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Poranění zápěstí a ruky  

Traumatologické oddělení FN Olomouc 
Doc.MUDr. Igor Čižmář, PhD. 

I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  

Radiologická anatomie 

Inklinace 
radia 23° Palmární 

sklon 
kloubní 
plochy     
11-12° 

Variance ulny 
(60% neutrální) 

AO klasifikace 

A1                                    A2                                            A3 

B1                                   B2                                            B3 

C1                                    C2                                           C3 

Diagnostika 

RTG přesná PA a boční projekce  

Srovnávací snímek druhého zápěstí 
(variance ulny) 

CT vyšetření 
(23C1-3 provádět po repozici, impakce centrálních fragmentů, 
DRUJ, poranění karpu) 
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Indikace 

•  typ zlomeniny 

•  lokalizace 

•  deformita 

•  stav měkkých tkání 

•  zlomeniny sousedních kostí 

doporučené algoritmy X „fracture personality“ 

•  předchozí poranění 

•  deformity ruky  

•  věk, povolání, funkční nároky 

•  současná onemocnění 

•  motivace a spolupráce 

1.      dorzální angulace nad 20° 
2.      dorzální kominuce 
3.      radiokarpální intraartikulární zlomenina 
4.      společná zlomenina radia a ulny 
5.      věk nemocného pod 60 let 

Indikace 

Konzervativní léčba 

•  infrakce a nedislokované zlomeniny 

•  kontraindikace operační léčby 

•  pacient odmítající operační léčbu 

•  23A-B?? podle AO (minimální nebo žádná 
dislokace po repozici) 

•  C zlomeniny (minimální nebo žádná 
dislokace po repozici u low-demand pacientů) 

Konzervativní léčba 

•  Analgézie   
•  lokální - do  hemtomu  

zlomeniny (Mesocain, 
Marcain do 10 ml ) 

•  Repozice  
•  tah 3-4kg 10-15 min 
•  manuální repozice 
•  Skia kontrola - možnost ?!   

•  Sádrová fixace 
•  Sádrová dlaha 
•  Rozstřižená sádra  
•  Vysoká fixace 

Konzervativní léčba 

•  dobré vypodložení 

•  funkční postavení 
zápěstí 

•  týdenní kontroly 

•  doba  fixace 4-6 
týdnů 

•  vyvarovat se extrémních poloh zápěstí v 
sádrové fixaci !!! 

Palmární operační přístup 
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Výhody fixace palmárního přístupu 

•  komminutivní zóna většinou dorzálně 

•  volární kortika pevnější (calcar radii) 

•  lépe chráněny šlachy flexorů (m. PQ) 

•  lepší cévní zásobení volární části zápěstí 

Dorzální operační přístup 

Radiální operační přístup 

A2 

         SF 

K-dráty 

Kapandji 

A3 
Nepřemosťující ZF 

úhlově stabilní dlaha 

B1 

dislokované fr.  

styloid +              
palmární 
hrana  

nedislokované fr. 2 týdny vysoká 

Pozor na SL!! 
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B2 B3 

buttress plate 

Zlomeniny typu C 

často vysokoenergetická poranění  

repozice a 
fixace ZF 

CT vyšetření definitivní 
ošetření 

C1 

C2 ? 

dlahová OS z volárního přístupu 

C3 Distální řada – podpora 
centrální subchondrální 
kost  

Proximální řada – fixace 
dorzálních fragmentů 
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ASKP asistence při zlom. dist 
rádia •  Voda / bez-voda 

•  Relativní stabilita / Stabilní OS 
•  Kombinace dorzální 3-4, 4-5, 6R a volárních 

portů  

•  Stabilní OS – volární dlaha 
– Referenční fragment dle CT  
– Optika 6R 
– Repozice z radiální / z ulnární str. 

Technical	  Tips	  for	  (Dry)	  Arthroscopic	  Reduc8on	  and	  Internal	  Fixa8on	  of	  Distal	  Radius	  Fractures 
Francisco	  del	  Piñal,	  MD.	  J	  Hand	  Surg	  Am.	  2011;36A:1694-‐1705. 

Zlomeniny typu B a C 

často současné poranění karpu 

Os scaphoideum             SLD                      TFCC                       ostatní kosti karpu 

Komplikace 

VĚTŠINOU NAŠE !! 

