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Abstrakt:  

Disertační práce se zabývá zlomeninami zadní hrany tibie u zlomenin hlezna. 

V diagnostice a léčbě zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna celosvětově 

neexistuje na problematiku jednotný názor. 

   Experimentální část studie se zaměřila na anatomii hlezenního kloubu, a to zejména 

na stavbu fibulární incisury distální tibie jako na jednu z klíčových oblastí pro stabilitu 

hlezna. Výsledkem bylo stanovení ideální vzdálenosti pro správné hodnocení 

postavení fibuly v incisuře tibie. 

   V klinické části studie byl na základním souboru pacientů se zlomeninami hlezna se 

současně přítomným odlomením zadní hrany tibie hodnocen charakter zlomenin 

pomocí předoperačně prováděného RTG a CT vyšetření. Tím bylo možno stanovit 

základní morfologické typy zlomenin zadní hrany. Vzniklá klasifikace byla ověřována 

na rozšířeném souboru pacientů. V klinické praxi byla použita k volbě operačního 

přístupu a způsobu fixace. Správnost vzniklé klasifikace byla ověřena na rozšířeném 

souboru pacientů. Klinickou aplikací anatomické 3D CT klasifikace bylo dosaženo 

dobrého anatomického postavení přímou repozicí a stabilní osteosyntézou ze 

zvolených přístupů, a i dobrých funkčních výsledků. Zásadní význam pro přesnou 

identifikaci, posouzení všech lézí a pro předoperační plánování mělo provedení 

předoperačního CT vyšetření ve třech rovinách a následné 3D rekonstrukce. 

Pooperační CT vyšetření umožnilo vyhodnocení přesnosti repozice všech zlomenin a 

správnost uložení distální fibuly do incisury a bylo možné posoudit i vliv repozice na 

funkční výsledky.  

  V našem souboru se vyskytly i specifické a klinicky velmi závažné typy luxačních 

zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany – Bosworthova a Maissoneuveova 

zlomenina. 

Abstract: 

The dissertation deals with fractures of the posterior malleolus of the tibia in ankle 

fractures. There is no consensus on the issue in the diagnosis and treatment of tibial 

posterior malleolus fractures in ankle fractures worldwide. 

   The experimental part of the study focused on the anatomy of the ankle joint, 

especially on the construction of the fibular incisure of the distal tibia as one of the key 

areas for ankle stability. The result was the determination of the ideal distance for the 

correct assessment of the position of the fibula in the incisure of the tibia. 
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   In the clinical part of the study, the pattern of the fractures was evaluated on a basic 

group of patients with ankle fractures with concurrent tibial posterior malleolus 

fracture using preoperative X-ray and CT examination. This made it possible to 

determine the basic morphological types of posterior malleolus fractures. The resulting 

classification was verified on an extended group of patients. In clinical practice, it was 

used to choose the surgical approach and method of fixation. The correctness of the 

resulting classification was verified on an extended group of patients. The clinical 

application of the anatomical 3D CT classification achieved a good anatomical 

position by direct reduction and stable osteosynthesis from the chosen approaches, as 

well as good functional results. The performance of preoperative CT examination in 

three levels and subsequent 3D reconstruction was of fundamental importance for 

accurate identification, assessment of all lesions and for preoperative planning. 

Postoperative CT examination made it possible to evaluate the accuracy of the 

reduction of all fractures and the correct placement of the distal fibula in the incisure, 

and it was also possible to assess the effect of the reduction on functional results. 

  In our group, there were also specific and clinically very serious types of ankle 

dislocations with posterior malleolus fracture – Bosworth and Maissoneuve fractures. 
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1. Úvod 
 

   Zlomeniny hlezenného kloubu jsou jedny z nejčastějších poranění skeletu. Jsou popsány 

zlomeniny mediálního i laterálního kotníku. Relativně často se objevují i zlomeniny tzv. 

zadního kotníku (malleolus posterior – zadní hrana tibie).  

   Zlomeniny zadního malleolu hlezna nacházíme: u luxačních zlomenin hlezna, dále u 

kompresních zlomenin hlezna při dorziflexi u axiálního násilí a také bývá součástí rotačních 

diafyzárních zlomenin kostí bérce. Nejčastější mechanismus úrazu je pronačně zevně rotační a 

abdukční poranění, kdy může dojít k poškození tibiofibulární syndesmosy, odlomení zadní 

hrany tibie nebo kombinaci obou.     

   Diagnostika zlomenin hlezna je založena na základních 3 RTG projekcích. A to přesné 

předozadní, bočné a projekci na kloubní štěrbinu tzv. „mortise view“. V současné době se ale 

stalo nedílnou součástí diagnostiky provedení CT vyšetření poraněného hlezenného kloubu. V 

současné době je celosvětově velmi diskutovaným problémem i správné postavení fibuly ve 

fibulární incisuře tibie jako jeden ze základů pro správnou funkci hlezenného kloubu. 

