Autori, ktorí preskúmali dôkazy o rozdieloch medzi
pohlaviami v pivotnej biomechanike, pozorovali nekonzistentné zistenia v celej literatúre
možno kvôli tomu, že pohlavne špecifické výskumné vzorky sa nezhodujú s faktormi, ako
je tréningový vek, úroveň zručností alebo sila (Benjaminse et al. 2011). Tento názor
podporuje nedávna štúdia, ktorá zistila, že neuromuskulárne rozdiely medzi mužmi
a ženami, ktoré potenciálne prispievajú k rozdielom v miere poranení ACL sa výrazne
znižujú pri kontrole relatívnej svalovej sily a dĺžky trvania tréningu (Nimphius et al. 2019)
a že športovkyne, ktoré majú výrazne nižšiu silu kvadricepsu v porovnaní s mužmi
sú ohrozené potenciálnym poranením kolena (Augustsson a Ageberg 2017). To podporuje
myšlienku, že silový tréning je bezprecedentný prostriedok prevencie pred úrazmi,
napr. aj kolenného kĺbu.
Ďalšia otázka sa týka počtu športovcov, ktorí utrpeli zranenie kolenného väzu počas
súťaže v porovnaní s tréningom. Zranenia ACL predstavujú 50 % alebo viac všetkých
zranení kolena (Weiss et al. 2008), preto je toto väzivo obzvlášť dôležité pri akejkoľvek
diskusii o zraneniach kolena. Zatiaľ čo vo väčšine športov je miera zranení vyššia v súťaži
a údaje zo systému sledovania zranení NFL ukázali, že miera zranení ACL sa počas súťaže
zdvojnásobí v porovnaní s počtom zranení počas tréningu (Bradley et al. 2002). Naše
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výsledky môžu byť skreslené, ak vezmeme do úvahy iba absolútne čísla, pretože miera
za čas vystavenia sa zraneniu je v súťaži karate jednoznačne vyššia. Žiaľ, vzhľadom
na retrospektívny charakter našej štúdie nemáme dostatok informácií na jej kvantifikáciu.
V každom prípade pre väčšinu športovcov zaradených do prieskumu tréningový režim
zvyčajne zahŕňa minimálne dve hodiny karate denne a jednu súťaž mesačne. Maximálny
počet zápasov na získanie medailového umiestnenia na národných alebo kontinentálnych
majstrovstvách alebo na ostatných turnajoch je šesť. Keďže sú to úspešní športovci,
na väčšine turnajov sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú na stupne víťazov,
ale trvanie súbojov je len tri minúty, čo znamená, že expozičný čas na súťaži je oveľa kratší
ako pri kolektívnych športoch, pričom čas tréningu je približne rovnaký. Podobne
sa ukázalo, že existuje zvýšené riziko zranenia ACL počas zápasov v porovnaní s tréningom
v nórskej hádzanárskej lige (Bradley et al. 2002; Myklebust et al. 2003). Akceptovaným
vysvetlením tohto významného trendu je, že súťaž zahŕňa menej predvídateľné prostredie,
ako aj vyššiu rýchlosť a intenzitu. Niektorí autori tiež uvažovali, že úroveň a typ súťaže
môže ovplyvniť riziko poranenia ACL (Gamada 2014), ale v našej štúdii bola výskumná
vzorka homogénna, pretože všetci naši športovci patrili k najlepším vo svojej krajine
a snažili sa kvalifikovať na olympijské hry.
Stratégie prevencie poranení kolena zamerané na zníženie počtu ťažkých zranení
športovkýň sú zvyčajne založené na cvičeniach zameraných na nápravu troch zložiek
definovanej nervovo-svalovej nerovnováhy (Hewett et al. 2005), medzi ktoré patrí
dominancia väzov, dominancia kvadricepsov a dominancia nôh, z ktorých by sa zvýšilo
riziko poranenia ACL. Avšak pri analýze výsledkov našej štúdie a tendencii k nižšej miere
zranení športovkýň je potrebné vziať do úvahy, že tréning karate zahŕňa opakujúce sa série
úderov a kopov podľa prísnych technických pokynov (kihon) vykonávaných na obe strany
bojového strehu a striedajú sa prudké pohyby vpred, vzad, rotácie, ktoré majú zrejme
za následok vysokú silu hamstringov. Ako kompletný „preventívny tréning“ môžu dobre
pôsobiť v preventívnych tréningových programoch rýchle spätné pohyby nohy pri kopoch.
Výskumníci zistili nízku (iba 24 %) mieru zapojenia športovcov v tréningových programoch
na prevenciu zranenia (Steffen et al. 2008). Avšak karate môže už ako samotný šport pôsobiť
preventívne, a teda dodržiavanie prevenčného programu by bolo 100 %. Techniky v karate
sa v tréningu totiž vykonávajú na obe strany.
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5 PREVENCIA ZRANENÍ V KARATE
V poslednom čase si cvičebné programy prevencie zranení (IPEP) získali značnú
pozornosť v mnohých športoch, ako sú basketbal, volejbal, futbal, rugby (Brown et al. 2016;
O’brien a Finch 2016; Sakata et al. 2019). Prevencia zranení je považovaná
za dôležitú na minimalizáciu súvisiacich finančných nákladov na liečbu, straty účasti
a dlhodobých negatívnych vedľajších účinkov pre športovcov (Kuijt et al. 2012; Lohmander
et al. 2004). Niektoré pokusy, najmä v amatérskom futbalovom prostredí navyše ukázali,
že tieto programy môžu významne prispieť k predchádzaniu zraneniam (Soligard et al. 2009;
Steffen et al. 2013; Waldén et al. 2012), aj keď sa zdá, že ich účinnosť je spojená s úrovňou
súhry športovcov.
Prevencia športových úrazov zahŕňa špecifické tréningové programy, ktoré môžu
poskytovať rôzne výsledky v závislosti od športovcov. Ich dodržiavanie (Steffen
et al. 2013) a správna aplikácia ochranných pomôcok, ktoré zabraňujú zvýšenému riziku
zranenia športovcov (napr. nosenie chráničov kolien alebo lakťov alebo prilieb, by mohli
poskytnúť falošný pocit bezpečia, čo by mohlo spôsobiť, že športovec viac riskuje, čím
sa môže zvýšiť počet zranení), čím sa mení to, čo sa nazýva „riziková homeostáza“ (Wilde
1998). Jednotlivé úpolové športy majú základ v odlišnej kultúre, ktoré sú ovplyvnené
tradíciami, mýtmi a postojmi k prevencii úrazov. Preto je dôležité preskúmať, ako športovci
a tréneri chápu bezpečnosť športu a prevenciu úrazov v každom športe a ako uplatňovať
programy prevencie. Preto bol pôvodný prevenčný program popísaný van Mechelenom
(van Mechelen et al. 1992) rozšírený Finchom (2006) pod názvom TRIPP, ktoré ho cieľom
bolo zaviesť prevenčný program do praxe. Cieľom efektívneho programu prevencie zranení
je jeho plné prijatie v športovej praxi. Niektorí autori uviedli, že by sa malo vynaložiť viac
výskumu na vysvetlenie a zavedenie účinných preventívnych metód do praxe (Verhagen
et al. 2010). V skutočnosti klasický van Mechelenov model (van Mechelen et al. 1992)
predpokladá, že navrhovaný a účinný preventívny program alebo opatrenia budú schvaľovať
tréneri a športovci. V skutočnosti môžu mať vonkajšie tlaky a individuálne interpretácie
nekompetentných odborníkov významný vplyv o ich prijatí a porozumení. Implementácia
by sa mala presne vyhodnocovať (van Tiggelen et al. 2008).
Aj keď objem publikovaného výskumu v karate v posledných rokoch narástol,
v karate je nedostatok informácií o programoch prevencie úrazov (IPEP). Je potrebné určiť
ako športovci vnímajú rizikové faktory zranení, a ako vnímajú preventívne stratégie
používané pre nekontaktné a kontaktné zranenia v karate najvyššej úrovne.

VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE 75
Prierezová štúdia založená na osobnom prieskume pomocou dotazníka (Tabben
et al. 2020) skúmala vnímanie a prax vrcholových karatistov ohľadom rizikových faktorov
a implementácie prevencie úrazov počas Majstrovstiev sveta seniorov v Madride (2018).
Dotazník obsahoval 15 otázok so štyrmi sekciami:
1. prehľad implementácie prevencie zranení,
2. vnímanie a postoje k prevencii zranení,
3. vnímané riziko zranenia a postupy prevencie zranenia podľa častí tela
4. vnímané rizikové faktory zranenia.
Prehľad IPP a vnímanie a postoj športovcov k prevencii zranení
Z odpovedajúcich športovcov, 45 % uviedlo, že ich tím neuskutočnil žiadne
preventívne opatrenia na zníženie rizika zranenia (43 % medzi ženami a 47 % medzi mužmi
(P = 0,68). Športovci súťažiaci v disciplíne kumite (51 %) mali väčšiu pravdepodobnosť,
že budú praktizovať prevenčný program v porovnaní so športovcami súťažiacimi
v disciplíne kata (25 %; P = 0,016). Spomedzi respondentov, 69 %, 60 %, 60 % a 34 %
nemalo tímového lekára, kondičného trénera, maséra a fyzioterapeuta. Športovci, ktorí mali
kondičného trénera (na čiastočný alebo plný úväzok) využívali lepšie stratégie v prevencii
zranení (67 % a 51 %) v porovnaní so športovcami, ktorí nemali kondičného trénera (35 %;
P = 0,031). Dostupnosť zdravotníckeho a technického personálu v tímoch a vzťah k praxi
prevencie úrazov sú uvedené v Tabuľke 23.
Tab. 23 Dostupnosť zdravotníckeho a technického personálu u vrcholových športovcov
v karate podľa stavu implementácie prevencie zranení
Počet športovcov,
ktorí praktizujú prevenčne
programy s tímom (%)