•  CRPS 

•  zhojení v malpozici 

•  neřešená nestabilita zápěstí 

•  poranění n. medianus 

•  infekt 

•  ruptury šlach EPL, EDC, (FPL) - zřídka 

Shrnutí I 

Cílem terapie je obnovení délky radia, radiální 
inklinace, volárního sklonu a kongruence 

kloubní plochy 

rtg a event. CT  

Doporučené algorytmy X fracture personality 

Široké spektrum implantátů 

Dorzální dlaha výjimečně (B2,C3-sandwich) 

Pozor na sdružená poranění 
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I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  

Zlomeniny člunkové kosti 

•  60-90% zlomenin karpálních kostí 

•  proximální třetina 20%, střední 70%, distální 
10% 

•   nejčastěji při pádu na extendované zápěstí 

• vysokoenergetická poranění : častejší luxační 
zlomeniny, zlomeniny proximálního pólu člunkové 
kosti a současné nitrokloubní zlomeniny distálního 
radia 

Klinické vyšetření: 

Palpace ve foveola radialis (anatomical snuff box) : jedná se o 
jamku ohraničenou ulnárně šlachou m. extensor pollicis longus a 

radiálně šlachou m. abductor pollicis longus. Bolestivost při palpaci 
značí pozitivitu vyšetření.  

Klinické vyšetření: 

Palpace v oblasti tuberculum ossis scaphoidei. Hrbolek je hmatný 
jako výběžek v úrovni distální flexorové rýhy u extendovaného 
radiálně deviovaného zápěstí. Palpace je u zlomenin bolestivá.  

Klinické vyšetření: 

Bolestivý tlak proti člunkové kosti v dlouhé ose palce.  

Klinické testy mají vysokou senzitivitu, ale 
nízkou specificitu ! 

 vysoké riziko falešně pozitivních výsledků 

Kombinace více testů      specificitu                
a      riziko falešně pozitivních výsledků 
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RTG vyšetření ve 3 projekcích   (předozadní, šikmá, boční) 

Zobrazovací metody - RTG: Zobrazovací metody – CT: 
•  orientace skenů ve směru dlouhé 
osy scaphoidea 

•  vzájemná vzdálenost 0,5-1mm 

•  zobrazí detailně průběh lomné linie 
s odlišením kompletní zlomeniny od 
infrakce a případnou dislokaci 
jednotlivých úlomků 

•  v současnosti dobře dostupné  

Zobrazovací metody - MRI: 
•  dokáže diagnostikovat i  ligamentózní 
poranění a poranění chrupavek.  

•  koincidence zlomeniny člunkové kosti 
a poranění karpálních vazů není raritní a 
objevuje se u více než 1/3 zlomenin 
(Wong 2005, Schädel-Höpfner 2005)  

•  senzitivita a specificita až 100%  

•  zlomenina - kortikální nebo 
trabekulární lomné linie nebo difůzních 
změny kostní dřeně (zkušený radiolog  
x vliv subjektivního hodnocení) 

•  MRI využíváno spíše k detekci 
pozdních následků - AVN  

Klasifikace: 

Herbertova klasifikace poranění člunkové kosti                                 
(část týkající se akutních zlomenin)  

Konzervativní léčba: 

•  metoda volby u stabilních zlom. A1 a A2  (zhojení v 90-95%) 

•  nedislokované zlom. typu B1 a B2, odmítají-li pac. operační léčbu 

•  fixace od distální palmární rýhy pod loket se zákl. článkem palce 

•  fixace nad loketní kloub (omezení rotace předloktí) u zlomenin B3 
- odmítne-li pacient operační léčbu 

•  doba fixace -  

•  klinické a rtg známky zhojení (Dias 1988, 2001) X CT – známky 
trabekulární přestavby na 3 za sebou jdoucích skenech 

•  většina stabilních zlomenin se hojí při 6-8 týdenní imobilizaci 

• CT po 12-15 týdnech 

Konzervativní léčba: 
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Operační léčba – palmární přístup: 

•  dislokované B2, B4, B5 – nutnost provedení přesné repozice 
úlomků / aplikaci kostního štěpu u zlomenin s tříštivou zónou 

•  relativní nevýhoda - přerušení RSC vazu – nutnost pečlivé 
reparace + 6 týdenní fixace dlahou 

Operační léčba – perkutánní přístup: 

•   nedislokované / minimálně dislokované zlomeniny - A2, B1, B2 

•  možné okamžité zahájení fyzioterapie bez nutnosti pooperační 
imobilizace (zhojení 89-100%) 

Operační léčba – dorzální přístup: 

•   zlomeniny v oblasti proximálního pólu skafodiea - B3 

•  nedislokované / minimálně dislokované zlomeniny - A2, B2  

Pooperační sledování: 