   Cílem léčby luxačních zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany tibie je obnovení 

kongruence kloubní plochy tibie a zejména obnovení správného postavení v distálním 

tibiofibulárním kloubu. Jsou dány přesné indikace k operační léčbě zlomenin mediálního a 

laterálního malleolu. Naproti tomu zlomeniny zadní hrany tibie, nebo též zlomeniny zadního 

malleolu, představují jednu z problematických kapitol traumatologie hlezna. Nejrecentnější 

výsledky doporučují provedení osteosyntézy většiny zlomenin zadního malleolu pro obnovení 

průběhu a integrity zadních ligamentosních struktur, rekonstrukci syndesmozy a obnovení 

stability zadní části hlezenného kloubu.  

   Diagnostika, klasifikace a operační léčba zlomenin zadní hrany tibie je v literatuře intenzivně 

diskutována více než 200 let. Přes řadu studií neexistuje dosud jednotný názor, jak tato poranění 

klasifikovat a ošetřovat. 

   Luxační zlomeniny hlezna s odlomením zadního malleolu jsou velmi početnou skupinou 

různých typů fraktur. V literatuře se objevují i zvláštní typy zlomenin, které se odlišují svou 

specifickou morfologií a významnou závažností poranění. Patří sem tzv. Bosworthova a 

Maissoneuveova zlomenina hlezna. 

   Je nutno poukázat na komplexnost poranění hlezenného kloubu. Součástí závažných poranění 

skeletu dolní končetiny v oblasti hlezna a nohy tak mohou být různé kombinace poranění 

kostěných a vazivových struktur. Je to spojeno s nutností pečlivého klinického vyšetření a 

správného použití zobrazovacích metod v diagnostice. 
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2. Vymezení cílů práce, stanovení hypotéz 

 

2.1 .  Cíle práce 

 

1. Analýza literatury a historického vývoje poznatků o zlomenině zadní hrany tibie u 

luxačních zlomenin hlezna. 

2. Rozbor anatomie hlezna ve vztahu k zadní hraně tibie a zejména fibulární incisuře 

distální tibie, stanovení kritéria hodnocení správného postavení v hlezenném 

kloubu. 

3. Diagnostika zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna na dostatečně velkém 

souboru pacientů založená na konvenčním RTG a zejména CT vyšetření 

s provedením 2D a 3D rekonstrukcí.  

4. Stěžejním cílem práce je stanovení klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u 

luxačních zlomenin hlezna na základě zjištěných průběhů lomných linií a 

nalezených hlavních typů fragmentů  

5. Ověření správnosti navržené klasifikace a její využití pro klinickou praxi se 

stanovením vhodného operačního přístupu  

6. V rámci vzniklého souboru pacientů s luxačními zlomeninami hlezna vysledovat 

specifické typy zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany tibie důležité v klinické 

praxi 

 

 

2.2 .   Hypotéza 

 

   Různé typy luxačních zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany tibie lze zařadit do 

jednotlivých skupin podle morfologie zlomeniny. 

   Na základě morfologie zlomenin lze vytvořit klasifikaci s jejímž využitím je možno určit 

správnou volby operační strategie se zaměřením na operační přístup. 
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3. Shrnutí současných poznatků  

   Diagnostika, klasifikace a operační léčba zlomenin zadní hrany tibie je v literatuře intenzivně 

diskutována více než 200 let. Prvním cílem této práce bylo vyhledat a analyzovat ve světové i 

domácí literatuře práce zabývající se popisem zlomeniny zadní hrany tibie, její diagnostikou, 

klasifikací, a i historickým vývojem doporučení k operační léčby této zlomeniny. 

   Odlomení zadní hrany distální tibie u luxačních zlomenin je předmětem dlouhodobého zájmu. 

V německé literatuře se pro tento fragment důsledně používá termín Volkmannsches Dreieck“ 

(Cooper AP et al., Heim D, 2013, Rammelt et al., 2011). V anglické literatuře se spíše mluví o 

„posterior malleolus“ či „posterior rim (edge) of distal tibia“. Analýza starší literatury přinesla 

velmi zajímavé poznatky o historii terminologie, klasifikace a operační léčby tohoto poranění.  

 

   Sir Astley Cooper bývá někdy považován za prvního autora, který popsal odlomení zadní 

hrany tibie, a to nejdříve, roku 1819, in Surgical Essays (Cooper AP et al., 1819) a později, roku 

1822, v „A treatise on dislocations“. Nicméně popis a ilustrace ukazují, že spíše šlo o zlomeninu 

pilonu než o luxační zlomeninu hlezna (Obr. 1). Odlomení zadní hrany distální tibie tak zřejmě 

poprvé popsal Henry Earle (Earl H, 1828) v roce 1828. 

 

 

Obr. 1 Originální zobrazení případu publikovaného Cooperem. Převzato z Cooper AP. A treatise on dislocations 

and on fractures of the joint. London, Longman et al. 1822. 

