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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ÚRAZOVÝCH STAVOV HORNEJ 

KONČATINY 

 

Horná končatina je orgánom veľmi diferencovaným a špecifickým veľkou 

schopnosťou rôznych pohybov. Umožňuje človeku pracovať, tvoriť a uskutočňovať jeho 

zámery. 

Voľná časť hornej končatiny so svojím pletencom je prispôsobená všestrannej 

činnosti svojou anatomickou stavbou kĺbov, konfiguráciou kostí, inzerciou svalstva 

i priebehom šliach. Jej rôznorodé úlohy vyžadujú bezchybnú inerváciu a krvné zásobenie 

tkanív (Šajterová, 2006, Hudec et al., 1986). 

 

1.1 Funkčná anatómia hornej končatiny 

 

Kostra hornej končatiny sa k osovému skeletu pripája prostredníctvom ramenného 

pletenca. 

Ramenný pletenec tvorí (Galbavý et al., 2010, Dylevský, 2009, Čihák et al., 2001): 

 lopatka (scapula) – plochá kosť trojuholníkového tvaru, ktorá je k hrudníku 

fixovaná len svalmi; umiestnená je vo výške 2. - 7. rebra; popisujeme na nej 2 plochy: 

prednú (facies costalis) a zadnú (facies dorsalis); telo má priečnu vyvýšeninu (hrebeň) 

vybiehajúcu vonkajším smerom do nadplecka (acromion), ktorý je vyklenutý až nad kĺbnu 

plochu lopatky; slúži na spojenie s ramennou kosťou a kĺbom sa pripája ku kľúčnej kosti; 

na hornom okraji lopatky je hákovitý (zobcovitý výbežok), na ktorom začínajú svaly 

ramena a hrudníka; predná plocha nalieha na rebrá a je vyhĺbená v podlopatkovú jamu 

(fossa subscapularis); zadnú plochu rozdeľuje hrebeň lopatky (spina scapulae) na hornú, 

nadhrebeňovú jamu (fossa supraspinata) a dolnú - podhrebeňovú jamu (fossa 

infraspinata); na lopatke ďalej rozlišujeme tri okraje - horný, mediálny a laterálny (margo 

superior, medialis, lateralis) a tri uhly (angulus inferior, superior, lateralis), 

 kľúčna kosť (clavicula) – je štíhla, dlhá (12 - 16 cm) a esovite prehnutá kosť 

uložená horizontálne nad prvým rebrom a pripája kostru voľnej hornej končatiny ku kostre 

hrudníka;  rozlišujeme na nej dva konce: mediálny a mostíkový koniec (extremitas 

sternalis), ktorým sa spája so zárezom na mostíku (incisura clavicularis).  
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Kostru voľnej časti hornej končatiny tvorí (Galbavý et al., 2010, Naňka et al., 2009, Čihák 

et al., 2001): 

 ramenná kosť (humerus) – je to dlhá kosť hlavicou (caput humeri) pripojená 

k lopatke, s ktorou tvorí guľovitý ramenný kĺb s veľkým rozsahom pohybu;  hlavica 

prechádza do krčka  (collum anatomicum humer); os hlavice zviera s osou diafýzy uhol asi 

130°;  laterálne na proximálnom konci humeru je tuberculum majus humeri, ventrálne sa 

nachádza tuberculum minus humeri; ďalej rozlišujeme hrbolčeky, ktoré prechádzajú 

distálne do hrán (crista tuberculi majoris et minoris) a vymedzujú  žliabok  (sulcus 

intertubercularis) na priebeh šľachy dlhej hlavy m. biceps brachii; proximálna časť sa 

distálnym smerom zužuje a v krčku humeru (collum chirurgicum) prechádza do tela  

(corpus humeri); na distálnej časti humeru sa nachádzajú dva výbežky (epicondylus 

medialis et lateralis) a dve kĺbové plochy (trochlea humeri a  capitulum humeri),  

 vretenná kosť (radius) – je ľahko esovito prehnutá kosť uložená na palcovej strane 

predlaktia,  hlavičkou je skĺbená s lakťovou kosťou v hornej časti a v dolnej vonkajšej časti 

sa vyklenuje do bodcovitého výbežku,  

 lakťová kosť (ulna) – je dlhá kosť uložená na malíčkovej strane predlaktia, kĺbová 

plocha hornej časti vybieha vzadu do lakťového výbežku (olecranon), ktorý zapadá do 

príslušnej jamky ramennej kosti pri natiahnutí predlaktia (extenzia); v dolnej časti je 

hlavička pre skĺbenie s vretennou kosťou, na jej vnútornej strane je bodcovitý výbežok, 

 zápästné kosti (ossa carpi) – sú krátke kosti nepravidelného tvaru, tvorí ich 8 

drobných kostičiek, ktoré sú navzájom prepojené kĺbmi a s kosťami predlaktia,  

 záprstné kostičky (ossa metacarpalia) – vytvárajú kostný podklad dlane (tvorí ich 

5 dlhých kostí) a sú spojené na bázami s dolným radom zápästných kostičiek s hlavičkami 

s hornými článkami prstov,  

 články prstov (phalanges) – sú dva u palca, tri u ostatných prstov a sú vzájomne 

prepojené kĺbmi. 

 

Kĺbové spojenia a svalový aparát hornej končatiny 

Ramenný kĺb je guľovitý voľný kĺb, ktorý spája ramennú kosť s pletencom hornej 

končatiny. Je to kĺb s najväčším pohybovým rozsahom zo všetkých kĺbov ľudského tela. 

Práve pre tieto unikátne schopnosti je veľmi náchylný na poranenia. Natrhnutia svalov a 

šliach, degenerácie kostí a chrupaviek spôsobujú stratu jeho funkcie. Staticky zaisťuje kĺb 

labrum glenoidale, puzdro a väzy (ligamentum coracohumerale a transversum scapulae) 
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a dynamicky ho zaisťujú svaly – dlhá hlava bicepsu, m. deltoideus a rotátorová manžeta 

(šľachy svalov m. supraspinatus, infraspinatus, teres minor a subscapularis). 

Lakťový kĺb vzniká spojením troch kostí: humerus, ulna a radius. Medzi 

jednotlivými kosťami sú tri kĺbové spojenia: kladkový kĺb (humerus a ulna), guľový kĺb 

(humerus a radius) a kolový kĺb (radius a ulna). Tento kĺb umožňuje priblížiť ruku k 

ústam, čo je jeden zo základných pohybov hornej končatiny, teda flexiu a extenziu, a ďalej 

rotáciu zápästia, a tým aj ruky okolo osi predlaktia (supinácia a pronácia). K svalom 

lakťového kĺbu patria (Dylevský, 2009):  

 flexory (m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis),  

 extenzory (m. triceps brachii a m. anconeus),  

 supinátory (m. supinator),  

 pronátory (m. pronator teres a m. pronator quadratus). 

Funkciou lakťového kĺbu spolu s ramenom je polohovanie ruky v priestore. 

Vzhľadom k veľkému rozsahu pohybu ramenného kĺbu vo všetkých rovinách je pohyb 

v lakťovom kĺbe zmenšený. V lakti môže byť pohyb vykonávaný v jednej rovine. 

Supináciu, pronáciu dovoľuje radiohumerálne a proximálne radioulnárne skĺbenie 

(trochoid), flexia a extenzia sa uskutočňuje v ulnohumerálnom kĺbe (ginglymus). V kĺbe je 

prítomná laxita v zmysle varus – valgus 3° až 4°. V plnej extenzii je zvyčajne viditeľná 

fyziologická valgozita lakťového kĺbu (carrying angle). Jej fyziologické hranice u mužov 

sa pohybujú medzi 11° až 14°, u žien 13°až 16°, teda medzi obidvoma pohlaviami 

neexistuje výraznejší rozdiel (Hart et al., 2012). 

Väčšina aktivít každodenného života sa uskutočňuje pri rozsahu pohybu v 

lakťovom kĺbe približne 90° v rovine sagitálnej (od  30°do 120°) a 90 °až 100° v rovine 

transverzálnej (50° pronácie a supinácie). V lakťovom kĺbe sa tvoria pri záťaži bežnými 

aktivitami sily zodpovedajúce dvoj až trojnásobku telesnej hmotnosti daného jedinca. Pri 

dynamickom zaťažení, zdvíhaní predmetov, vstávaní zo stoličky za pomoci paže, chôdza 

o barlách a pod. môžu na styčných plochách kĺbov vznikať sily, ktoré dosahujú viac než 

šesťnásobok telesnej hmotnosti. Stabilita lakťového kĺbu je daná konfiguráciou kĺbových 

povrchov, statickými  stabilizátormi postrannými väzmi a dynamickými stabilizátormi 

flexormi a extenzormi predlaktia, ktoré sa upínajú v oblasti epikondylov. Humeroulnárne 

skĺbenie poskytuje približne 50% stability lakťového kĺbu. Pri obmedzení hybnosti 

lakťového kĺbu, tak môžeme usudzovať na jeho výrazný dosah pre vykonávanie 

každodennej činnosti (Hart et al., 2012).  
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Inervácia hornej končatiny 

Z brachiálneho plexu tvoreného kmeňmi C5 - Th1 sa po výstupe z miechového 

kanála konštituujú nervové kmene inervujúce celú hornú končatinu. Celý plexus brachialis 

podbieha pod kľúčnu kosť, ktorá ho rozdeľuje na pars supraclavicularis a pars 

infraclavicularis. Tieto vytvárajú väčší počet slabších nervov zásobujúcich ramenný 

pletenec. Pars infraclavicularis vytvára hlavné nervové kmene zásobujúce predlaktie a 

ruku. Patria tu zmiešané nervy (Čihák et al., 2001):  

 n. radialis -  predstavuje hlavný nerv pre extenzorovú funkciu ruky,  

 n. ulnaris  - pre drobné svalstvo ruky a pre funkciu prstov,  

 n. medianus  - pre flexorové svalstvo ruky. 

 

Cievne zásobenie hornej končatiny 

Cievne zásobenie hornej končatiny má za úlohu zásobovať svaly, kosti a väzy 

hornej končatiny okysličenou krvou, živinami a následne odvádzať oxid uhličitý a 

odpadové produkty metabolizmu z tejto oblasti preč. Možno ho rozdeliť na tepny (arteriae 

membri superioris) a žily hornej končatiny  (venae). 