•  stabilní osteosyntéza (perkutánní, dorzální) časná fyzioterapie –  
podpora hojení poraněné chrupavky, prevence adhezí a 
demineralizace 

•  palmární operační přístup – fyzioterapie zápěstí zahájena po 
sejmutí fixace  

•  těžká práce a  kontaktní sporty musí být vyloučeny až do plného 
zhojení zlomeniny  

•  CT kontrola po 12 týdnech event za 6 a 12 měsíců 

1% 
4-18% 

0,6-2% 
0,8-3,5% 

0,3% 

0,8-2% 

2% 

60-90% 

Zlomeniny ostatních karpálních kostí Zlomeniny ostatních karpálních kostí 

•  nejčastější : os triquetrum a os trapezium 

•  nejméně časté : os trapezoideum 

•  izolované zlomeniny / součást komplexních 
poranění    

•  diagnostika: rtg zápěstí ve třech projekcích / 
speciální projekce / CT 
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Shrnutí II 

Pro diagnostiku i pooperační sledování RTR i 
CT 

Nestabilní zlomeniny je nutné léčit operačně 

Miniinvazivní techniky ošetření umožňují 
časné zahájení fyzioterapie 

Je třeba myslet i na možnost poranění 
ostatních kostí karpu 

I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  

proximální řada 

Distální řada   
minimální pohyb mezi 

jednotlivými kostmi 

Proximální řada 
 ačkoliv je pohyb synergistický, 

existují určité rozdíly ve směru a 
rozsahu pohybu mezi skafoideem, 

lunatem a triquetrem 

Stabilizační mechanismy zápěstního kloubu:  

tvar kostí, kloubních ploch, radiokarpální, 
interkarpální a interoseální vazy 

Biomechanická definice stability:  

stabilita je schopnost kloubu udržet správné 
postavení artikulujících kostí při 

fyziologické zátěži po celý rozsah pohybu 

Nestabilita se tedy nemusí projevit v klidu a při 
konvenčním rtg vyšetření, ale při zátěži, 

specifických úkonech (kroucení, zvedání břemen) 
a při speciálních zobrazovacích vyšetřeních 

Neléčené nebo špatně léčené nestability zápěstí 
vedou ke vzniku ARTROTICKÝCH ZMĚN ! 

Nelze již provést rekonstrukční výkony, ale 
pouze paliativní jejichž funkční výsledky jsou 

horší ! 

Skafolunátní disociace - SLD  

 obvykle následek 
hyperextenze zápěstí při 

současné ulnární deviaci a 
interkarpální supinaci 

 neúplné / úplné poranění 
SL vazu   
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Symptomy: 
bolest 

přeskakování 
otok 

limitovaný pohyb 

Diagnostika:  
rtg  

 MRI 
 artroskopie 

Watsonův test 

RTG 

   Ring sign          SL úhel > 70º     DISI      SL int > 3mm       

Léčba 

Akutní poranění 1 – 6 týdnů 

1) zavřená repozice a transfixace K –dráty 

2) otevřená repozice, reinzerce vazu a 
transfixace K- dráty 
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Léčba 

Chronické nestability nad 6 týdnů 

1) Reponibilní – 
rekonstrukce štěpem 

2) Nereponibilní s artrózou  – 
artrodézy, proximální karpektomie 

Rekonstrukce vazu 
šlachovým štěpem 

Proximální karpektomie 

Limitovaná artrodéza zápěstí- čtyřrohá fůze s 
excisí scaphoidea 

Totální artrodéza zápěstí 
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Ostatní nestability 
Perilunátní luxační poranění 

Lunotriquetrální disociace (LTD) 

m.Kienböck, 

Ulnární translokace zápěstí 

Axiální luxace zápěstí 

Shrnutí III 

Na nestabilitu zápěstního kloubu je třeba 
především myslet ! ( nespokojit se pouze s  

„kostním hodnocením“ rtg snímku !)  

Pro diagnostiku jsou často nutná 
specializovaná funkční a zobrazovací vyšetření 

Časně diagnostikovaná a tedy i časně léčená 
poranění mají lepší funkční výsledky ! 