 

   V německé literatuře je odlomená zadní hrany tibie označována jako „Volkmannsches 

Dreieck“ (Volkmannův trojúhelník). Tento termín je však nesprávný. Přesto ho řada autorů, jak 

vyplývá z literatury (, 1819), používá dál. Obrázky i popis naznačují, že Volkmann (Volkmann 

R, 1973, 1875) popsal případ avulze laterální části tibie v sagitální rovině. Zdá se, že se jednalo 

o kompresní zlomeninu, tj. zlomeninu pilonu tibie, jak ukazují i originální obrázky (obr. 2). V 

žádném případě nepopsal Volkmann zadní hranu distální tibie a zlomenina přední hrany byla 
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zmíněna jen okrajově. Volkmannovou prioritou je tak zřejmě dosud první známý popis úspěšné 

operace otevřené zlomeniny pilonu tibie, nikoli popis odlomené zadní hrany tibie. 

 

 
Obr. 2 Originální Volkmannovo zobrazení průběhu lomných linií distální tibií. Různý průběh lomných linií 

sagitálně orientované zlomeniny laterální části distálni tibie. Převzato z Volkmann R. Beiträge zur Chirurgie 

anschliessend an einen Bericht über die Thätigkeit der chirurgischen Universitäts-klinik zu Halle im Jahre 1873. 

Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1875. 

 

 

   V roce 1915 popsal Frederick Jay Cotton (Cotton FJ, 1915) „nový typ“ zlomeniny hlezna, 

která byla později spojována s jeho jménem. Jednalo se o zlomeninu obou kotníků spojenou se 

zlomeninou zadní hrany distální tibie (Obr. 3). 

  

 
 

Obr. 3 Originální Cottonovo vyobrazení jím popsané zlomeniny. Převzato z Cotton FJ. A new type of ankle 

fracture. J Am Med Ass 1915; 64:318-321. 

 

   Instruktivní obrázek trimaleolární zlomeniny publikoval ve svém Atlasu zlomenin Heinrich 

Helferich (Helferich H, 1897) v roce 1897 (Obr. 4). Několik případů zlomeniny obou kotníků 

v kombinaci se zadní hranou tibie popsal Meisner (Meisner, 1908) v roce 1908.  
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Obr. 4 Originální vyobrazení trimaleolární zlomeniny v Helferichově atlase. Převzato z Helferich H. Atlas und 

Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen. 3. Auflage. München, Lehmann 1897. 

 

   Termín „malleole postérieur“ (malleolus posterior) zavedl Etienne Destot (Destot E, 1911 

v roce 1911. Ten se domníval, že zlomeniny zadního malleolu se mohou vyskytovat v 

kombinované a izolované formě. Termín trimalleolární zlomenina (trimalleolar fracture) použil 

jako první Melvin Henderson (Henderson M, 1932) roku 1932.  

 

Diagnostika 

    Jedním z prvních, kdo publikoval rtg snímky byl Chaput (Chaput V, 1907) v roce 1907, který 

rtg prováděl od roku 1899. Velmi detailně se zadním fragmentem tibie včetně radiologie 

zabýval Destot (Destot E, 1911) v monografii z roku 1911. 

 

Klasifikace – historický přehled 

   Pokusy klasifikovat zlomeninu zadní hrany distální tibie začaly brzy poté, co ji na rtg poprvé 

popsal Henri Chaput. Grondahl (Grondahl NB, 1913) roku 1913 rozdělil zlomeniny zadní hrany 

distální tibie do tří skupin, a to na „proper fractures of posterior lip, fractures of posterolateral 

corner of distal tibia, and fractures consisting of cortical avulsion from the dorsal surface of the 

tibia“. Souligoux (Souligoux, 1913) v roce 1913 rozeznával rovněž tři typy poranění zadní 

hrany. V prvním případě byl odlomen pouze „posterior tubercle“, zbytek zadní hrany zůstal 

intaktní. V druhém případě byla odlomena celá zadní hrana (lip), a to jako „a thin bone lamela“. 

Ve třetím případě byla rovněž odlomena celá zadní hrana, a to jako „conical fragment on wider 

base carryin a piece of articular surface of varying size“. Ashhurst a Bromer (Ashhurst APC, 

Bromer RS, 1922) v roce 1922 klasifikovali odlomený zadní fragment podle velikost na „small, 

medium and large fragments“. Nelson a Jensen (Nelson MC, Jensen MK, 1940) roku 1940 
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rozdělili zlomeniny zadní hrany na klasické zlomeniny, postihující více než třetinu kloubní 

plochy, a minimální zlomeniny, postihující méně než jednu třetinu (Obr. 5). U klasického 

typu autoři doporučili osteosyntézu šroubem z posteromediálního přístupu. Doporučení 

operačně reponovat a fixovat zadní hranu nesoucí minimálně třetinu kloubní plochy převzala 

řada dalších autorů a ve své podstatě je obecně respektováno dodnes.  

 

 
 

Obr. 5 Originální Nelsonova a Jensenova klasifikace zadního fragmentu. Převzato z Nelson MC, Jensen NK. The 

treatment of trimalleolar fractures of the ankle. Surg Gynec Obst 1940; 71:509-514. 