Cievne zásobenie hornej končatiny zabezpečujú (Čihák et al., 2001): 

 vetvy a. subclavia a a. axillaris, ktorá je pokračovaním a. subclavia, oblasť 

ramenného pletenca zásobujú: a. thoracoacromialis, a. thoracica lateralis, a. 

subscapularis, a. circumflexa scapulae, a. circumflexa humeri posterior a anterior;  

predlaktie a ruku zásobujú vetvy z a. brachialis, ktorá sa vetví  na hlavné vetvy 

zásobujúce ruku: a. radialis, a. ulnaris,  

 povrchové žily horných končatín tvorí: hlavová žila (v. cephalica), ktorá prebieha 

pozdĺž celého vonkajšieho obvodu hornej končatiny a vzniká v oblasti palca z 

venóznej spleti v oblasti chrbta ruky, pokračuje laterálne v oblasti predlaktia a 

ramena a vlieva sa do pazuchovej žily; kráľovská žila (v. basilica) začína z tej istej 

žilovej spleti v oblasti chrbta ruky a malíčka a prebieha pozdĺž  vnútorného okraja 

predlaktia, pokračuje mediálne na rameno a vlieva sa do jednej z dvoch hlbokých 

ramenných žíl. 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krv
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhličitý
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metabolizmus
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1.2 Úvod do diagnostických postupov so zameraním na poranenia hornej 

končatiny 

 

Pri vyšetrovaní traumatických stavov  je potrebné čo najpresnejšie a najrýchlejšie 

zistiť rozsah poranenia a zvoliť najoptimálnejšie terapeutické riešenie. K tomu slúžia 

nasledujúce vyšetrovacie postupy.  

Anamnéza patrí k základným a veľmi dôležitým častiam diagnostického procesu. 

Zameriame sa v nej na čas, okolnosti, mechanizmus úrazu, energiu, miesto a smer násilia. 

Dôležitým údajom je bolesť, zisťujeme jej lokalizáciu, druh bolesti, jej výskyt v závislosti 

od určitých pohybov. Ďalej zisťujeme stav pohybového systému pred úrazom, interné, 

neurologické či iné diagnózy, predchádzajúce operácie, úrazy, celkový stav a aktivitu 

pacienta. Zistené údaje starostlivo zaznamenávame (Vojtaššák, 1998, Malkus, 2005, Žvák 

et al., 2006).  

Klinické vyšetrenie – začína pohľadom, kedy zisťujeme postavenie končatín, ich 

skrátenie, krvácanie z rán, opuchy, hematómy a netypický tvar. Nesmie chýbať ani 

vizuálne hodnotenie celkového stavu ako bledosť, dušnosť, cyanóza, potenie, tremor. 

Pohmatom zisťujeme opuchy, krepitáciu fragmentov zlomeniny, defekty (stav) mäkkých 

tkanív, prítomnosť kĺbového výpotku, pulzáciu periférnych tepien, zmeny kožnej teploty, 

inerváciu a patologickú pohyblivosť (Malkus, 2005). Pri opuchu, zdurení hornej končatiny 

meriame opakovane obvod paže, predlaktia a porovnávame ho s druhou stranou. Ručným 

goniometrom meriame rozsah pohybov. Zisťujeme rozsah aktívneho i pasívneho pohybu. 

Svalovú silu hodnotíme svalovým testom na stupnici od 0 do 6. U pacientov 

s neurologickým postihnutím je potrebné okrem iného vyšetriť hlboké šľachové reflexy  - 

m. biceps brachii, m. brachioradialis, m. triceps brachii. 

Zobrazovacie metódy - majú často rozhodujúcu úlohu pri stanovení typu a stupňa 

poranenia. Patrí sem röntgenové vyšetrenie (rtg.) dôležité najmä pre zobrazovanie skeletu, 

menej mäkkých tkanív. Preukáže zlomeninu, určí jej typ, postavenie úlomkov, zobrazí 

traumatické vykĺbenie, či rtg. kontrastné cudzie teleso v mäkkých tkanivách. Rtg. snímky 

sa robia obvykle v dvoch na seba kolmých projekciách (predo - zadná a bočná). V 

prípadoch, kde tieto projekcie nepostačujú sa robia špeciálne projekcie (napr. pri luxácii 

ramena, zlomenine člnkovej kosti a pod.). Rtg. snímky pri luxáciách sa robia pred a po 

repozícii (Pokorný et al., 2002, Žvák et al., 2006). Kontrastné rtg. vyšetrenie - artrografia 

umožňuje preukázať únik kontrastu z kĺbového priestoru napr. pri ruptúrach väzov, 
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ukazuje kapacitu kĺbu, zmeny tvaru kĺbu, defekty v chrupavkách (Kofránek, 2005). 

Angiografia – kontrastné rtg. vyšetrenie umožňuje diagnostiku poškodenia tepien a 

indikuje sa pri podozrení na traumatickú cievnu léziu. Kontrastná látka uniká z poškodenej 

cievy, znázorní sa jej útlak kostným fragmentom, hematómom alebo edémom, prípadne jej 

traumatický uzáver (Pokorný et al., 2002, Višňa et al., 2004). Počítačová tomografia (CT) 

umožňuje znázornenie tvrdých (kostných), ale aj mäkkých štruktúr a upresňuje rtg. 

vyšetrenie. Slúži hlavne na verifikáciu sporných zlomenín, prípadne na objasnenie typu 

zlomeniny s ohľadom na následný operačný výkon. Terapeutickú úvahu o operačnom 

výkone môže uľahčiť priestorová 3D rekonštrukcia. Nukleárna magnetická rezonancia 

(MR) umožňuje detailné zobrazenie skeletu, no najmä svalov, chrupavkových častí kĺbov, 

šliach, väzov a iných mäkkých tkanív. Používa sa hlavne pri komplikovaných zlomeninách 

hlavice humeru združených so zlomeninou lopatky, na diagnostiku poranení rotátorovej 

manžety (Vojtaššák, 1998, Pokorný et al., 2002, Višňa et al., 2004, Žvák et al., 2006). 

Sonografia (USG) sa používa na diagnostiku mäkko - tkanivových poranení (šliach a 

svalov), upresňuje rozsah hematómov pri poraneniach končatiny, zisťuje prítomnosť 

tekutiny v kĺbe, umožňuje odhaliť patologické zmeny v oblasti lakťového kĺbu napr. 

vnútrokĺbovú tekutinu, zlomeninu a luxáciu hlavy, patologické zmeny v šľachách a pod. 

Pomocou dopplerovskej metódy odhalí miesto a stupeň traumatického uzáveru tepien 

(Višňa et al., 2004, Vojtaššák, 1998). Scintigrafia využíva rádioaktívne farmakum 

aplikované intravenózne, ktoré sa vo zvýšenej miere absorbuje v kosti so zvýšeným 

metabolizmom a umožní napríklad rozlíšiť čerstvú zlomeninu od staršej (Pokorný et al., 

2002, Vojtaššák, 1998). Na detekciu metabolicky aktívnej kosti je zvlášť vysoko citlivá 

trojfázová scintigrafia. Toto vyšetrenie je indikované aj pri podozrení z nádorového 

procesu, aseptickej kostnej nekrózy a pod. (Hart et al., 2012). Artroskopia je invazívna 

diagnostická metóda, ktorá umožňuje presne posúdiť pomery vo vnútri kĺbov (stav kĺbovej 

plochy, glenoidálneho labra, šľachy bicepsu, rotátorovej manžety, subakromiálneho 

priestoru, pomery v oblasti, lakťa a pod.). Jej výhodou je možnosť ihneď nadviazať 

chirurgickým ošetrením lézií na diagnostický výkon (Pokorný et al., 2002).  Na hornej 

končatine je najčastejšie artroskopicky vyšetrovaný ramenný kĺb. Indikáciou je chronická 

bolesť ramena, poškodenie labra, ruptúra rotátorovej manţety, subakromiálny impingement 

syndróm, tendinitída šľachy dlhej hlavy bicepsu, instabilita kĺbu, či postihnutie 

akromioklavikularneho kĺbu (Vojtaššák, 1998). Diagnostická punkcia kĺbu sa používa 

hlavne v prípadoch poranenia ramena, lakťa alebo zápästia. Zisťujeme prítomnosť krvi 
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v kĺbovej dutine (hemartros) a sledujeme výskyt drobných tukových kvapôčok, ktoré sú 

vyplavené v prípade zlomenín z kostnej drene (Malkus, 2005). 

 

1.3 Úvod do terapeutických postupov zlomenín 

 

Liečba zlomenín závisí od typu zlomeniny. Predpokladom úspešnej liečby je tzv. 

individuálny terapeutický koncept, ktorý zohľadňuje lokálne faktory ako je morfológia 

zlomeniny, kvalita kosti a celkové faktory. K nim patrí biologický vek pacienta, spolupráca 

lekára s pacientom, nároky pacienta na funkciu končatiny, sprievodné poranenia 

a ochorenia (Popelka, 2004). 

Liečbu delíme na dva typy: konzervatívne a operačné. Je veľmi dôležité, aby liečba 

spĺňala tri základné požiadavky, a to správne postavenie úlomkov (po prípadnej repozícii), 

dostatočne dlhú a správnu imobilizáciu úlomkov a adekvátnu rehabilitáciu. Hlavným 

cieľom liečby je dosiahnutie čo najlepšieho funkčného výsledku (Demetrová, Ištoňová, 

2012). 

 

Konzervatívna liečba  

Pod konzervatívnou liečbou rozumieme po prípadnej nekrvavej repozícii vonkajšiu 

imobilizáciu mäkkým obväzom, ortézou, sadrovým obväzom či inou imobilizačnou 

pomôckou. Výhodou konzervatívnej liečby je vyhnutie sa operačným a pooperačným 

komplikáciám. Jej nevýhodou je dlhodobé znehybnenie kĺbov susediacich so zlomeninou, 

ktoré nepriaznivo vplýva na trofiku svalstva, väzivového tkaniva a ďalších štruktúr. 

Dochádza k prejavom tzv. zlomeninovej choroby – k svalovej atrofii, ochabnutiu, 

kontraktúram, obmedzeniu kĺbovej hybnosti a k preriednutiu kostnej štruktúry z inaktivity 

(Pokorný et al., 2002). Je do značnej mierny zaťažená rizikom hlbokej venóznej trombózy, 

aj keď ide o problém týkajúci sa predovšetkým dolných končatín. 

Medzi zásady konzervatívneho liečenia zlomenín patrí (Malkus, 2005): 

 repozícia  a fixácia v anatomickou postavení,  

 dostatočná stabilita fixácie s ohľadom na celkový stav pacienta a konkrétne 

poranenie,  

 maximálne šetrenie kostných a mäkkých tkanív pri manipulácii a repozícii,  

 včasná mobilizácia so správne vedenou rehabilitáciou postihnutej oblasti a celého 

pacienta vrátane jeho resocializácie. 
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Nedislokované zlomeniny je treba znehybniť, najlepšie sadrovým obväzom (je 

najpoužívanejším a ekonomicky najvýhodnejším fixačným obväzovým materiálom) (Páral 

et al., 2008). Doba znehybnenia musí byť adekvátne dlhá, pretože zlomenina potrebuje 

pokoj na to, aby sa pri dobrom cievnom zásobení mohol vytvoriť kalus, a tak isto je 

potrebná aj postupne narastajúca záťaž, aby kalus mohol byť remineralizovaný 

a remodelovaný (Pokorný et al., 2002).  