Počet športovcov,
ktorí nikdy nepraktizovali
prevenčný program (%)

p

30 (43,5)
8 (44,4)
15 (50,0)

39 (56,5)
10 (55,6)
15 (50,0)

0,83

12 (35,3)
22 (45,8)
20 (54,1)

22 (64,7)
26 (54,2)
17 (45,9)

0,28

24 (40,0)
13(48,1)
17(56,7)

36 (60)
14(51,9)
13(43,3)

0,32

21(35,0)
14(66,7)
18(51,4)

39(65)
7(33,3)
17(48,6)

0,03*

Tímový doktor
Nie
Áno, čiastočný úväzok
Áno, plný úväzok
Fyzioterapeut
Nie
Áno, čiastočný úväzok
Áno, plný úväzok
Masér
Nie
Áno, čiastočný úväzok
Áno, plný úväzok
Kondičný tréner
Nie
Áno, čiastočný úväzok
Áno, plný úväzok

* významný rozdiel (P <0,05)
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Športovci, ktorí dostali predchádzajúce rady o prevencii zranení, mali väčšiu
pravdepodobnosť, že budú praktizovať prevenciu zranení (58 %) v porovnaní s tými, ktorí
nedostali žiadnu radu (21 %; P <0,001). Až 88 % zúčastnených športovcov si myslelo,
že prevencia zranení je v karate dôležitá, zatiaľ čo 90 % respondentov malo pozitívny alebo
veľmi pozitívny vzťah k opatreniam na prevenciu zranení. Vnímanie a postoj karatistov
k prevencii zranení je uvedený v Tabuľke 24.
Tab. 24 Vnímanie a postoj vrcholových karatistov k prevencii zranení
Počet športovcov
praktizujúcich so svojím tímom
prevenciu zranení (%)

Počet športovcov,
ktorí nikdy nepraktizovali
prevenciu zranení (%)

P

Dostali ste v minulosti rady o programoch prevencie zranení?
Áno

40(58,0)

29(42,0)

Nie

9(20,5)

38(79,5)

Nízky až stredný

7(47,0)

8(53,0)

Vysoký

47(44,0)

60(56,0)

