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Klasifikační schémata

• Watson-Jones 1943
• Nicoll                                       1949
• Holdsworth                              1963, 1970
• Kelly + Whitesides 1968
• Denis                                          1983
• McAffee 1983
• Magerl et al.                              1994

Obtížná klasifikace pro pestrost poranění.
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Biomechanika a anatomie  páteře -
dvousloupcová teorie 

• přední
– Tlakový,
tvořen obratlovým tělem, diskem a podélnými 

vazy

• zadní
– tahový ,
tvořen klouby-kloubními výběžky, 

pouzdrem kloubu.

Ostatní struktúry na páteři 
nemají pro stabilitu 
prakticky žádný 
význam.
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Biomechanické modely 
založené na dvousloupcové

teorii

• Nicoll
• Holdsworth
• Kelly + Whitesides
• Magerl et al.

Přední sloupec nese 80% stability, zadní dva sloupce 10 a 10%
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Nicoll (JBJS 31B 1949)

• definice instability jako rizika redislokace 
v závislosti na
– kominuci těla obratle
– roztržení disku
– roztržení interspinózního vazu
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Holdsworth (JBJS 34B 1952)

• definuje zadní ligamentózní komplex, 
jehož integrita je kritériem stability

• zavádí termín „bursting fracture“
• Burst = puklina /puká kostěný prsten 

kolem durálního vaku./
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Zlomenina typu PINZER /kleště/
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McAffee (JBJS 65 A 1983)

• na základě CT analýzy klasifikace
• respektuje Denisův model
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Magerl + kol. (Eur. Spine J. 
1994)

• vychází z dvousloupcové teorie
• 3 mechanizmy působení síly

– kompresní
– tahové
– axiální rotace
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AO klasifikace

• 1.  Je „comprehensive“

• 2.  Popisuje zlomeniny podle 
narůstajícího stupně instability od 
skupiny A1 po skupinu C3

• 3. Je indikační a terapeutickou směrnicí
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Současný trend léčení
• klasifikace AO (Magerl et al.)
• přesná analýza poranění jednotlivých 

struktur
– tělo
– disk
– zadní komplex

• úhlově stabilní fixatéry
• ošetření předního sloupce v indikovaných 

případech
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Klíčové body 

• 1. Klasifikace

• 2. Analýza poraněných struktur –
– co je poraněno  
– jak je to poraněno
– jaký je stupeň a kvalita instability
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A1 - klínovitá komprese 

74% všech zlomenin páteře patří do této skupiny, a týká se Ll-T12-L2-T11 podle četnosti výskytu.
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Konzervativní léčení

• funkční, ortéza /Jewett korzet/ , bez repozice 
nebo s repozicí

• repozice, sádrový korzet 

• Indikace je odvislá od stupně kyfózy a kvality 
kosti

Klid na lůžku, není klidem pro páteř!
Klidem pro páteř je fixace v ortéze.
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Princip repozice a léčení

Kromě výjimek, téměř všechny zlomeniny páteře vznikají hyperflexí
Repoziční manévr je hyperextenze.
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Cotrelův
sádrovací stůl

Böhlerova metoda
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Sádrový korzet je účinný v úseku  T10-L3
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Rehabilitace je nedílnou součástí léčení
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A1, zadní stěna obratlového těla intak
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Před repozicí po repozici
Konservativní terapie.
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Skupina A2 – „split“ zlomeniny

Typ burst Typ pinzer
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Pincer zlomenina - pakloub v 
úrovni těla (vtlačený disk) 

Stabilní typ Nestabilní typ
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Řešení stabilní zlomeniny.
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Nestabilní zlomenina
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Bolestivý 
pakloub, 
po nedostatečné operaci
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Kombinovaný 
výkon 
1.Přední deliberace a náhrada 
těla obratle
2.Zadní trapsedikulární fixace 
a posterolaterální fúze
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Skupina A 3 – „burst“
zlomeniny 

• inkompletní burst

• burst-split

• kompletní burst



Ortopedická kllinika FN Brno

A 3A 3
Stabilní burst, 
s malou dislokací do kanálu páteře
je možné léčit ortézou