 

Počátky operační léčby 

   Řada autorů od počátku 20. století shodně uvádí, že luxační zlomeniny hlezna představují 

závažný léčebný problém. Navrhováno bylo mnoho různých metod osteosyntézy a operačních 

přístupů, srovnávány výsledky konzervativní a operační léčby. 

 

Závěr 

Diagnostika, klasifikace a operační léčba zlomenin zadní hrany tibie je v literatuře intenzivně 

diskutována téměř 200 let. První popis zlomeniny zadní hrany tibie u luxační zlomeniny hlezna 

podal Earle v roce 1828, její první terapeutickou klasifikaci navrhli Nelson a Jensen roku 1940 

a otevřenou repozici a osteosyntézu popsali jako první Lounsbury a Metz (Lounsbury BF, Metz 

AR, 1922) v roce 1922. 
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3.1 Anatomie a biomechanika hlezna ve vztahu k zadní hraně tibie a 

fibulární incisuře distální tibie 

 

3.1.1    Anatomie hlezna 

 

Distální část tibie zakončená horizontální kloubní plochou je označována jako pilon tibie a 

slouží k přenosu tlakových sil. Mediální kotník není součástí pilonu a má pouze funkci 

stabilizační. Zadní kloubní okraj distální tibie zasahuje distálněji než její přední protějšek. Tím 

přispívá k dotvoření konkavity kloubní plochy pilonu v sagitální rovině, což je dobře patrné na 

rtg bočném snímku hlezna. Při pohledu z dorzální strany je patrné, že zadní plocha distální tibie 

je ve střední části lehce vypouklá. Směrem k mediálnímu kotníku přechází plynule do konkavity 

sulcus malleolaris pro šlachu m. tibialis posterior. Směrem k fibule se projikuje do výraznějšího 

kostního výběžku – tuberculum posterius tibiae. Tento hrbolek současně formuje zadní část 

tibiální incisury pro distální fibulu. Tzv. malleolus posterior tvořený tuberculum posterius tibiae 

a mediálně přilehlou zadní hranou distální tibie tak výrazným způsobem dotváří nejen kloubní 

plochu distální tibie, ale i konkavitu incisura fibularis tibiae. (Obr.6) 

Na zadní ploše distální tibie začíná lig. tibiofibulare posterius. (Obr.7) Tento mohutný, 

kompaktní vaz má lichoběžníkový tvar. Horní, šikmo orientovaná vlákna vazu začínají na 

tuberculum posterius tibiae. Dolní horizontálněji orientovaná vlákna odstupují od hrany 

kloubní plochy distální tibie. Vzhledem k horním vláknům však začínají více mediálně. 

Horní a dolní okraj vazu konvergují směrem k fibule. Dolní vlákna přitom překrývají úhel 

mezi distálním okrajem tibie a distální fibulou. Doslova tak vytvářejí „labrum articulare“ 

artikulující se zkosenou laterální hranou trochlea tali. Vaz se upíná po obvodu fossa 

malleoli latealis, kde se dělí do dvou ramének. Přední raménko vzniklé z distálních 

horizontálních vláken inzeruje na přední okraj fossa malleolaris. Zadní raménko formující 

se z horních šikmých vláken začínajících na tuberculum posterius tibiae se upíná na zadní 

okraj fossa malleoli lateralis. 
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Obr. 6 Anatomický preparát pravé distální tibie. a – pohled zezadu ukazuje žlábek (sulcus malleoli, SM) pro 

šlachu m. tibialis posterior, zadní okraj tibie (PR), zadní tibiální hrbolek (PTT) a zadní kolikulus (CP). b - zadní 

tibiofibulární vaz (LTFP). c Intermalleolární (IML) vaz se rozpíná od malleolárního sulku až po laterální 

malleolus. d – Pohled zespodu do kloubní štěrbiny se zadním okrajem (PR) a zadním hrbolkem tibie (PTT). e – 

distální tibie z laterálního pohledu; 1 colliculus posterior, 2 colliculus anterior, 3 intercolliculární žlábek s 

vlákny deltového vazu, 4 tuberculum posterius tibiae, 5 incisura tibie, 6 tuberculum anterius tibiae (Chaputův 

hrbol). (preparát získaný z předchozí anatomické studie) 

 

 

  

Obr. 7.  Anatomický preparát hlezna: a – anterolaterální pohled, b – pohled zezadu, c – pohled zpředu 

(obr. 7: převzato se souhlasem ze soukromého archivu prof. MUDr. J. Bartoníčka, DrSc.) 