Dislokované zlomeniny sa konzervatívne liečia repozíciou úlomkov, ktorá má byť 

urobená čím skôr, najlepšie ešte v deň úrazu. Reponovať môžeme zatvorenou 

manipuláciou alebo mechanickou trakciou s alebo bez manipulácie. Repozíciu 

vykonávame väčšinou v lokálnej anestézii (používame anestetikum Mesocain 1% alebo 

Marcain 0,5%) alebo v celkovej anestézii s použitím svalového relaxancia pôsobením 

ťahových a tlakových síl proti silám prvotného mechanizmu úrazu. Po repozícii 

kontrolujeme postavenie klinickým vyšetrením  a na rtg. zosilovači (tzv. miniskope) 

zisťujeme retenciu fragmentov (stabilitu). Po imobilizácii úlomkov nasleduje kontrolné rtg. 

vyšetrenie (Malkus, 2005). 

Trvanie imobilizácie závisí od veku a lokalizácie úrazu. Doba fixácie musí byť 

dostatočne dlhá – niekoľko týždňov až mesiacov, podľa dĺžky trvania hojenia, ktorá je 

u jednotlivých kostí rôzna.  

 

Operačná liečba  

Pod operačnou liečbou rozumieme terapeutický postup pri zlomeninách, ktoré 

vyžadujú repozíciu úlomkov a inštrumentálnu stabilizáciu. Operácia je indikovaná všade 

tam, kde by konzervatívnym spôsobom nebolo možné dosiahnuť dobrý výsledok liečenia, 

no napriek tomu treba k operácii pristupovať s rozvahou, pretože pacienta vystavujeme 

všeobecnému aj špecifickému operačnému riziku. Pre osteosyntézu sú nevyhnutné 

technické a erudičné predpoklady. Podmienkou je dobre vybavená aseptická sála, C 

rameno a operačný stôl s extenčným zariadením.  

Pri voľbe operačnej liečby musíme hodnotiť poranenie komplexne. Metódu 

osteosyntézy plánujeme až po presnej diagnóze a starostlivom vyhodnotení rtg. snímok, 

príp. ďalších vyšetrení. V príprave pacienta hrá dôležitú úlohu aj antibiotická profylaxia, 

hlavne u výkonov trvajúcich dlhšie ako pol hodiny, u pacientov s imunodefektom, 

užívajúcich dlhodobo kortikosteroidy, diabetikov, či inak ohrozených pacientov a pod.  

Podávame spravidla cefalosporíny 1. alebo 2. generácie pol hodiny pred operáciou.  Keďže 

traumatologické operácie na kostiach sú zaťažené vysokým percentom trombembolickej 
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choroby je indikovaná jej prevencia nízkomolekulárnymi heparínmi. Medzi rizikové 

skupiny patria ženy staršie ako 35 rokov, muži starší ako 40 rokov, obézni pacienti, 

pacienti so zhubným nádorom, trombembolickou chorobou v anamnéze, ženy užívajúce 

hormonálnu antikoncepciu, pacienti na kortikoterapii a polytraumatizovaní pacienti 

(Malkus, 2005).  

Indikácie k operačnej liečbe sú najmä (Pokorný et al., 2002, Višňa et al., 2004, 

Vojtaššák, 2012): nereponibilné zlomeniny a/alebo neretinovateľné zlomeniny, otvorené 

zlomeniny, vnútrokĺbové zlomeniny s dislokáciou úlomkov, mnohopočetné zlomeniny, 

intraartikulárne fraktúry s dislokáciou, zlomeniny so súčasným poškodením cievnych a 

nervových zväzkov. 

Osteosyntézy delíme podľa docielenej stability na (Pokorný et al., 2002): 

 stabilné - pričom stabilitu docielime zaisteným vnútrodreňovým  klincovaním, 

dlahovou technikou, pomocou serkláže, skrutkami alebo vonkajším fixátorom,   

 adaptačné –– pomocou drôtov;  pri týchto osteosyntézach nie je spojenie kostných 

úlomkov dostatočne pevné, takže potrebný pokoj pre zlomeninu sa v pooperačnej 

fáze zabezpečuje prídavnou vonkajšou imobilizáciou sadrou alebo ortézou. 

 

Charakteristika jednotlivých typov stabilnej osteosyntézy 

Na stablizáciu fraktúr slúžia rôzne osteofixačné materiály, napr. dlahy, skrutky, 

klinice, Kirschnerove drôty, drôty na serkláž, vnútorné a vonkajšie fixátory (Vojtaššák, 

2012). 

Vnútrodreňové klincovanie (intramedulárna osteosyntéza) -  princípom tejto 

metódy je, že po repozícii úlomkov sa do dreňovej dutiny dlhej kosti zavedie oceľový prút 

z inertného materiálu, ktorý sa po zhojení zlomeniny vytiahne. Klinec po zavedení istíme 

nad a pod miestom zlomeniny za účelom zvýšenia stability fixácie. 

Dlahová (vnútorná extramedulárna osteosyntéza) – princípom tejto metódy je 

anatomická repozícia úlomkov a ich kompresia, premostenie, alebo podoprenie úlomkov.  

Úlomky sa fixujú dlahami pripevnenými skrutkami k povrchu kosti. Medzi v súčasnosti 

najmodernejšie implantáty patria uhlovo - stabilné dlahy s podstatne lepšou retenciou 

v kosti v porovnaní s klasickými dlahami.  Dlahy sa delia na neutralizačné, kompresné 

a podporné.  

Medzi ďalšie spôsoby osteosyntézy patrí použitie skrutiek, či drôtených slučiek 

(serkláž). Keď sa špecifickým spôsobom skombinuje použitie serkláže s fixáciou 

Kirschnerovymi drôtmi, hovoríme o tzv.  zuggurtungu  (Pokorný et al., 2002). 
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Vonkajší fixátor (externá fixácia úlomkov) - princíp osteosyntézy spočíva 

v zavedení drôtov cez kožu do neporušených úsekov kosti nad a pod miesto zlomeniny. 

Tieto drôty sa fixujú do kovového rámu, ktorý sa umiestňuje mimo telo. Fixátor umožňuje 

neutralizáciu, distrakciu a kompresiu úlomkov. Jeho hlavnou prednosťou je šetrnosť voči 

mäkkým tkanivám a skeletu (Pokorný et al., 2002). Táto metóda je veľmi výhodná pri 

otvorených zlomeninách, pretože umožňuje kontinuálne ošetrovanie mäkkých tkanív. 

Úlomky fixuje dostatočne, takže pacient principiálne môže zavčasu s poranenou 

končatinou pohybovať a rehabilitovať.  

 

1.4 Traumatické poškodenie hornej končatiny 

 

Traumatológia pohybového ústrojenstva je odborom, ktorý sa zaoberá prevenciou, 

diagnostikou a liečbou úrazovým mechanizmom vzniknutých poškodení mäkkých tkanív 

a kostí pletenca ramena, voľnej časti hornej končatiny, chrbtice, panvy a dolnej končatiny 

(Malkus, 2005). 

Úraz je telesné poškodenie, ktoré vzniká závisle a nezávisle na vôli postihnutého 

náhlym alebo násilným pôsobením vonkajších síl (Pokorný et al., 2002). 

Úrazy horných končatín vznikajú najčastejšie pri športe, dopravných nehodách či 

následkom pádu. Poznanie mechanizmu úrazu je veľmi dôležité z hľadiska diagnostiky 

jednotlivých typov úrazov (Čambor et al., 2011, Masár, Stránska, 2008). Úrazové stavy 

môžu obmedziť hybnosť, vyvolať poruchy hrubej a jemnej motoriky ruky, čo spôsobuje 

problémy s funkčnou schopnosťou ruky a realizovaním bežných denných činností. 

Psychický dyskomfort pacienta môže viesť k zníženiu kvality života (Šajterová, 2006).  

Traumatické poškodenia hornej končatiny delíme z patologicko – anatomického 

hľadiska na poranenia kĺbov, zlomeniny, poranenia mäkkých tkanív, nervov a ciev.  

K popisu zlomenín sa používa Müllerova AO klasifikácia (Algemeine 

Osteosyntesis). Na jej základe je možné identifikovať poranenú – zlomenú kosť, miesto 

zlomeniny, jej typ a závažnosť (Príloha 1, 2). 

 

1.4.1 Poranenia v oblasti ramenného pletenca  

 

Poranenia v oblasti ramenného kĺbu vznikajú priamym mechanizmom (pád na 

rameno) alebo nepriamym mechanizmom (pád na vystretú hornú končatinu). Najľahší 

stupeň predstavujú kontúzie a distenzia. K ich charakteristickým príznakom patrí 

bolestivosť v mieste úrazu a narušenie funkcie. Liečba je konzervatívna a spočíva 
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v uložení hornej  končatiny do závesu, ľadovaní ramena, podávaní perorálnych analgetík, 

nesteroidných antireumatík a myorelaxancií. Po ústupe algického stavu nasleduje 

rehabilitácia a fyzikálna terapia (Buranská et al., 2007, Hudec et al., 1986). 

 

Traumatické  vykĺbenie (luxácia) ramena  

Traumatická luxácia ramena patrí k najčastejším vykĺbeniam. Glenohumerálny - 

ramenný kĺb je typ guľovitého kĺbu s plytkou kĺbovou jamkou. To umožňuje veľký rozsah 

pohybu prakticky do všetkých strán. „Guľa“ - ramenná hlavica je vrchnou časťou 

ramennej kosti a „jamka“ je glenoid - miskovitá časť vonkajšieho okraja lopatky, do ktorej 

hlavica zapadá. Okraj glenoidu je rozšírený chrupavkovou časťou (labrum).  

Najčastejším typom vykĺbenia je predná - subklavikulárna luxácia (90%) ako 

dôsledok športovej aktivity vo vekovej kategórii 25 - 30 rokov, ako dôsledok pádu na 

vystretú hornú končatinu, ohnutý lakeť alebo priamo na rameno. Dolná (axilárna) a zadná 

luxácia sú menej časté.  