I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  

Konzervativní terapie: 

obecná indikace : stabilní zavřené zlomeniny 

Radiologické kritéria akceptabilního postavení fragmentů zlomenin 
metakarpů a článků prstů (Pun 1989) : 

•  10º angulace v sagitální a frontální rovině (20º sagitálně u metafýz) 

•  až 45º angulace krčku 5. metakarpu v sagitální rovině 

•  50% kontakt kostních úlomků 

•  žádná rotační úchylka 

Konzervativní terapie: 

„safe position“ – 20-40º dorziflexe zápěstí,                                 
80-90º flexe MCP kloubů, extenze IP kloubů  

•  sádrové dlahy, spiky 

•  plasty, termoplastické materiály 

•  ortézy 

•  bandáže 

Operační terapie – Kirschnerovy dráty: 

nejčastěji používaný implantát 

výhody: jednoduchost, miniinvazivita, nízká cena 

nevýhody: nedostatečná stabilita, uvolnění, migrace 
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příčná zlomenina diafýzy 

Bouquet 
osteosyntéza 

Foucher 1995 

Operační léčba- zevní fixace: 

Indikace 

•  zlomeniny s rozsáhlou tříštivou zónou 

•  zlomeniny se ztrátou kostní hmoty 

•  zlomeniny s rozsáhlým poškozením měkkých tkání 

•  infikované zlomeniny a paklouby 

Kontraindikace 

•  porotický skelet 

Operační léčba- zevní fixace: Operační léčba- tahové šrouby: 

•  dlouhé šikmé a spirální zlomeniny diafýzy 

•  avulzní zlomeniny, zlomeniny kondylů 

•  nitrokloubní zlomeniny 

Jupiter 2005 

spirální zlomenina diafýzy Operační léčba- dlahová osteosyntéza: 

•  příčné, krátké šikmé a tříštivé zlomeniny diafýzy 

•  zlomeniny v oblasti metafýz (L,T,H, minikondylární) 

mohou být použity jako: 

kompresní, neutralizační, přemosťující, podpůrné 
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šikmá zlomenina diafýzy 
Zlomeniny hlavice metakarpů 

•  relativně vzácné, nejčastěji II.mtc, tříštivé, vhodné CT 

•  cíl – obnova kloubní plochy a stabilní fixace s možností 
časné fyzioterapie 

•  komplikace až u 42%, nejčastěji omezení hybnosti v 
MCP kloubu. 

•  U rozsáhlé kominuce zvážit, zda jsme schopni docílit 
operací lepšího výsledku ! 

Zlomeniny hlavice metakarpů  zlomeniny baze II – V metakarpu 

•  zlomeniny baze II a III mtc jsou raritní, dobré 
výsledky po operační i konzervativní léčbě 

•  nejčastější postižení IV a V mtc 

•  standardní rtg, šikmé snímky, CT 

•  u zlomenin IV a V mtc je nutné obnovení 
kloubní plochy (hybnost IV mtc F-E 10°-15°, V 
mtc 20°-30°) 

Nitrokloubní zlomenina baze V mtc  Bennettova zlomenina 

•  2-úlomková nitrokloubní zlomenina baze I mtc 

•  až 34% všech zlomenin prvního metakarpu, 10x 
častější u mužů 

•  vznik při axiální zátěži a mírné flexi palcového mtc 

•  radiální fragment je dislokován tahem m. APL  
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 Bennettova zlomenina  Rolandova a tříštivá zlomenina  

•  3-úlomková nitrokloubní zlomenina baze I mtc tvaru 
„Y“ nebo „T“ 

•  často všechny více-úlomkové fraktury označované 
jako Rolandova zlomenina   

•  mechanismus vzniku i diagnostika stejná jako u 
Bennettovy zlomeniny 

Chirurgická intervence není vždy zárukou dobrého 
funkčního výsledku ! ORIF má šanci na dobrý funkční 

výsledek u relativně velkých úlomků 

Rolandova zlomenina Shrnutí IV 

Stabilní zavřené zlomeniny metakarpů je 
možno léčit konzervativně 

Rotační úchylka (zjistitelná především ve flexi) 
je kontraindikací konzervativní terapie 

“Safe position“ – 20-40º dorziflexe zápěstí,                                 
80-90º flexe MCP kloubů, extenze IP kloubů  

Stabilní osteosyntéza umožňuje časnou rehabilitaci a 
lepší funkční výsledky 

U nitrokloubních zlomenin baze I, IV a V mtc je 
nutné obnovení kongruence kloubní plochy 

I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  

Konzervativní terapie: 

obecná indikace : stabilní zavřené zlomeniny 

Radiologické kritéria akceptabilního postavení fragmentů zlomenin 
metakarpů a článků prstů (Pun 1989) : 

•  10º angulace v sagitální a frontální rovině (20º sagitálně u metafýz) 

•  až 45º angulace krčku 5. metakarpu v sagitální rovině 

•  50% kontakt kostních úlomků 

•  žádná rotační úchylka 
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Zlomeniny článků prstů – operační přístupy 
Základní článek – extraartikulární zlomeniny  

Základní článek – avulzní zlomenina baze Základní článek – monokondylární zlomenina	  

Základní článek – bikondylární zlomenina	   Střední článek – extraartikulární zlomeniny 

•  Extraartikulární zlomeniny jsou časté           
u otevřených poranění a obvykle jsou 
reponovány suturou měkkých tkání.  