0,00*

Význam prevencie zranení
0,84

Je dôležitejšie využiť tréningový čas na laické karate ako na prevenciu zranení
Úplne súhlasím, súhlasím

34(50,0)

34(50,0)

Nesúhlasím, úplne
Nienesúhlasím
som si istý

12(36,0)

21(64,0)

8(38,0)

13(62,0)

0,36

Postoj k opatreniam na predchádzanie zraneniam
Pozitívny, veľmi pozitívny

49(45,0)

60(55,0)

Neutrálny, negatívny, alebo
veľmi negatívny

4(33,0)

8(67,0)

0,55

*významný rozdiel (P<0,05)

Iba 44,7 % zúčastnených športovcov uviedlo, že ich tímy vykonali nejaké
preventívne opatrenia na zníženie rizika zranenia. Kumite športovci (51,2 %) mali väčšiu
pravdepodobnosť prevencie úrazov v porovnaní s kata športovcami (25 %; P = 0,016).
Športovci, ktorí dostali predbežné rady o prevencii zranení (58 %), ju praktizovali častejšie
v porovnaní s tými, ktorí nedostali žiadnu radu (20,5 %; P <0,001). Športovci, ktorí majú
kondičného trénera (na čiastočný alebo plný úväzok) cvičili viac cvičení na prevenciu úrazov
(66,7 %, respektíve 51,4 %) v porovnaní so športovcami, ktorí kondičného trénera nemajú
(35 %; P = 0,031). Autori odporúčajú implementovať akčné plány týkajúce sa vzdelávania
o prevencii úrazov.
V tejto štúdii takmer polovica zúčastnených športovcov uviedla, že doposiaľ
nevykonávali žiadne preventívne opatrenia na zníženie rizika zranenia. Veľa výskumov
o IPP sa doteraz zameriavalo na tímové športy, pričom adherencia hráčov bola
identifikovaná ako kľúčový faktor úspechu IPP (McCall et al. 2016). Výsledky tejto štúdie
však zavrhli, že túto nízku mieru implementácie nemožno spájať s adherenciou hráčov,
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keďže takmer všetci respondenti uviedli, že program prevencie úrazov je dôležitý
na zníženie výskytu úrazov a vyjadrili sa pozitívne alebo veľmi pozitívne k opatreniam
v súvislosti s prevenciou úrazov.
Tímový personál zohráva tak isto kľúčovú úlohu pri implementácii požadovanej
prevencie zranení (O’Brien a Finch 2014). V tejto štúdii väčšinu respondentov nepodporoval
zdravotnícky personál – chýbal tímový lekár, kondičný tréner, masér alebo fyzioterapeut.
Nízke skóre implementácie by preto mohlo súvisieť s dostupnosťou jednotlivých členov
tímu, ktorí tieto služby v tíme zabezpečujú. Naše zistenia posilňujú predchádzajúce štúdie
z profesionálneho futbalu, zdôrazňujúc kľúčovú úlohu fyzioterapeutov a kondičných
trénerov pri implementácii IPP. O’Brien et al. (2017) poukázali na to, že vo futbale boli
za poskytovanie IPP zodpovední kondiční tréneri, zatiaľ čo fyzioterapeuti pomáhali
s dohľadom a korekciou cvičení.
Súčasná štúdia tiež ukazuje, že vzdelávanie športovcov je kľúčovým faktorom.
Respondenti, ktorí dostali informácie a rady o prevencii zranení, mali takmer trikrát väčšiu
pravdepodobnosť, že budú praktizovať IPP v porovnaní s karatistami, ktorí nedostali žiadnu
radu. To úzko súvisí so skutočnosťou, že vzdelávanie a oznamovanie vedeckých dôkazov
zohrávajú dôležitú úlohu pri motivovaní športovcov o výhodách prevencie zranení (O’Brien
a Finch 2016; McCall et al. 2016). Zistenia naznačujú, že tímoví manažéri by mali
zabezpečiť dostupnosť kondičných trénerov a fyzioterapeutov v rámci svojich tímov aspoň
na čiastočný úväzok.
Vnímané riziko zranenia a „dôležitosť“ prevencie zranení jednotlivých častí tela
Z opýtaných športovcov 54 %, 50 % a 43 % odpovedalo, že členok, koleno a hlava
boli najčastejšie (často alebo stále) poranené časti tela. Ich vnímaná dôležitosť rizika
zranenia podľa časti tela je podrobne uvedená na Obrázku 13.
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Obr. 13 Vnímanie rizika zranenia súvisiaceho s poranenou časťou tela
(Tabben et al. 2020)