Pacient si sťažuje na značnú bolesť, nie je schopný aktívneho pohybu v ramene, 

fixuje si zdravou rukou zápästie alebo predlaktie poranenej hornej končatiny, rameno drží 

v miernej abdukcii a extrarotácii. Pri každej luxácii je roztrhnuté kĺbové puzdro. Novú 

polohu hlavice môžno aj dobre vyhmatať. Diagnostika sa opiera o presnú anamnézu a rtg. 

vyšetrenie pre špecifikáciu luxácie a na diagnostiku pridružených zranení – zlomenín 

hlavice a horného konca ramennej kosti. Klinické vyšetrenie musí zahŕňať pátranie po 

známkach neurovaskulárnych komplikácií, ktoré luxácie sprevádzajú. Každá luxácia sa 

musí po rtg. vyšetrení okamžite ošetriť. Repozícia je zvyčajne možná aj bez anestézie 

a analgézie. Na repozíciu sa používajú manipulačné manévre podľa Artla, Hippokrata, 

Kochera a tzv. eskimácka metóda. Po nej je potrebná rtg. kontrola a imobilizácia 3 týždne 

v Desaultovom obväze. Po imobilizácii je nutná intenzívna rehabilitácia ramena a lakťa. 

Nereponovateľné luxácie sa musia riešiť operačným zákrokom (Buranská et al., 2007, 

Vojtaššák, 2004, Pokorný et al., 2002). Najmä u mladších pacientov je už po prvej luxácii 

indikovaná artroskopická stabilizácia ramenného kĺbu ako prevencia ďalších vykĺbení. 

 

Zlomeniny sprevádzajúce luxáciu  

Najčastejšie nachádzame odlomenie veľkého tuberkula, na ktorý inzeruje 

rotátorová manžeta. Rotátorová manžeta je štruktúra skladajúca sa zo šliach s príslušnými 

svalmi, ktoré udržiavajú hlavicu ramennej kosti v kĺbovej jamke a zároveň umožňujú 

hybnosť a silu ramenného kĺbu. Vakovité štruktúry - burzy napomáhajú jemnému kĺzaniu 
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medzi jednotlivými štruktúrami. Najväčšia „subakromionálna“ burza ochraňuje šľachy 

rotátorovej manžety pred poškodením kostenými časťami  akromionu.  

Liečba spočíva v repozícii luxácie, čo môže viesť aj k repozícii zlomeniny. Ak je 

luxácia kombinovaná s dislokovanými zlomeninami, tak si liečenie vynúti individuálny 

špecializovaný operačný prístup (Buranská et al., 2007). 

 

Ruptúra manžety rotátorov 

Je natrhnutie alebo roztrhnutie manžety rotátorov, ktorá prechádza okolo hlavy 

humeru a skladá sa zo šliach m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. 

subcapularis. Skoro vždy ide o léziu šľachy m. supraspinatus. Vzniká väčšinou pri páde na 

vystretú hornú končatinu. K príznakom patria silné bolesti v oblasti ramena, obmedzenie 

hybnosti a vzniká tzv. pseudoparalýza ramena s neschopnosťou abdukcie. Diagnóza sa 

opiera o dôkladnú anamnézu, klinické vyšetrenie, rtg. vyšetrenie a o vyšetrenie 

magnetickou rezonanciou. Pri čerstvých léziách je indikovaná operačná rekonštrukcia 

rotátorovej manžety – sutúra.  Bolestivé body sa liečia infiltráciou lokálnymi anestetikami, 

elektroliečbou, aplikáciou tepla a v akútnom štádiu chladom (Buranská et al., 2007, 

Vojtaššák, 2004).  

Ak dôjde vysokou polohou hlavy humeru k zúženiu subakromiálneho priestoru – 

vzniká impingement syndróm. V diagnostike zohráva dôležitú úlohu rozbor bolesti. 

Typické sú nočné bolesti pri ležaní na postihnutom ramene. Pri klinickom vyšetrení je 

potrebné porovnať tvar oboch ramien, palpačne vyšetriť rameno a ramenný oblúk.  

Základom liečby je komplexná konzervatívna liečba spočívajúca v podávaní 

nesteroidných antireumatík, aplikácii kortikoidov a anestetík do burzy, vo fyzikálnej terapii 

a rehabilitácii. Chirurgická revízia je indikovaná pri rezistencii na konzervatívnu liečbu, 

pričom sa robí dekompresia subakromionálneho priestoru s odstránením osteofytov a 

znesením prednej časti spodnej plochy akromia (Buranská et al., 2007, Kofránek, 2005, 

Vojtaššák, 2004). 

 

Poranenie SLAP – superior labrum anterior posterior 

Ide o nový typ poranení, ktoré delíme na 4 typy (Buranská et al., 2007): 

1. typ – horné labrum je zdrsnené a degeneratívne s neporušeným okrajom 

a s neporušeným ukotvením dlhej šľachy bicepsu,  

2. typ – zdrsnené horné labrum je oddelené od svojho úponu, trakciou sa dvíha od 

glenoidu pozdĺž ukotvenia šľachy bicepsu a spôsobuje instabilitu tohto komplexu,  
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3. typ – horné labrum je odtrhnuté ako ucho košíka, ale jeho úpon a úpon šľachy 

bicepsu je neporušený,  

4. typ – je ako typ 3, ale navyše je prítomná pozdĺžna trhlina šľachy bicepsu, ktorá je 

posunutá spolu s lalokom labra do ramenného kĺbu.  

Ťažkosti pacientov sú podobné ako pri léziách rotátorovej manžety. Úlohu v diagnostike 

zohráva MR ramena, ktorá dokáže jednotlivé typy diferencovať. Liečba je operačná – 

artroskopia ramena. 

 

Akromioklavikulárna luxácia  

Akromioklavikulárny kĺb býva najčastejšie poranený následkom pádu na rameno. 

Ľahšie poranenia kĺbového puzdra a väzov vedú k ich natiahnutiu, prípadne roztrhnutiu 

s následnou subluxáciou až luxáciou v kĺbe s tým, že vonkajší koniec kľúčnej kosti môže 

prominovať nad kontúry pleca. V rámci diagnostiky vždy nachádzame citlivosť až 

bolestivosť nad vonkajším koncom kľúčnej kosti. Diagnózu potvrdí rtg. vyšetrenie 

pacienta v stoji so zaťažením končatiny závažím. Väčšinu týchto poranení je možno liečiť 

naložením Desaultovho obväzu na 10 -14 dní alebo elastickou náplasťou podľa Jonesa na 4 

- 6 týždňov. V prípade väčších dislokácií je nutné operačné riešenie (Buranská et al., 

2007). 

 

Sternoklavikulárna luxácia 

Sternoklavikulárna luxácia vzniká ako dôsledok značného násilia na oblasť ramena 

pádu na vystretú končatinu a ťahom za vystretú končatinu. Zranenie sa prejavuje miestnou 

bolestivosťou a opuchom, ktorý môže prekryť deformáciu. Diagnostika sa opiera klinické, 

rtg. a CT vyšetrenie. Dislokácie nezávažného stupňa sa riešia fixáciou Desaultovým 

obväzom na 3 týždne alebo trojtýždňovým pokojom ramena v závese. Veľký posun sa 

odstraňuje repozíciou v celkovej anestézii alebo a sa fixuje serklážou, či špeciálnou dlahou 

(Buranská et al., 2007). 

 

Zlomeniny kľúčnej kosti  

Zlomeniny kľúčnej kosti sa vyskytujú často a vznikajú priamym alebo nepriamym 

násilím, napr. pádom na rameno alebo na vystretú hornú končatinu. Väčšina zlomenín sa 

vyskytuje v strednej tretine (88%), vo vonkajšej tretine (11%) a zriedkavo vo vnútornej 

tretine (1%).  Diagnóza sa opiera klinické vyšetrenie, kde sa zistí opuch, deformácia, 

bolestivý pohyb v ramennom kĺbe, bolestivá palpácia, praskanie (krepitácia), pokles 
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ramena a ďalej o rtg. vyšetrenie ramena a klavikuly. Liečba je zvyčajne konzervatívna a 

spočíva v zatvorenej repozícii a retencii imobilizáciou hviezdicovým obväzom – stella 

dorsi. Pri pretrvávajúcej dislokácii je nutná operačná liečba, ktorá spočíva v repozícii 

a osteosyntéze Kirschnerovými drôtmi alebo dlahou (Buranská et al., 2007, Vojtaššák, 

2004). 

 

Zlomeniny lopatky  

Vznikajú zvyčajne priamym nárazom, úderom, pádom horniny alebo zasypaním. 

Podľa lokalizácie lomu rozlišujeme zlomeniny tela, krčka, kĺbovej jamky, akrómia 

a processus coracoides. Zlomenina sa prejavuje opuchom, bolestivosťou a obmedzeným 

pohybom ramena, resp. krepitáciou. Diagnostika sa opiera o rtg. CT vyšetrenie. Väčšina 

zlomenín sa imobilizuje Desaultovým obväzom ramenného pletenca na  2 - 3 týždne s 

následnou rehabilitáciou (Buranská et al., 2007, Hudec et al., 1986)  

 

Zlomeniny horného konca ramennej kosti 

Tieto zlomeniny vznikajú zvyčajne priamo - pádom na rameno – na pripaženú 

alebo upaženú končatinu alebo lakeť. Delíme ich na (Buranská et al., 2007):  

 zlomeniny chirurgického a anatomického krčka,  

 zlomeniny veľkého a malého hrboľa, 

 ostatné zlomeniny.  

Pri všetkých typoch zlomenín sa vyskytuje opuch, palpačná citlivosť, bolestivá 

a obmedzená hybnosť. Diagnostika sa opiera o klinické a rtg. vyšetrenie. Pri klasifikácii 

zlomenín proximálneho humeru sa najčastejšie používa Neerova klasifikácia (Príloha 3) 

z roku 1970, ktorá popisuje počet úlomkov zlomeniny a ich dislokácie. Zohľadňuje 

postihnutie vitality, hľadisko biomechanické a umožňuje indikovať terapiu a stanoviť 

závažnosť zlomeniny (Pokorný et al., 2002). U dospelých ide najčastejšie o zlomeninu 

v oblasti chirurgického krčka, ktorá ak je bez posunu, tak sa lieči konzervatívne s použitím 

Desaultovho obväzu, ramennej ortézy alebo závesu. Zlomeniny s posunom, ktoré sa nedajú 

reponovať, prípadne redislokujú, ďalej zlomeniny otvorené, komplikované poranením ciev 

alebo nervov sa riešia operačne (Buranská et al., 2007). Chirurgické metódy môžeme 

rozdeliť na miniinvazívnu osteosyntézu (MIOS), kedy sa osteosyntetický materiál zavádza 

z malých rezov s maximálnym šetrením výživy hlavy. Patria sem Kirschnerove drôty, 

Prévotove klince, Enderove prúty, zaistené intramedulárne klince, skrutky a podvliekané 

dlahy. Vzhľadom k tomu, že v prípade Enderových prútov, Prévotovych klincov a 
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Kirschenrovych drôtov sa jedná o nestabilnú osteosyntézu, je potrebná po operačnom 

zákroku ešte asi 3 - týždňová imobilizácia Desaultovým alebo Gilchristovým obväzom. Je 

tu riziko migrácie osteosyntetického materiálu. Otvorená repozícia a osteosyntéza kladú 

väčší dôraz na správnu anatomickú rekonštrukciu. Rizikom je iatrogénne poškodenie 

výživy hlavy humeru s jej následnou nekrózou. Výhoda tejto metódy je skorá rehabilitácia, 

ktorú možno začať ihneď po operácii (Popelka, 2003). Pri obzvlášť závažných 

zlomeninách, prípadne ako riešenie poúrazových následkov po zlomeninách proximálnej 

časti ramennej kosti je možná aplikácia endoporotézy. 