•  Osteosyntéza je méně častá, provádí se 
Kirschnerovým drátem nebo šroubem v ose 
článku. 
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Střední článek – zlomenina baze Střední článek – zlomenina baze 

Distální článek – zlomenina baze 	  
•  Fixace DIP v extenzi.  

•  Fragment nad 50% kloubní plochy a/nebo přetrvává-li 
dislokace úlomku i při fixaci v hyperextenzi  = operační léčba 

Luxace článků prstů 
úrazový snímek          porepoziční snímek         zátěžový snímek 

Shrnutí V 

Stabilní zavřené zlomeniny článků prstů je 
možno léčit konzervativně 

Pozor na rotační úchylku !  
Nitrokloubních zlomeniny vyžadují obnovu kloubní 

plochy a možnost časné fyzioterapie (ORIF, 
dynamický fixátor) 

U luxačních poranění nutno vyšetřit stabilitu po 
repozici 

I.   Poranění distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarpů 

V.   Zlomeniny článků prstů   

VI.   Poranění šlachového aparátu  



3/17/15 

18 

Flexorový aparát Šlachová poutka a zóny poranění dle Kleinerta 

Vyšetření šlachy                                                                    
m. flexor digitorum profundus (FDP)   

Prsty vyšetřujícího blokují 
střední a základní článek prstu 

U neporaněné šlachy FDP je 
možná aktivní flexe v DIP kloubu 

Vyšetření šlachy                                                                  
m. flexor digitorum superficialis (FDS) 

Prsty vyšetřujícího blokují 
flexi ostatních prstů 

U neporušené šlachy FDS je 
možná aktivní flexe v PIP kloubu 

Sutura šlachy flexoru 

•  OP sál, CA, bezkrevnost, asistence, lubové brýle 

•  primární sutura nebo „odložená neodkladnost“ 

•  úprava šlachových pahýlů 

•  šicí materiál –  4-0 pro obšití 5-0, 6-0 

•  doporučována technika 4 a více  vláken (samozamykací) 

•  Awake surgery – pro active motion 

•  Kleinertova fixace 3-4 týdny  X active assisted motion  

Sutura šlachy flexoru 
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Vyšetření extenzorového aparátu Sutura šlachy extenzoru 

•  ideální je primární sutura  

•  při poranění v oblasti PIP kloubu: CAVE centrální pruh ! 

•  fixace MCP kloubů v 10° flexi a zápěstí ve 45° extenzi  

•  doba fixace 4-5 týdnů 

•  rehabilitace Kleinertova dynamická fixace   

Kleinertova dynamická fixace              
u poranění extenzorů 

Poranění středního pruhu extenzorového aparátu  

Shrnutí VI 

Pro diagnostiku a léčbu je nutná dobrá znalost 
anatomie šlachového systému 

Ošetření poranění flexorů nejlépe na 
operačním sále v celkové anestézii,v 

bezkrevném operačním poli a s asistencí.  
Dynamická Kleinertova fixace je prevencí adhezí a 

dostatečně brání suturu před uvolněním 

U poranění extenčního aparátu prstu je nutné 
vyloučit poranění středního pruhu ! 

Přeji úspěch u atestace 

i.cizmar@seznam.cz  
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V(hody fixace palmárního p$ístupu 

•! komminutivní zóna v#t$inou dorzáln# 

•! volární kortika pevn#j$í (calcar radii) 

•! lépe chrán#ny $lachy flexor! (m. PQ) 

•! lep$í cévní zásobení volární "ásti záp#stí 

Dorzální opera%ní p$ístup 

Radiální opera%ní p$ístup 

A2 

         SF 

K-dráty 

Kapandji 

A3 
Nep$emos)ující ZF 

úhlov! stabilní dlaha 

B1 

dislokované fr.  

styloid +              
palmární 
hrana  

nedislokované fr. 2 t%dny vysoká 

Pozor na SL!! 
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B2 B3 

buttress plate 

Zlomeniny typu C 

%asto vysokoenergetická poran!ní  

repozice a 
fixace ZF 

CT vy$et&ení definitivní 
o$et&ení 

C1 

C2 ? 

dlahová OS z volárního p&ístupu 

C3 Distální $ada – podpora 
centrální subchondrální 
kost  

Proximální $ada – fixace 
dorzálních fragment' 



3/17/15 

5 

ASKP asistence p&i zlom. dist 
rádia •! Voda / bez-voda 

•! Relativní stabilita / Stabilní OS 
•! Kombinace dorzální 3-4, 4-5, 6R a volárních 

port!  