Nestabilní burst-tříštivá zlomenina
Ani zadní spongioplastika nemusí stačit a je nutná
náhrada těla obratle implantátem
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DaniauxovaDaniauxova
technikatechnika

Spongioplastika těla je 
pro zhojení těla obratle
nezbytná.
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DaniauxovaDaniauxova
technikatechnika
intersomatickintersomatickéé
ffúúzeze
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Pokud ani spongioplastika nemá naději na zhojení, je nutné nahradit těl
obratle  vepředu implantátem
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PPřřednedníí
technikatechnika
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Zlomeniny typu B
poranění předního sloupce je spojeno s  

poraněním zadního  sloupce s distrakcí

• B 1(převážně v ligamentózní úrovni) 

• B 2 (převážně v kostní úrovni)

• B 3 extenční násilí
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• B-zlomeniny jsou primárně nestabilní:
B1 a B2 ve flexi, B3 v extenzi.

B1 B 3B 2
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Chanceho
zlomenina

Čistá
ligamentózní
dislokace 

Stabilní, hojí se 
v ortéze za 6 týdnů

Velmi nestabilní, 
hojí se až po 360 st.
fúzi
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B1 + A1 B1 + A2 B1 + A3
Zlomeniny typu B lze většinou odhalit již
klinickým vyšetřením
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B 3 - poranění, extenční násilí

Velmi vzácná poranění, obyčejně přímým násilím
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20°
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Bechtěrevova choroba

Obyčejně vyžadují jednoduchou operační fixaci, 
zcela vzácně se zhojí v ortéze. 
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Poranění typu C
zlomeniny typu A nebo B  jsou spojeny s 

další dislokací, rotací anebo translací.

• C 1 A s rotací

• C 2 B s rotací

• C 3 translační střih
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Desaxace
páteře

Zlomeniny žeber 
a příčných 
(resp. kostálních)
Výběžků, sterna!
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Neurologická symptomatologie
Je ve více než 90% 
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Závěry

• Konzervativní léčení
– některé stabilní zlomeniny typu A 
– Chanceho zlomenina (B 2) - kostní instabilita

• Chirurgické léčení
– všechny ostatní zlomeniny
– všechny zlomeniny s neurologickou 

symptomatologií a zúžením kanálu
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Indikace pouze izolovaného 
zadního přístupu

• poranění typu A,B,C
• ošetření předního sloupce ???
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Indikace izolovaného  předního 
přístupu

• pouze poranění typu A/3 !!!!
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Indikace k přednímu přístupu 
je pouze biomechanická

(Webb)



Ortopedická kllinika FN Brno

Indikace kombinovaného 
přístupu

• značná kominuce těla

• nereponovatelná klínovitá deformita

• nereponovatelná „pincer“ zlomenina
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První lékařská pomoc při úrazech 
páteře v terénu: 

• Pokud má nemocný s úrazem páteře zachovalé
plné vědomí a zachovalou citlivost  kůže a 
plnou motorickou funkci, je možné ho 
vyprošťovat poměrně bez obav. Jeho obranné
reflexy ho ochrání.

• Pokud kterákoliv z podmínek není nedotčená, 
je nutné každého nemocného s úrazem 
vyprošťovat jako s těžkým a nestabilním 
úrazem páteře!!
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Kortikoidy v terapii léze CNS.

• Z schémat léčení úrazů mozku byly 
kortikoidy již vyloučeny.

• U úrazů páteře zatím zůstávají
zachována pravidla schémat NASCIS 
/1,2/
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Úraz páteře spojen s lézí míchy:

• Míšní šok- je stav afunkční míchy /několik hodin až
měsíců těsně po úrazu/- chabá plegie, paralytický 
měchýř, vegetativní porucha, hrozba dekubitů, 
dechová porucha, porucha termoregulace.

• Pokles TK je spojen s bradykardií a suchou kůží.
• Prevence dekubitů a podchlezení musí být okamžitá!!!

• Později přechází léze do formy spastické parézy 
nebo plegie.
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Transport nemocného

• Musí zabezpečit ochranu před dekubity-
podložení, nebo vacum lůžko.

• Páteř má být v extendované poloze.

• Ochrana před podchlazením./Resp. vznikem 
pneumonie/

• Schéma NASCIS 1
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