 

Zlomeniny diafýzy humeru 

Zlomeniny diafýzy humeru môžu byť transverzálne, kominutívne, špirálové alebo 

šikmé a sú spôsobené priamym alebo nepriamym násilím na ruku a lakeť. Súčasne môže 

dôjsť k poraneniu n. radialis, pretože leží blízko kosti.  

Liečba spočíva v repozícii a naložení sadrovej dlahy. Jedným zo spôsobov 

naloženia dlahy je dlaha, ktorá siaha od axily distálne a smeruje po vnútornej strane 

ramena dole na lakeť, obtáča ho po vonkajšej strane a končí na vonkajšej strane ramena. 

Imobilizácia trvá 6 - 8 týždňov a po nej nasleduje rehabilitácia. Ak nie je možné urobiť 

repozíciu je indikovaná operačná liečba. Medzi techniky operačnej liečby patrí (Buranská 

et al., 2007, (Vojtaššák, 2004, Hudec et al., 1986):  

 otvorená repozícia a osteosyntéza s použitím dlahy, ktorá je fixovaná najmenej 3 

skrutkami do každého z fragmentov alebo aj klasickou dlahou, uhlovo - stabilnou 

dlahou, skrukami  i klincom, 

 zatvorená repozícia a osteosyntéza: 

a) dynamická – kedy sa pod rtg. kontrolou zavádzajú do dreňovej dutiny 

Kirschnerove drôty,  Enderove alebo Prévotove klince,  

b) statická – kedy sa pod rtg. kontrolou zavedie klinec do dreňovej dutiny, ktorý 

sa zaistí nad a pod zlomeninou,  

c) vonkajšia (externá) fixácia – sa používa predovšetkým pri otvorených a 

kontaminovaných zlomeninách. 

 

Zlomeniny distálneho konca ramennej kosti  

Najčastejšou príčinou zlomeniny distálneho humeru je priamy mechanizmus – pád 

na lakťový kĺb z dorzálnej strany. Nepriamy mechanizmus predstavuje pád na extendované 

predlaktie v rôznom stupni flexie v lakťovom kĺbe. Priamy náraz na lakeť spôsobuje skôr 
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kombinované poranenie s olekranom (Pokorný et al., 2002). Podľa intenzity pôsobiacej 

sily, uhlov jej pôsobenia, pevnosti kosti a kvality väzivového aparátu a svalstva vznikajú 

rôzne typy zlomenín distálneho konca humeru.  

Všeobecne možno použiť na delenie zlomenín klasifikáciu mechanistickú, založenú 

na empírii, kde má hlavnú úlohu vzťah typu zlomeniny k použitiu určitého operačného 

prístupu a typu osteosyntézy alebo klasifikáciu AO (Príloha 1, 2) podľa ktorej rozdeľujeme 

zlomeniny na (Pokorný et al., 2002, s. 154 – 155): 

 Typ A – extraartikulárne: odlomenie epikondylu (apofyzárne), suprakondylické 

zlomeniny jednoduché (metafyzárne), zlomeniny suprakondylické viacúlomkové,  

 Typ B – čiastočne intraartikulárne: zlomenina sagitálna laterálna, sagitálna 

mediálna, zlomenina frontálna,  

 Typ  C – totálne intraartikulárne: zlomenina jednoduchá artikulárne a metafyzárne 

(Y príp. T, H zlomeniny), zlomenina jednoduchá artikulárne, viacúlomková 

metafyzárne a zlomenina kompletne viacúlomková.  

 V praxi sa pri delení intraartikulárnych zlomenín distálneho humeru riadime 

predovšetkým ich lokalizáciou vo vzťahu ku kĺbnej ploche. Ide o zlomeniny 

intraartikulárne. Zaraďujeme tu zlomeninu jedného piliera (mediálneho, laterálneho), 

zlomeninu obidvoch pilierov (typ „Y“, „T“, „H“, lambda), zlomeninu capitulum humeri 

a trochlea humeri. Ďalšie sú zlomeniny extraartikulárne, intrakapsulárne cez obidva piliere, 

ktoré môžu byť vysoké a nízke a ďalej extrakapsulárne zlomeniny, teda zlomeniny 

mediálneho a laterálneho epikondylu (Pokorný et al., 2002). 

Diagnostika týchto zlomenín u dospelých nie je komplikovaná. V anamnéze 

dominuje predovšetkým úraz a bolesť lakťového kĺbu. V klinickom obraze môžeme 

sledovať opuch, hematóm, poruchu funkcie a anguláciu v oblasti kĺbu. Imperatívom 

v diagnostike je vyšetrovanie cievneho zásobenia končatiny – kontrolou pulzu na a. 

radiális a sledovanie známok ischemizácie – bledosť a chlad končatiny, bolesti a zmenená 

citlivosť (parestézie) predlaktia, progresívna svalová slabosť, obrna svalových skupín, 

a pod. (Buranská et al., 2007). 

Pri podozrení na zlomeninu distálneho humeru s končatinou nehýbeme, fixujeme ju 

ku Krammerovej dlahe, urobíme rtg. vyšetrenie lakťového kĺbu, celého ramena 

a predlaktia vrátane priľahlých kĺbov. Imobilizáciu sadrovou dlahou môžeme použiť len 

u fisúr alebo nedislokovaných zlomenín (Hart et al., 2012). Pri vývoji prejavov 

ischemizácie alebo pri ich prítomnosti od začiatku a bez zlepšenia po manipulácii je vždy 

indikovaná revízia cievy. 
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Liečba zlomenín distálneho humeru u dospelých je vždy chirurgická. Väčšinu 

poranení v tejto oblasti tvoria dislokované zlomeniny, ktoré vznikajú účinkom zraňujúcej 

sily alebo ťahom svalov, zvlášť svalov predlaktia, začínajúcich na mediálnom a laterálnom 

epikondyle humeru. Operačné prístupy k lakťovému kĺbu rozdeľujeme na dorzálne, 

laterálne, mediálne a ventrálne. Výber postupu závisí na type operácie, respektíve na 

lokalizácii zlomeniny, ktorá má byť operačne riešená. K najčastejším patrí prístup 

dorzálny, ktorý umožňuje najlepší pohľad na celú dorzálnu časť lakťového kĺbu a dolný 

koniec ramennej  kosti (Sosna, Čech, Krbec, 2005). Pri lakti platia viac ako u iných kĺbov 

základné zásady AO (Arbeitsgemeinschaft fur die Osteosynthese Fragen) školy (šetrná 

operačná technika, anatomická repozícia, stabilná osteosyntéza a včasná rehabilitácia). 

Výraznú úlohu tu zohrala AO skupina zavedením nových materiálov pre osteosyntézu. 

Adaptačná osteosyntéza iba Kirschnerovými drôtmi bola u dospelých jednoznačne 

zamietnutá. Pri všetkých typoch zlomenín je výhodná počas operácie poloha na zdravom 

boku s podloženou pažou a predlaktím voľne zarúškovaným  alebo na bruchu s podloženou 

pažou a voľne ponechaným predlaktím pre možnosť peroperačnej manipulácie s hornou 

končatinou. Počas výkonu je potrebné mať k dispozícii rtg. zosilovač a kontrolovať 

zavedenie osteosyntetického materiálu. Preferuje sa operačný výkon s anemizáciou hornej 

končatiny, ktorá môže trvať maximálne približne 60 – 90 min.  a nijako tak neohrozuje 

pacienta vznikom komplikácii (Hart et al., 2012). Cieľom liečby je obnoviť kongruenciu 

kĺbovej plochy a umožniť včasnú rehabilitáciu. Tieto operácie sú technicky náročné, 

vyžadujú skúsenosť a dobré technické vybavenie. Pre dobrý výsledok liečby je 

rozhodujúca včasná rehabilitácia. Lakeť je potrebné ihneď mobilizovať najlepšie 

s využitím ortézy s limitovaný ohybom, prípadne motorovej dlahy. Osteosyntéza by mala 

byť taká stabilná, aby bolo možné rehabilitovať už v prvých pooperačných dňoch. 

V priebehu hojenia sa najmä u zlomenín typu B a C stretávame s tvorbou heterotopických 

kalcifikátov, ktoré môžu mechanicky obmedzovať hybnosť (Pokorný et al., 2002). 

 

1.4.2 Poranenia v oblasti lakťa 

 

K zlomeninám v oblasti lakťa patria zlomeniny lakťového výbežku, vykĺbenie 

lakťa a zlomeniny proximálnych častí kostí predlaktia – radia a ulny. 
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Zlomeniny lakťového výbežku  

Zlomeniny lakťového výbežku patria medzi najčastejšie poranenia pre jeho 

umiestnenie na exponovanej časti hornej končatiny a krytie iba kožou. Vyskytujú sa hlavne 

v dospelosti. Najčastejším mechanizmom ich vzniku je priamy náraz, či už sa jedná o pád 

na olekranon alebo úder. Ojedinele môžu vzniknúť aj hyperextenzným mechanizmom pri 

páde na ruku s extendovaným lakťom. Vtedy sa môžu komplikovať luxáciou lakťového 

kĺbu. Týmto spôsobom vznikajú priečne alebo šikmé zlomeniny najčastejšie v strednej 

časti alebo pri báze olekranonu. Existuje celý rad delení zlomenín olekranonu. Anglosaská 

literatúra zvyčajne používa dve schémy, a to Coltonovu klasifikáciu, ktorá rozlišuje dve 

hlavné skupiny, ktoré sa delia na ďalšie podskupiny a delenie podľa Shatzkera, ktoré je 

založené na mechanistickom uvažovaní o tom, ktorý spôsob osteosyntézy je potrebné 

zvoliť pre daný typ zlomeniny a kde je najvhodnejšie umiestnenie osyteosyntetického 

materiálu, aby montáž bola stabilná a umožňovala včasnú rehabilitáciu. AO klasifikácia 

zlomenín proximálneho konca lakťovej kosti nerozlišuje iba jednotlivé zlomeniny, ale tieto 

poranenia hodnotí v kontexte s poranením väzivového aparátu. Zlomeniny olekranonu sú 

takmer vždy intraartikulárne, iba pri abrupcii jeho vrcholu ide o extraartikulárnu zlomeninu 

(Hart et al., 2012).  