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Najdôležitejšie časti tela, o ktorých si karatisti myslia, že by im mali v prevencii
venovať pozornosť, sú stehno, koleno a členok. Dôležitosť prevencie zranení týkajúcich
sa jednotlivých častí tela vnímali športovci rovnako, tak ako je uvedené na Obrázku 14.
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Obr. 14 Vnímaná dôležitosť prevencie zranení podľa jednotlivých častí tela
Naša metaanalýza zranení v olympijskom štýle karate WKF (Lystad et al. 2020)
uvádza, že najčastejšie zranené časti tela boli hlava a krk a dolné končatiny. Napriek
skutočnosti, že 28 štúdií bolo zo záznamov zranení na súťažiach (napr. majstrovstvá
sveta a medzinárodné turnaje), tak aj respondenti štúdie Tabben (2020) uviedli podobnú
distribúciu zranení, pričom ako najčastejšie (bez ohľadu či išlo o tréning alebo súťaž)
vnímali zranenia členka, kolena a hlavy/tváre. Zaujímavé je, že v súčasnej štúdii športovci
pri otázke o prioritách prevencie jasne nerozlišovali medzi jednotlivými časťami tela. Zdá
sa, že karatisti majú pomerne presný obraz o epidemiológii zranení, no nerobia žiadne jasné
rozdiely, pokiaľ ide o prevenciu zranení. Pre nich sú všetky časti tela takmer rovnako
dôležité. Toto je zaujímavé pozorovanie a môže jednoducho odzrkadľovať, že zranenie
akejkoľvek malej časti tela (napr. zlomený prst) môže športovcovi zabrániť v tréningu
karate. Preto je to bod na zamyslenie pre lekárov. Mali by sme sa pri prevencii zamerať
na najčastejšie/závažné zranenia a ignorovať tie zriedkavé, alebo by sme mali akékoľvek
zranenie považovať za potenciálne ohrozenie kariéry športovca, a preto zvážiť prevenciu
širšie.
Vnímané rizikové faktory zranenia
Hlavné vnímané rizikové faktory zranenia boli: „príliš vysoké tréningové zaťaženie“,
„príliš krátky čas na zotavenie medzi súťažami“, „nedostatok svalovej sily“ a „nedostatok
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flexibility“ (Tabben et al. 2020). To je v súlade s Destombem et al. (2006), ktorí predtým
tvrdili, že „viac času tréningu každý týždeň“ bolo spojené so zvýšeným rizikom zranenia
v karate. Na druhej strane nedávne štúdie vo futbale ukázali, že nedostatočná regenerácia
medzi zápasmi a vysoké tréningové zaťaženie boli športovcami vnímané ako dva hlavné
kľúčové vonkajšie rizikové faktory zranenia (Waldén et al. 2012; McCall et al. 2015). Preto
by sa monitorovanie tréningového zaťaženia mohlo považovať za kľúčové v prevencii
zranení medzi elitnými karatistami. V karate sa využíva niekoľko metód, ktoré poskytujú
informácie o trvaní súťaže/tréningu a srdcovej frekvencie, hodnotení vnímanej námahy.
Tieto môžu byť použité na kvantifikáciu tréningového zaťaženia (Tabben et al. 2013;
Tabben et al. 2015). Na to aby sa overilo vnímanie športovcov sa vyžaduje ďalšie skúmanie,
a teda že vysoké tréningové zaťaženie je vlastne spojené so zvýšeným rizikom úrazov.
„Nedostatok svalovej sily a flexibility“ sa v Tabben et al. (2020) považoval
za hlavné vnímané rizikové faktory zranenia v karate. To sa zhoduje s niekoľkými štúdiami
zameranými na IPP, ktoré ukazujú, že svalová sila a flexibilita sa často hodnotili
zo skríningových testov v elitnom futbale, aby sa predišlo bezkontaktným zraneniam
(McCall et al. 2014; McCall et al. 2015). Samotná povaha karate kladie väčšie nároky
na flexibilitu (kopy na hlavu) ako pri behu alebo futbale. Bolo by preto zaujímavé otestovať
účinky programu prevencie zranení vrátane cvičení excentrického odporu a flexibility
v karate na najvyššej výkonnostnej úrovni.
Toto je prvá štúdia, ktorá priamo sleduje realitu IPP a poskytuje pohľad na vnímanie
IPP v elitnom karate. Aktuálne výsledky ukazujú, že:
1.