 

3.1.2    Biomechanika 

Hlezno je označován jako kloub složený kladkový. Základním pohybem je plantární flexe a 

dorsální flexe.  Normální rozsah pohybu je – 30 ̊ dorsiflexe, plantární flexe 45 ̊. Vzhledem 

k asymetrii kloubních ploch dochází při dorsální flexi současně k eversi a při plantární flexi 

k inversi talu. Fibula při jednotlivých pohybech provádí tahem ligament rotační pohyb v dlouhé 
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ose a tím se i zvětšuje šířka vidlice pro umožnění pohybu širší části trochley talu. Na stabilitě 

hlezna při pohybu se podílí systém ligamentosních struktur. Pokud se zaměříme na zadní 

malleolus, pak z posledních studií bylo zjištěno, že stabilitu zadní části hlezna zajišťují zejména 

vazy – ligamentum tibiofibulare posterius, ligamentum fibulotalare posterius a ligamentum 

intermalleolare, nikoliv pouze samotný zadní malleolus. Experimentální zlomeniny postihující 

až 50 % kloubní plochy neměly vliv na stabilitu dorsální části hlezna. Stejně jako bylo 

v klinické studii zjištěno, že zadní čtvrtina kloubní plochy distální tibie je při normálním 

pohybu téměř nezatížena. Různá velikost fragmentů zlomenin zadního malleolu ovlivňuje 

různé oblasti kloubní plochy distální tibie, ale pokud jsou zachované stabilizační mechanismy 

hlezna, které brání dorsální dislokaci v talokrurálním skloubení, je možno považovat fragment 

zadního malleolu jako méně významný pro stabilitu v dorsální části hlezna. Studie z posledních 

let poukazují ale současně na důležitost zadního malleolu ve vztahu k distálnímu 

tibiofibulárnímu skloubení, kdy zadní malleolus zajišťuje kostní oporu pro distální fibulu, a i 

pro zadní porci syndesmozy a její stabilitu – úpon ligamentum tibiofibulare posterius do oblasti 

zadního malleolu. Odlomení zadní hrany může ovlivnit stabilitu tibiofibulární syndesmózy. 

Dislokací tuberculum post. tibiae je poškozena integrita konkavity incisury tibie i funkce lig. 

tibiofibulare post., které na tomto úlomku začíná. 
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3.2 Diagnostika zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna 

 

Základem pro stanovení diagnózy zlomeniny hlezna je zásadní radiologické vyšetření, jehož 

základem jsou standardní RTG snímky – v projekci předozadní, bočné a projekci na 

tibiofibulární syndesmózu (Obr. 8). Přesnost provedení jednotlivých projekcí může ovlivnit 

správné hodnocení RTG nálezu. Některé struktury a zejména drobné fragmenty v oblasti zadní 

hrany tibie ale nemusí být na konvenčním RTG jasně patrné.  

 

 

Obr. 8. Standardní RTG projekce hlezna: a -předozadní – AP, b - „mortise view“ – projekce na štěrbinu, c - bočná 

projekce 

 

 

3.2.1 Radiodiagnostika – RTG 

 

Hodnocení RTG nálezu je zásadní v diagnostice zlomenin hlezna (Obr. 9). V AP projekci 

hodnotíme překrytí tibie a fibuly <10mm signalizující lézi syndesmozy, tibiofibulární „clear 

space“> 5mm poukazující opět na lézi syndesmózy, úklon talu, resp. rozšíření kloubní štěrbiny 

mediálně nebo laterálně indikující mediální nebo laterální lézi. V bočné projekci sledujeme 

kongruenci kloubních ploch talu a distální tibie, zlomeninu na fibule, resp. její směr a délku, a 

zlomeninu zadního malleolu, její velikost. V projekci na kloubní štěrbinu, prováděné v cca 15-

20 ̊ vnitřní rotaci, hodnotíme mediální a laterální clear space. Jeho velikost > 4mm signalizuje 

laterální posun talu. Talokrurální úhel, normálně 8-15 ̊, svírající přímky proložené dolním 

okrajem tibie a intermalleolárně. Úhel by neměl být větší nebo menší o více než 2-3 stupně 

oproti zdravé straně, dále opět tibiofibulární překryv a posun talu ne větší než 1mm. Lze doplnit 
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stress – držené snímky v dorziflexi a zevní rotaci k ozřejmení mediální leze, v akutní fázi 

poranění ale obtížně proveditelné. 

 

 

  Obr. 9. Hodnocení RTG nálezu: 

 

 

 

 

 

3.2.2   CT vyšetření 

 

   CT vyšetření se postupně s rostoucí mírou poznatků stává stejně jako dříve prosté RTG 

základní vyšetřovací zobrazovací metodou v diagnostice zlomenin hlezna. (Obr. 10) Umožňuje 

přesně určit lokalizaci lomných linií, tvar a velikost fragmentů, postižení kloubní plochy a míru 

dislokace fragmentů. Jako kontrolní vyšetřovací metoda se dále prosazuje v pooperačním 

hodnocení úspěšnosti operační léčby. A to jak ve fázi časné pooperační, tak i v dlouhodobém 

hodnocení a sledování ošetřených pacientů.  