 Lakeť je edematózny, bolestivý, zo začiatku iba na dorzálnej strane. Bolestivosť je 

často spojená s odreninou či tržnozmliaždenou ranou a hematómom na dorzálnej strane 

lakťa. Poranený drží lakeť v semiflexii. Pri dislokovaných zlomeninách je nad 

proximálnou ulnou hmatný defekt, niekedy je možné hmatať aj patologický pohyb 

olekranonu. Klinické vyšetrenie sa stáva obtiažnejšie, ak po niekoľkých hodinách po úraze 

dochádza k vzniku masívneho hematómu, a opuchu v oblasti lakťového kĺbu. Pre 

diagnostiku je potrebné rtg. vyšetrenie v presných projekciách, ktoré špecifikuje 

zlomeninu, vrátane prítomnosti medzifragmentov alebo defektov kĺbovej plochy, ale 

umožní zistiť aj medzifragmenty alebo defekty kĺbovej plochy (Hart et al., 2012). 

Liečba zlomenín olekranonu ulny je individuálna. Nedislokované zlomeniny sú 

menej časté, liečba spočíva v imobilizácii lakťového kĺbu na 3 týždne v 60° až 90° flexii. 

Imobilizovať môžeme takéto zlomeniny vysokou sadrovou dlahou alebo ortézou. 

S odstupom desiatich dní je možné začať včasnú, funkčnú liečbu s limitovaným pohybom 

za častých rtg. kontrol. Dislokované zlomeniny olekranonu si vyžadujú vždy operačnú 

liečbu. Štandardne sa používa  poloha na chrbte s položenou hornou končatinou na 

hrudníku, aby bol umožnený pohyb v lakťovom kĺbe. Výhodne je použiť pneumatickú 

manžetu (turniket). Tento operačný prístup nie je pri správnej preparácii tkaniva prakticky 
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zaťažený žiadnymi rizikami.  V rámci operačnej liečby sa  používajú Kirschnerove drôty 

zavedené z proximálneho fragmentu pozdĺžne s ľahkým ventrálnym sklonom, aby sa 

zachytili do ventrálnej kortiky diafýzy ulny, doplnené klasickou ťahovou slučkou, ďalej 

spongiózna skrutka s podložkou a autokompresná, uhlovo - stabilná alebo rekonštrukčná 

dlaha pri viacúlomkových zlomeninách (Hart et al., 2012). Pooperačne nakladáme sadrový 

obväz od pazuchy až na zápästie na 3 týždne. Potom nasleduje opatrná rehabilitácia 

(Vojtaššák, 2004). 

 

Zlomeniny oboch diafýz kostí predlaktia  

Zlomeniny kostí predlaktia sa vyskytujú v každom veku. U dospelých vznikajú 

priamym násilím, keď je zvyčajne lakťová kosť zasiahnutá nejakým zraňujúcim 

predmetom alebo nepriamo. Obidve kosti sa lámu najčastejšie v strednej a proximálnej 

tretine. Konce kostných úlomkov sa môžu vzájomne oddeliť, úlomky sa dislokujú v osi, 

v uhle a môže dôjsť k skráteniu predlaktia (Buranská et al., 2007, Hudec et al., 1986). Pri 

podozrení na zlomeninu kostí predlaktia sa robí rtg. snímka v dvoch rovinách so 

zachytenými priľahlých kĺbov. 

Tento typ zlomeniny sa lieči  repozíciou v celkovej alebo lokálnej anestézii ťahom 

a šetrnou manipuláciou. Po napravení kostných úlomkov do prijateľného postavenia sa 

končatina znehybní sadrovým obväzom na 12 – 16 týždňov od polovice ramena až 

k metakarpom s vypodložením lakťovej  jamky a s nevyhnutnou kontrolou periférneho 

prekrvenia a inervácie. Lakeť je pritom v 90° flexii, pri zlomeninách v hornej polovici 

predlaktia v supinácii a v dolnej polovici v pronácii.  

V prípade nereponibilných alebo neretinovateľných zlomenín liečime tieto 

zlomeniny operačne vnútornou fixáciou, kedy sa pod rtg. kontrolou zavedú do kosti 

Kirschnerove drôty, Prevotove prúty alebo sa používa dlahová osteosyntéza a zaistené 

vnútrodreňové klince (Buranská et al., 2007).  

 

Izolované zlomeniny diafýz vretennej a lakťovej kosti  

 Vznikajú zvyčajne priamym násilím, úderom alebo nárazom. Zlomeniny rádia sa 

vyznačujú typickou dislokáciou. Proximálny fragment je v supinačnom postavení, distálny 

úlomok býva pronovaný a dislokovaný. Vzhľadom na súčasnú dislokáciou vzniká relatívne 

predĺženie ulny a bolestivá subluxácia v distálnom rádioulnárnom kĺbe.  

Izolovaná fraktúra rádia s luxáciou distálnej časti ulny sa nazýva Galleazziova 

zlomenina. Vzniká ako následok pôsobenia rotačných síl. Hlavička ulny sa luxuje väčšinou 
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posteriórne. Na rtg. snímke  môžeme niekedy vidieť rozšírenie distálneho radio – 

ulnárneho kĺbu, event. zlomeninu processus styloideus ulny a posun distálnej ulny 

dorsálne. U detí sa dá napraviť repozíciou a naložením sadrovej dlahy. U dospelých vedie 

konzervatívny postup k vzniku pakĺbu (pseudoartrózy), a preto sa lieči operačne – 

osteosyntézou vretennej kosti dlahou (Buranská et al., 2007, Vojtaššák, 2004). Po operácii 

sa nakladá sadrový obväz na 6 týždňov.  

Nedislokovaná fraktúra ulny spôsobená priamym násilím sa lieči sadrovým 

obväzom. Fraktúra diafýzy vretennej kosti býva väčšinou v distálnej tretine, pretože 

proximálne sú jej dve tretiny dobre zakryté svalstvom (Vojtaššák, 2004). 

Izolované zlomeniny ulny sú ojedinelé. Väčšinou ide o Monteggiovu  zlomeninu 

ulny v proximálnej alebo strednej tretine luxáciou hlavičky rádia. Podľa mechanizmu 

vzniku sa rozlišuje flekčný typ zlomeniny so zadnou luxáciou hlavičky (pri páde na lakeť) 

a extenčný typ s prednou luxáciou hlavičky rádia, ktorý vzniká pádom, nárazom či úderom 

na pronované predlaktie (Hudec et al., 1986). Môže dôjsť aj k poškodeniu n. radialis. 

Klinicky sa prejavuje bolesťou, hematómom, obmedzenou pohyblivosťou a uložením 

končatiny do úľavovej polohy v semiflexii a pronácii. Na rtg. snímke v dvoch projekciách 

môžeme nájsť McLaughlinove znamenie, keď os diafýzy rádia neprechádza hlavičkou 

humeru. Liečba spočíva v operačnom napravení lakťovej kosti s exaktným obnovením jej 

dĺžky dlahovou technikou osteosyntézy (Buranská et al., 2007). Po operácii sa dáva 

sadrová dlaha alebo ortéza na 14 dní a nasleduje rehabilitácia.  

 

Vykĺbenie lakťa  

Vykĺbenie lakťa tvorí 20% všetkých luxácii a je na treťom mieste za vykĺbením 

ramenného kĺbu a prstov. Patrí teda k častým poraneniam a veľmi často sa spája so 

zlomeninou hlavy vretennej kosti, processus coronoideus odlomením epikondylu humeru 

alebo celkom vzácne tiež so suprakondylickou zlomeninou ramennej kosti. Každé 

vykĺbenie je združené s léziou postranných väzov. Zvyčajným mechanizmom je pád na 

hornú končatinu extendovanú v lakti. Druhým najčastejším mechanizmom je pád na 

predlaktie v semiflexii pri valgóznom postavení lakťového kĺbu. Tretím najčastejším 

mechanizmom sú pracovné úrazy na rotačných strojoch a dopravných pásoch, kedy dôjde 

k vykĺbeniu lakťa krútením predlaktia zachyteného do stroja. Pri izolovanej luxácii ide 

najčastejšie o dorzálnu luxáciu. Pri dorzolaterálnej luxácii, nastáva i mechanizmus páčenia 

s následným poranením ulnárneho kolaterálneho väzu. Ventrálna dislokácia v lakti je 

možná iba pri súčasnej zlomenine olekranu a zaraďujeme ju tak medzi luxačné zlomeniny. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Humerus
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Predná luxácia v lakťovom kĺbe sa vyskytuje zriedka, pretože pád na olekranon 

v maximálnej flexii predlaktia je vzácny. Hart et al. (2012) popisujú nasledovnú 

klasifikáciu luxácií v lakťovom kĺbe: dorzálna (dorzomediálna, dorzolaterálna), ktorá sa 

vyskytuje u viac ako 80% pacientov, ventrálna, laterálna, mediálna a divergentná. 

Diagnostika luxácie v lakťovom kĺbe zvyčajne nie je ťažká. Spoľahlivým vodítkom 

sú bolestivosť, antalgické postavenie končatiny, zmenená konfigurácia lakťového kĺbu, 

porucha hybnosti, prípadne parestézie prstov. V rámci diagnostiky je tiež potrebné vyšetriť 

periférny obeh a nervové zásobenie, zvlášť n. medianus a radialis. Z poranení nervov je 

najčastejšie postihnutý n. ulnaris, ktorý je v oblasti lakťového kĺbu zvlášť zraniteľný 

vzhľadom k svojmu povrchovému umiestneniu pod malou vrstvou kože a podkožného 

tkaniva v sulcus n. ulnaris. Poranenia n. medianus a n. radialis sú vzácne. Najťažšie 

diagnostikovateľné je poškodenie n. interosseus anterior, pretože nemá senzitívnu funkciu. 

Aj keď je klinický nález typický, môže sa luxácia chybne diagnostikovať ako 

suprakondylická zlomenina, alebo práve vzniknutá distenzia. K úplnej diagnostike je 

potrebné rtg. vyšetrenie v štandardných projekciách, so súčasným rtg. vyšetrením 

priľahlých kĺbov a klinické vyšetrenie celej hornej končatiny (Hart et al., 2012).  

Liečba vykĺbenia lakťového kĺbu by mala byť akútna a zvyčajne neprináša 

závažnejšie ťažkosti. Repozícia sa robí v dobrej relaxácii hornej končatiny po základnej 

diagnostike a starostlivom klinickom vyšetrení prekrvenia a inervácie periférie končatiny. 

Samotný repozičný výkon je veľmi jednoduchý, často býva robený ambulantne ako akútne 

ošetrenie pri dobrej spolupráci s pacientom aj u bazálne analgetizovaného pacienta. 