•! Stabilní OS – volární dlaha 
–!Referen"ní fragment dle CT  
–!Optika 6R 
–!Repozice z radiální / z ulnární str. 

!"#$%&#'()!&*+),-.)/0.12)3.4$.-+#-*&#)5"67#8-%)'%6)9%4".%'():&;'8-%)-,)0&+4'()5'6&7+):.'#47."+ 
:.'%#&+#-)6"()<&='(>)?0@)A)B'%6)C7.D)3E@)FGHHIJK3LHKMNOHPGQ@ 

Zlomeniny typu B a C 

%asto sou%asné poran!ní karpu 

Os scaphoideum             SLD                      TFCC                       ostatní kosti karpu 

Komplikace 

V*T+INOU NA+E !! 

•! CRPS 

•! zhojení v malpozici 

•! ne$e&ená nestabilita záp!stí 

•! poran!ní n. medianus 

•! infekt 

•! ruptury &lach EPL, EDC, (FPL) - z$ídka 

Shrnutí I 

Cílem terapie je obnovení délky radia, radiální 
inklinace, volárního sklonu a kongruence 

kloubní plochy 

rtg a event. CT  

Doporu%ené algorytmy X fracture personality 

+iroké spektrum implantát' 

Dorzální dlaha v(jime%n! (B2,C3-sandwich) 

Pozor na sdru#ená poran!ní 
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RTG vy$et&ení ve 3 projekcích   (p&edozadní, $ikmá, bo"ní) 

Zobrazovací metody - RTG: Zobrazovací metody – CT: 
•! orientace sken! ve sm#ru dlouhé 
osy scaphoidea 

•! vzájemná vzdálenost 0,5-1mm 

•! zobrazí detailn# pr!b#h lomné linie 
s odli$ením kompletní zlomeniny od 
infrakce a p&ípadnou dislokaci 
jednotliv%ch úlomk! 

•! v sou"asnosti dob&e dostupné  

Zobrazovací metody - MRI: 
•! doká'e diagnostikovat i  ligamentózní 
poran#ní a poran#ní chrupavek.  

•! koincidence zlomeniny "lunkové kosti 
a poran#ní karpálních vaz! není raritní a 
objevuje se u více ne' 1/3 zlomenin 
(Wong 2005, Schädel-Höpfner 2005)  

•! senzitivita a specificita a' 100%  

•! zlomenina - kortikální nebo 
trabekulární lomné linie nebo dif!zních 
zm#ny kostní d&en# (zku$en% radiolog  
x vliv subjektivního hodnocení) 

•! MRI vyu'íváno spí$e k detekci 
pozdních následk! - AVN  

Klasifikace: 

Herbertova klasifikace poran#ní "lunkové kosti                                 
("ást t%kající se akutních zlomenin)  

Konzervativní lé%ba: 

•! metoda volby u stabilních zlom. A1 a A2  (zhojení v 90-95%) 

•! nedislokované zlom. typu B1 a B2, odmítají-li pac. opera"ní lé"bu 

•! fixace od distální palmární r%hy pod loket se zákl. "lánkem palce 

•! fixace nad loketní kloub (omezení rotace p&edloktí) u zlomenin B3 
- odmítne-li pacient opera"ní lé"bu 

•! doba fixace -  

•! klinické a rtg známky zhojení (Dias 1988, 2001) X CT – známky 
trabekulární p&estavby na 3 za sebou jdoucích skenech 

•! v#t$ina stabilních zlomenin se hojí p&i 6-8 t%denní imobilizaci 

•!CT po 12-15 t%dnech 

Konzervativní lé%ba: 
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Symptomy: 
bolest 

p&eskakování 
otok 

limitovan% pohyb 

Diagnostika:  
rtg  

 MRI 
 artroskopie 

Watson'v test 

RTG 

   Ring sign          SL úhel > 70º     DISI      SL int > 3mm       

Lé%ba 

Akutní poran!ní 1 – 6 t(dn' 

1)!zav&ená repozice a transfixace K –dráty 

2) otev&ená repozice, reinzerce vazu a 
transfixace K- dráty 
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Ostatní nestability 
Perilunátní luxa"ní poran#ní 

Lunotriquetrální disociace (LTD) 

m.Kienböck, 

Ulnární translokace záp#stí 

Axiální luxace záp#stí 

Shrnutí III 

Na nestabilitu záp!stního kloubu je t$eba 
p$edev&ím myslet ! ( nespokojit se pouze s  

„kostním hodnocením“ rtg snímku !)  