45 % zúčastnených športovcov nepraktizovalo žiadny preventívny program
na zníženie rizika zranenia,

2.

programy prevencie zranení praktizovali tí športovci, ktorí mali v tíme kondičného
trénera,

3.

športovci, ktorí dostali predchádzajúce rady o prevencii zranení s väčšou
pravdepodobnosťou praktizovali programy prevencie zranení,

4.

za hlavné rizikové faktory zranení športovci považovali príliš veľa tréningu,
nedostatok času na zotavenie medzi súťažami a malú svalovú silu.
Zistenia tejto štúdie pomôžu informovať cvičencov o bariérach a facilitátoroch

IPP v elitnom karate.
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6 ZHRNUTIE POZNATKOV
Napriek pravidlám súťaže, ktoré umožňujú len veľmi obmedzený kontakt s hlavou
a tvárou, je spôsob zranenia v karate mládeže charakterizovaný relatívne veľkým podielom
poranení hlavy (57 %). Miera výskytu úrazov karate mládeže (celkové IIRAE a IIRME boli
45,3 95 % CI 38,7 až 52,6; a 35,9 95 % CI 30,7 až 41,7) je podobná ako v taekwonde
mládeže, ale je nižšia ako v džude mládeže (Čierna a Lystad 2017). Pohlavie (ženy >muži)
a vek (mladiství >deti) sú nezávislými rizikovými faktormi zranení v karate mládeže.
Naša štúdia vrcholných súťaží v karate juniorov (Čierna et al. 2017a) zistila celkovú
incidenciu zranení IIRAE a IIRME bola 41,36 (95 % CI 3,65 až 46,73) a 17,84 (95 % CI 15,73
až 20,16), čo je menej ako u dospelých karatistov na vysokej úrovni a nižšie v porovnaní
s mladými elitnými športovcami z iných bojových umení a športov. Okrem toho, že výskyt
zranení je nízky, zaznamenané zranenia sú menšej závažnosti a zranenia, ktoré vyradia
športovca zo zápasu (súťaže) sú zriedkavé. Len jedno z každých desiatich zranení, ktoré
utrpel 16- až 20-ročný karatista na najvyššej úrovni, je zranením, ktoré ho vyradilo z daného
zápasu, či súťaže (time-loss injury). Riziko úrazu u 16- až 20-ročných vrcholových
karatistiek je nižšie ako u mužov.
Miera výskytu zranení , ktoré vyradili karatistu zo zápasu a danej súťaže karate
najvyššej úrovne zistená v našej štúdii (Augustovičová et al. 2019) bola relatívne nízka
(10 %). Celková miera týchto zranení bola výrazne nižšia u mužov v porovnaní so ženami
a o niečo nižšia v prípade súťaží tímov v porovnaní s individuálnymi súťažami. Celkovo
1,4 % všetkých športovcov utrpelo zranenie, ktoré ich vyradilo zo zápasu, IIRAE a IIRME boli
5,13 (95 % CI, 3,82-6,74) a 1,98 (95 % CI, 1,47-2,60). Najčastejším takýmto zranením bola
zlomenina (41 %), po ktorej nasledovala dislokácia (20 %) a otras mozgu (12 %).
V štúdii o otrasoch mozgu sme zistili (Arriaza et al. 2017), že celkovo došlo
k 1 otrasu mozgu na každých 1 156 zápasov alebo IIRAE 0,43. U mužov bola miera otrasu
mozgu 1 na 5 832 minút zápasu a u žien 1 na 6 836 minút zápasu.
Pri zisťovaní výskytu závažných zranení kolena (Pérez-Martín et al. 2021) z 293
respondentov 71 (24,2 %) utrpelo v určitom bode svojej športovej kariéry závažné zranenie
kolena, bez štatisticky významného rozdielu medzi pohlaviami. Rozdiel nebol ani medzi
počtom zranení kolena, ktoré sa stali počas tréningu (54,9 %), alebo počas súťaže (45,1 %).
Súťažiaci v kumite utrpeli viac zranení kolena počas súťaže ako počas tréningu.