   Transversální řezy CT dovolují přesně určit lokalizaci lomných linií, zejména na kloubní 

ploše distální tibie. V kontrastu s RTG vyšetřením odhalují menší i větší fragmenty, které na 

konvenčním RTG snímku nemusí být jasně patrné. Lze přesně vysledovat k jak velkému 

poškození kloubní plochy došlo a je možné kvantifikovat míru dislokace jednotlivých 

fragmentů přesným změřením vzdáleností. Stejně jako jsme schopni posoudit správnost uložení 

fibuly v distální tibiální incisuře, při nejasnosti můžeme použít srovnávací vyšetření se zdravou 

stranou, což nám umožní i do jisté míry eliminovat vliv různých vývojových variet. 

   2D (dvoudimenzionální) rekonstrukce v sagitální a koronární rovině zpřesňují možnost 

určení velikosti a tvaru fragmentů v předozadním a pravolevém směru, správnost postavení 

1. zkrácení fibuly 

2. ztráta paralelity linie talu a zevního 

kotníku 

3. porušení tibiofibulární linie 

 

4. rozšíření štěrbiny tibiálně „medial clear space“    

5. rozšíření tibiofibulárního „lateral clear space“     

6. úklon talu 
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jednotlivých kostí v hlezenném kloubu, tedy míru možné subluxace až luxace. Slouží 

k hodnocení a předoperačnímu plánování, stejně jako jsou i nekompromisním nástrojem 

pooperačně k posouzení dostatečnosti repozice a správnosti provedené osteosyntézy.  

   3D (třídimenzionální) CT rekonstrukce používáme k prostorovému zobrazení jednotlivých 

fragmentů. Nehodnotíme zde pouze lomné linie, zvláště ty jemné, ale podle tvaru a lokalizace 

fragmentů jsme schopni po předchozím zhodnocení 2D nálezů se rozhodnout o správné volbě 

operačního přístupu nebo přístupů a strategie operačního výkonu. 3D rekonstrukce jsou tvořeny 

po zpracování základních dat příslušným programem každého CT přístroje dle výrobce. 3D 

pohledy nám umožňují ve 360 stupňovém zobrazení postupně vyhodnotit tvar a lokalizaci 

fragmentů jak při běžném pohledu při otáčení okolo dlouhé osy bérce, tak například při 

subtrakci talu umožňují i pohled odspodu do kloubní plochy tibie. Při velkém množství 

fragmentů a podle stavu měkkých tkání můžeme pak volit i mezi jedno či vícedobým operačním 

výkonem.  

   

 

 
 
Obr.10: CT vyšetření hlezna – a – transversální řezy, b – koronární 2D rekonstrukce, c – sagitální 2D 

rekonstrukce, d – 3D rekonstrukce ve 360st. zobrazení 
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3.3   Klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna – přehled 

 

Zlomeniny zadní hrany distální tibie byly dlouhá léta klasifikovány pouze na základě bočného 

rtg snímku hlezna, a to podle velikosti odlomené kloubní plochy distální tibie. Tento přístup 

byl používán od začátku 20. století. První CT klasifikace zlomenin zadní hrany byla 

publikována až v roce 2006. 

 

3.3.1 První radiologické klasifikace 

Pokusy klasifikovat zlomeninu zadní hrany distální tibie začaly brzy poté, co ji na rtg poprvé v 

r. 1899 popsal Henri Chaput (Chaput V, 1907). Grondahl (Grondahl NB, 1913) v r. 1913 

rozdělil zlomeniny zadní hrany distální tibie do tří skupin, a to na „proper fractures of posterior 

lip, fractures of posterolateral corner of distal tibia, and fractures consisting of cortical avulsion 

from the dorsal surface of the tibia“. Souligoux (Souligoux, 1913) v r. 1913 rozeznával rovněž 

tři typy poranění zadní hrany. V prvním případě byl odlomen pouze „posterior tubercle“, zbytek 

zadní hrany zůstal intaktní. V druhém případě byla odlomena celá zadní hrana (lip), a to jako 

„a thin bone lamela“. Ve třetím případě byla rovněž odlomena celá zadní hrana, a to jako 

„conical fragment on wider base carrying a piece of articular surface of varying size“. 

Ashhurst a Bromer (Ashhurst APC, Bromer RS, 1922) v r. 1922 zhodnotili soubor více než 300 

zlomenin hlezna. Odlomený zadní fragment distální tibie klasifikovali podle velikost na „small, 

medium and large fragments“ (Obr. 11). 

 

 

Obr. 11: Ashhurstova klasifikace z r. 1922, a – malý fragment, b – střední fragment, c – velký fragment. 

 

3.3.2 První klinicky orientovaná klasifikace 

   Nelson a Jensen (Nelson MC, Jensen NK, 1940) v roce 1940 rozdělili zlomeniny zadní hrany 

na „classic fractures“ postihující více než třetinu kloubní plochy a „minimal fractures“ 
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postihující méně než jednu třetinu (Obr. 12). U klasického typu autoři doporučili osteosyntézu 

šroubem z posteromediálního přístupu. Doporučení operačně reponovat a fixovat zadní hranu 

nesoucí minimálně třetinu kloubní plochy následně převzala řada dalších autorů a ve své 

podstatě je respektováno dodnes. 