Veľkou výhodou pri repozície v celkovej anestézii je dobrá svalová relaxácia a celkové 

znecitlivenie. Nevýhodou repozície v zvodovej anestézii (axilárny blok) je nemožnosť 

hodnotenia neurologického stavu tesne po operácii. Otvorená repozícia je indikovaná 

vzácne, a to pri interpozícii mediálneho epicondylu alebo mäkkých tkanív (Hart et al., 

2012). Po každej repozícii je potrebné zhotoviť rtg. snímky v dvoch základných 

projekciách. Lakťový kĺb fixujeme zvyčajne vysokou sadrovou dlahou, fixácia kĺbu je 

možná aj podľa Gilchrista, s umožnením včasnej rehabilitácie. Fixáciu ponechávame 

maximálne na 2 - 3 týždne. Pri stabilných kĺboch nasleduje intenzívna rehabilitácia, 

pretože lakťový kĺb má veľkú tendenciu k výraznému obmedzeniu pohybu a včasnej 

tvorbe paraartikulárnych osifikácii pri krvných výronoch do mäkkých tkanív. Recidivujúca 

luxácia sa vyskytuje zriedkavo, a to najmä ak sa zlomil procesus coronoideus. Ak sa pri 

klinickom prípadne skiaskopickom vyšetrení  potvrdí nestabilita lakťového kĺbu 

rekonštruujeme väzy (Vojtaššák, 2004).    
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Zlomeniny distálneho konca rádia  

Predstavujú širokú škálu rôznorodých zlomenín. Tak ako zlomeniny ovplyvňujú 

samotný distálny rádius, môžu vplývať aj na zápästie, distálny rádioulnárny kĺb a distálnu 

ulnu. Príčinou poranenia býva napríklad pád na vystretú ruku po potknutí alebo 

pošmyknutí, kedy je energia nárazu prenesená cez dlaň na vretennú kosť. O rozsahu 

zlomeniny rozhoduje momentálna poloha zápästia pri úraze. Typická je dorzálna 

deformácia v tvare bajonetu, ktorá bola popísaná v r. 1814 írskym chirurgom z Dublinu 

Abrahamom Collesom bez rtg. vyšetrenia. Ide o najfrekventovanejšiu zlomeninu 

dospelých vôbec, hlavne u žien stredného a vyššieho veku.  Diagnostika sa opiera o rtg. 

snímky v dvoch projekciách, pričom pri jej posudzovaní si je potrebné všimnúť sklon 

kĺbovej plochy radia a vzájomný vzťah rádia s ulnou (Buranská et al., 2007, Vojtaššák, 

2004, Hudec et al., 1986). 

Liečba je zvyčajne konzervatívna alebo operačná. Princípom liečby je repozícia a 

retencia fragmentov s obnovou dĺžky rádia, volárneho a ulnárneho sklonu kĺbovej plochy. 

Prijateľná repozícia predstavuje okrem iného skrátenie rádia do 2 mm oproti ulne, volárny 

sklon väčší ako 0°. 

Zlomeniny bez posunu, resp. s minimálnym posunom a zlomeniny úspešne 

zreponované v lokálnej príp. celkovej anestézii sa liečia konzervatívne priložením sadrovej 

dlahy, ktorá siaha od hlavičiek metakarpov až po lakeť a musí byť vymodelovaná tak, aby 

bola udržaná mierna ulnárna deviácia a palmárna flexia ruky. Po repozícii je končatina 

uložená v závese. O 4 - 5 dní je potrebné skontrolovať postavenie úlomkov a stav 

cirkulácie. Sadrový obväz sa prikladá na 4 - 6 týždňov, pričom sa rehabilitujú prsty, 

ramenné kĺby, aby nedošlo k ich stuhnutiu. 

Pri nevyhovujúcom postavení úlomkov po repozícii je nutné reponovať znovu, 

zhodnotiť postavenie úlomkov a zvážiť indikáciu k osteosyntéze dlahou, miniinvazívnou 

technikou Kirschnerovými drôtmi, či nasadením vonkajšieho fixátora v dôsledku 

zlomeniny trieštivého charakteru (Buranská et al., 2007, Vojtaššák, 2004, Pokorný et al., 

2002). 

Smithova zlomenina je obrátenou Collesovou zlomeninou, pretože dolný kostný 

úlomok je posunutý a sklonený dopredu. Príčinou je pád na ruku ohnutú do dlane alebo na 

chrbát ruky hlavne pri bicyklovaní, jazde na motocykli, čo súvisí s položením rúk na 

riadidlách. Fraktúra si vyžaduje repozíciu v celkovej alebo lokálnej anestézii ťahom v ose 

končatiny a tlakom z dlane. Po repozícii sa nakladá vysoká dorzálna sadrová dlaha 

s lakťom ohnutým v 90° uhle. Pri neúspechu sa vykonáva operačná stabilizácia prednej 
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plochy vretennej kosti podpornou dlahou (Vojtaššák, 2004, Pokorný et al., 2002, Hudec et 

al., 1986). 

Pri Bartonovej zlomenine dochádza k intraartikulárnej fraktúre distálnej časti 

vretennej kosti. Táto zlomenina patrí k menej frekventovaným a je spôsobená pádom na 

vystretú končatinu. Liečba spočíva v otvorenej repozícii a vnútornej fixácii dlahou alebo 

v zriedkakedy možnej zatvorenej repozícii a externej fixácii (Vojtaššák, 2004). 

 

1.4.3 Poranenia v oblasti ruky 

 

Medzi najčastejšie poranenia ruky patria zlomeniny zápästia, medzi ktoré 

zaraďujeme zlomeniny os scaphoideum, zlomeniny ostatných karpálnych kostí 

a zlomeniny dlhých kostí ruky, ku ktorým patria zlomeniny metakarpálnych kostí, 

zlomeniny článkov prstov.  

 

Zlomeniny zápästia  

Pri zlomeninách os scaphoideum je typickým mechanizmom úrazu pád na dlaň pri 

extenzii v zápästnom a lakťovom kĺbe (Maňák, Dráč, 2012). Výnimkou nie sú ani  

zlomeniny, ktoré vznikajú pri flexii v zápästnom kĺbe, takže absenciou typického 

mechanizmu nie je poranenie člnkovej kosti vylúčené. Asi v 70% sú zlomeniny 

lokalizované do oblasti strednej tretiny (Schubert, 2000). V blízkosti  proximálneho pólu sa 

vyskytujú približne v 20%, najmenej sú frekventované v distálnej tretine, a to v 10% (D  

Arienzo, 2002). Priebeh lomnej línie je daný polohou zápästného kĺbu v dobe pádu, 

predovšetkým v zmysle radiálnej a ulnárnej dukcie. Veľkosť energie pôsobiaca na člnkovú 

kosť rozhoduje o rozsahu poranenia. Môže ísť o infrakciu, kompletnú zlomeninu 

a transskafoideálnu luxáciu. Súčasné poranenie distálneho rádia, častejší výskyt luxačných 

zlomenín os scaphoideum a zlomenín proximálneho pólu je typické pre vysokoenergetické 

poranenia, napr. dopravné nehody, pády z výšky a pod. (Schubert, 2000).  

 Pri klinickom vyšetrení, ktoré urobíme v krátkom čase po úraze nemusí byť 

prítomný opuch zápästia, jeho lokalizácia v oblasti fovela radialis je skôr výnimkou. Ak sa 

vytvorí podkožný hematóm je najčastejšie viditeľný v intervale medzi 4. hodinou a 4. 

dňom od vzniku poranenia. V akútnej fáze je prítomná bolestivosť a pohyb zápästného 

kĺbu je väčšinou limitovaný vo všetkých smeroch. Ako štandardný klinický test sa pri 

poranení člnkovej kosti uvádza bolesť pri tlaku na fovea radialis („anatomical snuff-box“). 

Tento test sa odporúča doplniť o palpáciu tuberculum ossis scaphoidei a tlak 1. metakarpu 

oproti člnkovej kosti v dlhej osi palca. Pokiaľ všetky vyšetrenia vyvolávajú bolesť, 
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špecificita klinického vyšetrenia vzrastá na 74%. Pre zlomeniny v blízkosti proximálneho 

pólu je pri úplne flektovanom zápästí typická palpačná citlivosť na dorzálnej strane karpu, 

distálne od Listerovho hrbolčeka. Zlomeniny v oblasti tuberkula sú maximálne citlivé na 

palmárnej strane v oblasti bázy thenaru (Kusano, Churei, Shirashi, Kusano, 2002). Pri 

podozrení na poranenie člnkovej kosti pri klinickom vyšetrení robíme rtg. vyšetrenie 

zápästia v štyroch štandardných projekciách. Ak je zlomenina člnkovej kosti dokázaná, 

robíme ďalej akútne CT vyšetrenie, ktoré nám umožní zlomeninu správne zaradiť podľa 

klasifikácie  a začať adekvátny spôsob liečby. CT vyšetrenie nerobíme u pacientov so 

zlomeninou tuberkula člnkovej kosti. Pri pozitívnom klinickom a negatívnom rtg. náleze 

dávame prednosť CT vyšetreniu člnkovej kosti pred preventívnou imobilizáciou 

a opakovaným rtg. vyšetrením v priebehu dvoch až troch týždňov (Maňák, Dráč, 2012). 

Ako popisuje Schubert (2000) veľkým prínosom je vyšetrenie magnetickou rezonanciou. 

Pomocou tohto vyšetrenia dokážeme diagnostikovať aj pridružené poranenie chrupaviek 

a ligamentózne poranenia. 

Zlomeniny os scaphoideum sa liečia zvyčajne operačne osteosyntézou. Palmárny 

operačný prístup k člnkovej kosti je určený na liečbu zlomenín strednej a distálnej tretiny 

člnovej kosti, rovnako ako na liečbu väčšiny zlomenín luxačných a viacúlomkových. Pri 

nedislokovaných alebo minimálne dislokovaných zlomeninách strednej tretiny je výhodné 

použiť perkutánny palmárny prístup, ktorý minimalizuje poškodenie mäkkých tkanív. 

Nedislokované zlomeniny sa môžu liečiť aj konzervatívne, ale mladým, aktívnym 

jedincom prináša perkutánna osteosyntéza možnosť výrazného skrátenia pracovnej 

neschopnosti a doby obmedzenia aktivít. Preto je potrebné posúdiť nároky, ale aj 

disciplinovanosť a schopnosť spolupráce chorého. Dorzálny operačný prístup sa odporúča 

predovšetkým na liečbu zlomenín a pakĺbov člnkovej kosti v blízkosti proximálneho pólu, 

pri zlomeninách proximálnej tretiny člnkovej kosti a pri zlomeninách jej strednej tretiny 

v prípade nedislokovaných alebo minimálne dislokovaných zlomenín (Maňák, Dráč, 

2012). 