VÝSKYT A DRUHY ZRANENÍ V KARATE 81
Najčastejším mechanizmom zranenia u oboch pohlaví bol otáčavý alebo uhýbací pohyb
(36,4 % u mužov a 39,5 % u žien).
Takmer polovica opýtaných karatistov na MS praktizuje program na prevenciu
zranení, pričom ho športovci praktizujú častejšie, ak je v realizačnom tíme športovca
prítomný kondičný tréner. Karatisti, ktorí absolvovali vzdelávanie o prevencii úrazov,
s väčšou pravdepodobnosťou praktizovali programy prevencie úrazov (Tabben et al. 2020).
Metóda zberu údajov o úrazoch karate uvedená v našej publikácii by mohla pomôcť
k systematickejšiemu prístupu v prevencii úrazov. Štandardizovaný spôsob zaznamenávania
zranení môže umožniť porovnanie s inými športmi a vyhodnotenie účinku budúcich úprav
pravidiel v karate.
Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie výskumu zranení v karate:
1. Budúce štúdie by sa mali držať definícií a postupov zberu údajov načrtnutých
v nedávnom konsenze MOV o metódach zaznamenávania a hlásenia epidemiologických
údajov zo sledovania zranení a chorôb v športe (Bahr et al. 2020). To zahŕňa, ale nie je to
nevyhnutne obmedzené, jasné formulovanie definícií akútnych zranení a expozícií;
klasifikácia spôsobu a mechanizmu zranenia pomocou konsenzuálnych kategórií;
a dodržiavanie štandardizovaného športového kódovacieho systému na klasifikáciu
zranení podľa anatomickej lokalizácie a typu patológie.
2. Pokiaľ ide o klasifikáciu zranení podľa anatomickej lokalizácie a typu patológie, budúci
výskum by mal vziať na vedomie revízie dvoch najbežnejšie používaných kódovacích
systémov na klasifikáciu športových zranení, ktoré sprevádzajú nedávne konsenzuálne
vyhlásenie MOV (Orchard et al. 2020). To uľahčí porovnávanie a zvýši heterogenitu
výskumov.
3. Odporúčame výskumníkom, aby používali špecifické jednotky expozície, ktoré
zodpovedajú za čas v riziku (napr. minúty vystavenia sa zraneniu). To umožní vhodnejšie
a zmysluplnejšie porovnať riziká zranenia medzi podskupinami s rôznym trvaním
zápasov. V ideálnom prípade by budúce štúdie mali zaznamenávať skutočné trvanie
obdobia pre všetky expozície.
4. Odporúčame tiež, aby budúce štúdie určili závažnosť zranení pomocou objektívnych
meraní skutočného času kedy športovci nemohli trénovať alebo súťažiť. Podľa nedávneho
konsenzuálneho vyhlásenia MOV odporúčame nasledujúce časové intervaly: 0 dní,
1 – 7 dní, 8 – 28 dní a viac ako 28 dní (Bahr et al. 2020).
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5. Budúce štúdie by mali preskúmať širšiu škálu potenciálnych rizikových faktorov
pre zranenie v karate a poskytnúť údaje pre toľko podskupín (napr. podľa pohlavia,
vekovej skupiny, hmotnostnej kategórie a súťaže jednotlivcov vs. družstiev), aby bolo
možné následné porovnanie podskupín.
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