 

Obr. 12: Nelson-Jensenova klasifikace z r. 1940 

„Classic fracture“ postihující více než třetinu kloubní plochy a „minimal fracture“. 

 

3.3.3 Weberova topografická klasifikace 

   B. G. Weber (Weber BG, 1966) ve své monografii věnované zlomeninám hlezna publikované 

v r. 1966 rozlišoval dva typy zlomenin zadní hrany, a to podle jejich lokalizace (Obr. 13): 

1. laterálně ležící fragment, 

2. mediálně ležící fragment. 

Ze schematického vyobrazení je patrné, že u posterolaterálního fragmentu zasahovala lomná 

linie do incisury. Posteromediální fragment byl méně častý a lomná linie probíhala 

extraincisurálně. 
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Obr. 13: Weberova klasifikace z r. 1966 

Posterolaterální intraincisurální fragment a posteromediální extraincisurální fragment. 

 

 

 

3.3.4 Heimova klasifikace posterolaterálního fragmentu 

   Jeden z významných protagonistů AO v oblasti hlezna, Urs Heim (Heim U, 1982), publikoval 

v r. 1982 radiologickou klasifikaci zlomenin zadní hrany distální tibie vzniklou na základě 

analýzy 154 operovaných případů. Popsal celkem pět typů zlomeniny zadní hrany, a to dva 

extraartikulární, tři intraartikulární (Obr. 14): 

a – extraartikulární avulze tuberculum posterius tibiae 

se začátkem lig. tibiofibulare posterius, 

b – podélný úzký extraartikulární fragment zadní hrany tibie odtržený s úponem kloubního 

pouzdra, 

c – velký intraartikulární fragment zadní hrany, 

d – malý intraartikulární fragment zadní hrany, 

e – malý intraartikulární fragment s impresí přiléhající kloubní plochy tibie. 

Typ a je extraincisurální zlomenina, zbývající čtyři (b, c, d, e) nesou čtvrtinu až třetinu (b, d, 

e), typ c dokonce polovinu incisury. 
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Obr. 14: Heimova klasifikace z r. 1982 

a – extraartikulární avulze tuberculum posterius tibiae se začátkem lig. tibiofibulare posterius, b – podélný úzký 

extraartikulární fragment zadní hrany tibie odtržený s úponem kloubního pouzdra, c – velký intraartikulární 

fragment zadní hrany, d – malý intraartikulární fragment zadní hrany, e – malý intraartikulární fragment s impresí 

přiléhající kloubní plochy tibie. 
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3.3.5 AO radiologická klasifikace 

   AO klasifikace z r. 1987 (Müller ME et al., 1987) označuje zlomeniny zadního okraje distální 

tibie společným, ale ve skutečnosti nesprávným termínem, „Volkmann lesion“. Na základě rtg 

bočné projekce rozlišuje tři typy zlomenin, a to (Obr. 15):  

1 – extraartikulární kortikální avulzi, 

2 – intraartikulární malý fragment,  

3 – intraartikulární velký fragment. 

Všechny tři typy jsou považovány za avulzní poranění lig. tibiofibulare posterius. 

 

 

Obr. 15: AO klasifikace z r. 1987 

a – extraartikulární zlomenina, b – malý intraartikulární fragment, c – velký intraartikulární fragment. 

 

3.3.6 Jednorovinná CT klasifikace 

   První CT klasifikaci zlomenin zadní hrany publikovali Haraguchi et al. v r. 2006 (Haraguchi 

et al., 2006). Autoři vycházeli ze souboru 57 pacientů: 

Typ I – posterolaterální šikmý typ je nejčastější (67 %). Odlomený trojúhelníkovitý fragment 

je vylomen z posterolaterální části distální tibie. 

Typ II – mediálně extendující typ (19 %) zasahuje do zadní části vnitřního kotníku. Může být 

tvořen jedním, ale i dvěma fragmenty. 

Typ III – skořápkový typ (smal-shell type, 14 %) je tvořen drobnými fragmenty kortikalis zadní 

hrany. 

Haraguchiho klasifikace je v některých směrech problematická. Anatomie fragmentů byla 

hodnocena pouze na transverzálních řezech. Chybělo hodnocení vycházející z 2D CT či 3D CT 

rekonstrukcí, které by ukázaly skutečný tvar fragmentu. 
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3.3.7 Srovnání jednotlivých klasifikací 

   V současné době panuje shoda, že tvar odlomeného fragmentu a průběh lomných linií není 

možné určit ze standardních rtg snímků. Stejně tak to není zcela možné určit z peroperačních 

nálezů, neboť silný periost a mohutné lig. tibiofibulare posterius překrývají odlomený 

fragment(y). To je patrné u Weberovy a Heimovy klasifikace. Naše CT nálezy nemohou 

potvrdit existenci extraincisurálního posteromediálního fragmentu Weberovy klasifikace, který 

se navíc vyskytuje mnohem častěji, než autor uvádí. V případě AO a Heimovy klasifikace se 

rozcházíme v otázce extraartikulárních fragmentů. Ve všech námi analyzovaných případech 

nesl odlomený fragment kloubní plochu distální tibie. Posoudit tento fakt peroperačně není 

vzhledem k výše uvedeným anatomickým důvodům možné. Na straně druhé lze v Heimově 

klasifikaci nalézt všechny námi popsané typy s výjimkou typu 3. 