 

Poranenia palca a I. metakarpu 

K poraneniam palca dochádza najčastejšie jeho ohnutím, teda nepriamym alebo 

priamym násilím. V prípade poranení palca a I. metakarpu sa pomerne často vyskytuje 

vykĺbenie palca a Rolandova zlomenina bázy tvaru T alebo Y – metakarp. Klinické prejavy 

jednotlivých typov zranenia sú značne podobné, diagnózu ozrejmí len rtg. vyšetrenie 

metakarp (Maňák, Dráč, 2012). 
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Ak ide len o izolované vykĺbenie palca, reponujeme obyčajne veľmi jednoducho 

ťahom v osi. Po repozícii je potrebné ponechať palec v sadrovej dlahe niekoľko týždňov. 

Návrat funkcie býva rýchly a stav len málokedy vyžaduje fyzioterapiu. Pre Bennettovu 

luxačnú zlomeninu je typická deformita pre posun kostných úlomkov, typický je malý 

trojuholníkový kostný úlomok z bázy záprstnej kosti, ktorý zostal na pôvodnom mieste. 

V skorom štádiu sa dá veľmi dobre reponovať (Ohrádka et al., 2002). Princíp napravenia 

spočíva v snahe dostať záprstnú kosť opäť do kontaktu s úlomkom. To sa zvyčajne podarí 

ťahom a súčasne tlakom na bázu záprstnej kosti. Väčšinou sa postavenie podarí udržať 

sadrovou fixáciou palca v abdukcii. Počas nakladania sadrového obväzu je nutné udržiavať 

stály ťah a musí sa vymodelovať pevná, dobre podložená manžeta okolo bázy bez toho, 

aby spôsobovala tlakové problémy. Počas celej liečby je potrebné kontrolovať postavenie 

úlomkov, pretože je možné ich  neskoršie skĺznutie. Pri redislokácii je metódou voľby  

miniosteosyntéza malou skrutkou alebo fixácia Kirschnerovými drôtmi. Rolandova 

zlomenina má pre postihnutie kĺbu medzi metakarpom a trapeziom nedobré výsledky. 

Zlomeniny pri báze a špirálovité zlomeniny strednej časti za predpokladu, že nie sú veľmi 

posunuté alebo rotované postačuje znehybniť v sadre. Konzervatívna liečba je možná, ak 

sa dislokované zlomeniny podarí napraviť a udržať. Ak to nie je možné, je nevyhnutné 

k úprave artikulačného povrchu urobiť otvorenú repozíciu alebo osteosyntézu. Trieštivé 

zlomeniny tela 1. metakarpu vznikajú dôsledkom priameho násilia. Ich liečba je prísne 

individuálna, odvíja sa od posunu úlomkov, stupňa trieštivosti, stavu kožného krytu 

a mäkkých tkanív. K adaptačnej osteosyntéze sa najčastejšie používajú Kirschnerove drôty. 

Je možné použiť aj skrutky, dlahy alebo vstrebateľné klinčeky (Ohrádka et al., 2002). 

 

Zlomeniny piatej záprstnej kosti 

Zlomenina krčka až diafýzy piatej záprstnej kosti (tzv. boxerská zlomenina) sa 

najčastejšie vyskytuje ako dôsledok úderu rukou zovretou v päsť. Diagnostika je 

jednoduchá, spočíva v klinickom vyšetrení a rtg. vyšetrení. Dolný úlomok býva úderom 

angulovaný dopredu, ale jeho poloha je tolerovateľná, kým uhol nepresiahne 45°. 

V rámci terapie je potrebné po napravení úlomky udržať sadrou v závese na 

niekoľko dní až do zhojenia zlomeniny. Priečne zlomeniny strednej časti piatej záprstnej 

kosti bývajú dosť posunuté  a polohu úlomkov je potrebné korigovať. Využívajú sa rôzne 

spôsoby vnútornej fixácie vrátane minidlažiek (Abbout, Beredjiklian, Bozentka, 2003). 
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Zlomeniny ostatných karpálnych kostí 

 Medzi najčastejšie zlomeniny karpálnych kostí po os scaphoideum patria 

zlomeniny os triquetrum a os trapezium. Medzi menej časté patrí zlomenina os 

trapezoideum. Zlomeniny sa môžu vyskytovať  izolovane alebo ako súčasť komplexného 

poranenia zápästného kĺbu (Ohrádka et al., 2002). 

 Základným zobrazovacím vyšetrením je rtg. snímok zápästia v štyroch projekciách. 

Ideálnou zobrazovacou metódou pre zlomeniny zápästných kostí je CT vyšetrenie 

s multiplanárnou rekonštrukciou, ktorá umožní vytvoriť kolmé rezy na priebeh lomnej línie 

zlomeniny. Ďalším vyšetrením v prípade pochybnosti je vyšetrenie magnetickou 

rezonanciou, ktorá zobrazí aj opuch kostnej drene. 

 Avulzné zlomeniny triquetra liečime sadrovou fixáciou štyri týždne. Zlomeniny tela 

os triquetrum sú menej časté ako dorzálne kortikálne zlomeniny a hoja sa dobre. Ak sú 

izolované, sú väčšinou bez dislokácie. Liečba spočíva v naložení sadrovej dlahy na 4 - 6 

týždňov. Pakĺby tela os triquetrum sú extrémne vzácne a môžu sa liečiť excíziou, 

aplikáciou kostného štepu a kompresnej skrutky (Abbout, Beredjiklian, Bozentka, 2003). 

Nedislokované  zlomeniny tela trapezia a marginálne trapeziometakarpálne zlomeniny sa 

zvyčajne liečia sadrovou fixáciou zápästia vrátane základného článku palca na štyri týždne. 

Dislokované intraartikulárne zlomeniny musia byť  reponované otvorene a vnútorne 

fixované skrutkami alebo Kirschnerovými drôtmi. Zlomeniny os trapezoideum sa liečia 

zatvorenou repozíciou a imobilizáciou v sadre na dobu 3 – 6 týždňov. Dislokácie väčších 

fragmentov si vyžadujú otvorenú repozíciu a vnútornú fixáciu (Ohrádka et al., 2002). 

 

Zlomeniny dlhých kostí ruky 

Zlomeniny metakarpálnych kostí a článkov prstov patria medzi najčastejšie 

skeletálne poranenia. K diagnostike a liečbe zlomenín kostí ruky pristupujem principiálne 

rovnako ako k diagnostike a liečbe iných dlhých kostí. Všeobecne môžeme povedať, že 

osteosyntéza dlhých kostí ruky je indikovaná konzervatívnym spôsobom pri 

neretinovateľných, intraartikulárnych zlomeninách s nerovnosťou kĺbovej plochy, pri 

mnohopočetných a kominutívnych zlomeninách ako aj zlomeninách s kostným defektom 

alebo súčasným poranením šliach a nervov. Určiť štandardnú metódu chirurgickej liečby 

pre všetky zlomeniny  metakarpálnych kostí alebo článkov prstov je ťažké. Pokiaľ nie je 

možné urobiť stabilnú osteosyntézu, môžeme použiť alternatívne postupy. Použité 

implantáty musia mať primeranú veľkosť a nesmú interferovať so šľachami alebo 

kolaterálnymi väzmi kĺbov (Maňák, Dráč, 2012). 
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1.5 Komplikácie úrazov  

 

Výsledný zdravotný stav pacientov s úrazom hornej končatiny závisí od množstva 

objektívnych a subjektívnych faktorov. Súvisí to s adekvátnou starostlivosťou 

traumatológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta, ale aj od spolupráce samotného 

pacienta.   

Prognóza poranenia hornej končatiny vždy závisí od jeho lokalizácie, rozsahu, veku 

pacienta, správnej diagnostiky, včasnosti liečby a následnej rehabilitačnej starostlivosti.  

U zlomenín je prognóza zvyčajne dobrá, no môžu sa vyskytnúť aj závažné a menej 

závažné komplikácie. Pri každej zlomenine dochádza k prerušeniu ciev v dreni kosti 

a v okostnici (perioste) a vzniká krvný výron (hematóm).  Pri dislokácii úlomkov sa môžu 

poškodiť okolité orgány: svaly sa môžu devastovať, nervy poškodiť natiahnutím alebo 

pretrhnutím, cievy sa môžu pomliaždiť alebo pretrhnúť. Poškodenie tepien môže spôsobiť 

ischémiu tkaniva s následnou nekrózou až gangrénou (Kolář et al., 2009, Višňa et al., 

2004, Koudela et al., 2002). Kompartment syndróm vzniká z útlaku mäkkých tkanív 

v uzatvorenom fasciálnom priestore, pričom dochádza k  ischémii svalov s následnou 

deštrukciou kontraktilných vlákien, fibrotizáciou až nekrózou. Nebezpečným dôsledkom je 

predovšetkým ischemické poškodenie periférnych nervov v intrafasciálnom priestore. 

Prehliadnutie prvých príznakov vedie k trvalým následkom a v krajnom prípade až 

k amputácii končatiny (Pokorný et al., 2002). Dislokovaný úlomok kosti môže perforovať 

kožný kryt a dôjde k tzv. otvorenej zlomenine. Pakĺb je stav, kedy nedôjde k zhojeniu 

zlomeniny. Pri tzv. atrofickom pakĺbe sú konce kostí sklerotické, bez výživy a mäkké 

tkanivá sú fibroticky zmenené. K ďalším komplikáciám zlomenín patria spomalené hojenie 

kostí, zhojenie v nesprávnom postavení (následkom nesprávnej repozície a redislokácie), 

zápalové komplikácie (infekcia býva väčšinou bakteriálna a najčastejšie sa vyskytuje pri 

otvorených zlomeninách, alebo ako komplikácia operačného výkonu), paraartikulárne 

osifikácie, ktoré vznikajú najmä pri hrubom násilí pri opakovaných repozíciách a násilnej 

rehabilitácii (často v lakťovom kĺbe), obmedzenie rozsahu pohybu, ktoré spôsobuje najmä 

dlhodobejšia fixácia pričom dochádza k zmenám v okolitých mäkkých tkanivách, ich 

kontraktúre a fibrotizácii kĺbového puzdra, artróza (ako dôsledok intraartikulárnych 

zlomenín), avaskulárna nekróza (predovšetkým hlavy humeru a vretennej kosti) 

a v prenesenom zmysle aj komplikácie jednotlivých spôsobov ich liečby. Komplexný 

regionálny bolestivý syndróm (KRBS) je chronické bolestivé a progredujúce neurologické 
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ochorenie, postihujúce kožu, svaly, kĺby a kosti. Hlavným príznakom je kontinuálna 

intenzívna bolesť, nezodpovedajúca závažnosti úrazu (Jakubíková, 2008). 

Celkovou komplikáciou zlomenín väčších kostí je traumatický šok, venózna 

trombóza a tuková embólia, pre ktorú je charakteristická prítomnosť embolizujúcich 

tukových častíc rozmerov 10 - 40 μm v krvnom obehu s alebo bez klinických prejavov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