Pro diagnostiku jsou %asto nutná 
specializovaná funk%ní a zobrazovací vy&et$ení 

"asn! diagnostikovaná a tedy i %asn! lé%ená 
poran!ní mají lep&í funk%ní v(sledky ! 

I.   Poran#ní distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarp' 

V.   Zlomeniny "lánk! prst!   

VI.   Poran#ní $lachového aparátu  

Konzervativní terapie: 

obecná indikace : stabilní zav&ené zlomeniny 

Radiologické kritéria akceptabilního postavení fragment! zlomenin 
metakarp! a "lánk! prst! (Pun 1989) : 

•! 10º angulace v sagitální a frontální rovin# (20º sagitáln# u metaf%z) 

•! a' 45º angulace kr"ku 5. metakarpu v sagitální rovin# 

•! 50% kontakt kostních úlomk! 

•! 'ádná rota"ní úchylka 

Konzervativní terapie: 

„safe position“ – 20-40º dorziflexe záp#stí,                                 
80-90º flexe MCP kloub!, extenze IP kloub!  

•! sádrové dlahy, spiky 

•! plasty, termoplastické materiály 

•! ortézy 

•! bandá'e 

Opera%ní terapie – Kirschnerovy dráty: 

nej"ast#ji pou'ívan% implantát 

v%hody: jednoduchost, miniinvazivita, nízká cena 

nev%hody: nedostate"ná stabilita, uvoln#ní, migrace 
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&ikmá zlomenina diaf(zy 
Zlomeniny hlavice metakarp! 

•! relativn# vzácné, nej"ast#ji II.mtc, t&í$tivé, vhodné CT 

•! cíl – obnova kloubní plochy a stabilní fixace s mo'ností 
"asné fyzioterapie 

•! komplikace a' u 42%, nej"ast#ji omezení hybnosti v 
MCP kloubu. 

•! U rozsáhlé kominuce zvá#it, zda jsme schopni docílit 
operací lep&ího v(sledku ! 

Zlomeniny hlavice metakarp!  zlomeniny baze II – V metakarpu 

•! zlomeniny baze II a III mtc jsou raritní, dobré 
v%sledky po opera"ní i konzervativní lé"b# 

•! nej"ast#j$í posti'ení IV a V mtc 

•! standardní rtg, $ikmé snímky, CT 

•! u zlomenin IV a V mtc je nutné obnovení 
kloubní plochy (hybnost IV mtc F-E 10°-15°, V 
mtc 20°-30°) 

Nitrokloubní zlomenina baze V mtc  Bennettova zlomenina 

•! 2-úlomková nitrokloubní zlomenina baze I mtc 

•! a' 34% v$ech zlomenin prvního metakarpu, 10x 
"ast#j$í u mu'! 

•! vznik p&i axiální zát#'i a mírné flexi palcového mtc 

•! radiální fragment je dislokován tahem m. APL  
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 Bennettova zlomenina  Rolandova a t$í&tivá zlomenina  

•! 3-úlomková nitrokloubní zlomenina baze I mtc tvaru 
„Y“ nebo „T“ 

•! "asto v$echny více-úlomkové fraktury ozna"ované 
jako Rolandova zlomenina   

•! mechanismus vzniku i diagnostika stejná jako u 
Bennettovy zlomeniny 

Chirurgická intervence není v#dy zárukou dobrého 
funk%ního v(sledku ! ORIF má $anci na dobr% funk"ní 

v%sledek u relativn# velk%ch úlomk! 

Rolandova zlomenina Shrnutí IV 

Stabilní zav$ené zlomeniny metakarp' je 
mo#no lé%it konzervativn! 

Rota%ní úchylka (zjistitelná p$edev&ím ve flexi) 
je kontraindikací konzervativní terapie 

“Safe position“ – 20-40º dorziflexe záp!stí,                                 
80-90º flexe MCP kloub', extenze IP kloub'  

Stabilní osteosyntéza umo#,uje %asnou rehabilitaci a 
lep&í funk%ní v(sledky 

U nitrokloubních zlomenin baze I, IV a V mtc je 
nutné obnovení kongruence kloubní plochy 

I.   Poran#ní distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarp! 

V.   Zlomeniny %lánk' prst'   

VI.   Poran#ní $lachového aparátu  

Konzervativní terapie: 

obecná indikace : stabilní zav&ené zlomeniny 

Radiologické kritéria akceptabilního postavení fragment! zlomenin 
metakarp! a "lánk! prst! (Pun 1989) : 

•! 10º angulace v sagitální a frontální rovin# (20º sagitáln# u metaf%z) 

•! a' 45º angulace kr"ku 5. metakarpu v sagitální rovin# 

•! 50% kontakt kostních úlomk! 

•! 'ádná rota"ní úchylka 
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Zlomeniny %lánk' prst' – opera%ní p$ístupy 
Základní %lánek – extraartikulární zlomeniny  

Základní %lánek – avulzní zlomenina baze Základní %lánek – monokondylární zlomenina)

Základní %lánek – bikondylární zlomenina) St$ední %lánek – extraartikulární zlomeniny 

•! Extraartikulární zlomeniny jsou "asté           
u otev&en%ch poran#ní a obvykle jsou 
reponovány suturou m#kk%ch tkání.  

•! Osteosyntéza je mén# "astá, provádí se 
Kirschnerov%m drátem nebo $roubem v ose 
"lánku. 
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St$ední %lánek – zlomenina baze St$ední %lánek – zlomenina baze 

Distální %lánek – zlomenina baze )
•! Fixace DIP v extenzi.  

•! Fragment nad 50% kloubní plochy a/nebo p$etrvává-li 
dislokace úlomku i p$i fixaci v hyperextenzi  = opera%ní lé%ba 

Luxace %lánk' prst' 
úrazov% snímek          porepozi"ní snímek         zát#'ov% snímek 

Shrnutí V 

Stabilní zav$ené zlomeniny %lánk' prst' je 
mo#no lé%it konzervativn! 

Pozor na rota%ní úchylku !  
Nitrokloubních zlomeniny vy#adují obnovu kloubní 

plochy a mo#nost %asné fyzioterapie (ORIF, 
dynamick( fixátor) 

U luxa%ních poran!ní nutno vy&et$it stabilitu po 
repozici 

I.   Poran#ní distálního radia  

II.   Zlomeniny karpálních kostí  

III.   Karpální nestability a jejich následky   

IV.   Zlomeniny metakarp! 

V.   Zlomeniny "lánk! prst!   

VI.   Poran!ní &lachového aparátu  
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Flexorov( aparát +lachová poutka a zóny poran!ní dle Kleinerta 

Vy&et$ení &lachy                                                                    
m. flexor digitorum profundus (FDP)   

Prsty vy$et&ujícího blokují 
st&ední a základní "lánek prstu 

U neporan#né $lachy FDP je 
mo'ná aktivní flexe v DIP kloubu 

Vy&et$ení &lachy                                                                  
m. flexor digitorum superficialis (FDS) 

Prsty vy$et&ujícího blokují 
flexi ostatních prst! 

U neporu$ené $lachy FDS je 
mo'ná aktivní flexe v PIP kloubu 

Sutura &lachy flexoru 

•! OP sál, CA, bezkrevnost, asistence, lubové br%le 

•! primární sutura nebo „odlo'ená neodkladnost“ 

•! úprava $lachov%ch pah%l! 

•! $icí materiál –  4-0 pro ob$ití 5-0, 6-0 

•! doporu"ována technika 4 a více  vláken (samozamykací) 

•! Awake surgery – pro active motion 

•! Kleinertova fixace 3-4 t%dny  X active assisted motion  

Sutura &lachy flexoru 
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Vy&et$ení extenzorového aparátu Sutura &lachy extenzoru 

•! ideální je primární sutura  

•! p&i poran#ní v oblasti PIP kloubu: CAVE centrální pruh ! 

•! fixace MCP kloub! v 10° flexi a záp#stí ve 45° extenzi  

•! doba fixace 4-5 t%dn! 

•! rehabilitace Kleinertova dynamická fixace   

Kleinertova dynamická fixace              
u poran!ní extenzor' 

Poran!ní st$edního pruhu extenzorového aparátu  

Shrnutí VI 

Pro diagnostiku a lé%bu je nutná dobrá znalost 
anatomie &lachového systému 

O&et$ení poran!ní flexor' nejlépe na 
opera%ním sále v celkové anestézii,v 

bezkrevném opera%ním poli a s asistencí.  
Dynamická Kleinertova fixace je prevencí adhezí a 

dostate%n! brání suturu p$ed uvoln!ním 

U poran!ní exten%ního aparátu prstu je nutné 
vylou%it poran!ní st$edního pruhu ! 

P$eji úsp!ch u atestace 

i.cizmar@seznam.cz  