Haraguchiho CT klasifikace vychází pouze z transverzálních řezů, což je pro posouzení tvaru 

fragmentu a průběhu lomných linií nedostatečné.   
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4. Experimetální část 
 

Experimentální část jsme rozdělili na část anatomickou a klinicko-radiologickou. 

   V anatomické části jsme se zaměřili na anatomickou stavbu hlezenného kloubu, vazivový 

stabilizační aparát hlezna a zejména na oblast fibulární incisury tibie jako klíčové oblasti pro 

hodnocení stability kloubu při poranění zadní hrany tibie a ligamentózního aparátu u luxačních 

zlomenin hlezna.  

   V klinicko-radiologické části jsme hodnotili na našem souboru pacientů s luxačními 

zlomeninami hlezna s odlomením zadní hrany tibie provedené základní RTG vyšetření a 

zejména pak CT vyšetření ve 2D a 3D rekonstrukcích, kde jsme aplikovali poznatky z výsledků 

anatomické části pro správné hodnocení CT skenů s cílem stanovení klasifikace zlomenin zadní 

hrany tibie u luxačních zlomenin hlezna. Klasifikace pak sloužila pro stanovení metody léčby 

a u operační terapie pak k návrhu nejvhodnějšího operačního přístupu možnou metodu fixace 

– osteosyntézy. Na souboru pacientů jednoho ze stanovených typů zlomeniny zadní hrany jsme 

pak vyhodnocovali RTG, CT a klinické výsledky provedených osteosyntéz jako klinické 

aplikace vzniklé klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u luxačních zlomenin hlezna. 

   V klinické části jsme zachytili výskyt některých specifických typů luxačních zlomenin hlezna 

s odlomením zadní hrany tibie, které vyžadují v klinické praxi zvýšenou pozornost jak ve 

vlastní diagnostice, tak zejména v části terapeutické, kdy tyto typy zlomeniny jsou spojeny se 

zvýšením rizikem poúrazových komplikací. Patří sem tzv. Maissoneuveova a Bosworthova 

zlomenina hlezna.  

 

 

 

4.1  Fibulární incisura tibie – anatomická studie 

 

Materiál: Ve studii byly použity vzorky mužských a ženských tibií z Pachnerovy osteologické 

sbírky Anatomického ústavu 1. LF UK. Tato sbírka pocházející z let 1934-1935 poskytuje 

základní informace o každé kostře, tj. pohlaví, věk a výšku jedince v době smrti. 

Ze studie byly vyloučeny všechny vzorky s patologickými změnami a známkami poškození. 

Série tedy zahrnovala 261 tibií, z toho 190 mužských a 71 ženských, 142 pravých a 119 levých. 

Průměrný věk dárců byl 51 let (rozmezí 18–87), průměrný věk mužů 52 let (rozmezí 20–87), 

průměrný věk žen 47 let (rozmezí 18–82). Průměrná výška mužů byla 168 cm (rozsah 152–

183), žen 156 cm (rozsah 140–173). 
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Metody: na každé tibii byly měřeny následující parametry (obr. 16, 17): 

- délka tibie (LT – tibial length), tj. vzdálenost od antropometrického bodu na mediálním 

kondylu proximální tibie k apexu mediálního malleolu, 

- výška incisury (FNH – fibular notch height), tj. vzdálenost od nejvyššího bodu kloubní 

plochy distální tibie (facies articularis inferior tibiae) do nejvyššího bodu incisury, kde se sbíhají 

incisurální hranice do mezikostní kristy, 

- šířka incisury v nejširším bodě (Wmax) - tj. mezi předním a zadním okrajem incisury 

- šířka incisury ve vzdálenosti 3 mm (L3) nad nejvyšším bodem kloubní plochy distální tibie, 

- hloubka incisury ve vzdálenosti 3 mm (D3) nad nejvyšším bodem kloubní plochy distální 

tibie 

- šířka incisury měřená jako linie spojující incisurální hranu ve vzdálenosti 10 mm (W10) nad 

nejvyšším bodem kloubní plochy distální tibie 

- hloubka incisury měřená na linii kolmé na linii spojující okraje incisury 10 mm (D10) nad 

nejvyšším bodem kloubní plochy distální tibie, 

- nejhlubší bod incisury měřený na úrovni nejvyšší části předního a zadního tibiálního 

tuberkula (Dmax) a jeho vzdálenost od nejvyššího bodu kloubní plochy distální tibie (D). 

Každé měření bylo provedeno každým autorem dvakrát pomocí posuvného měřidla s přesností 

0,1 mm. První měření sloužilo k osvojení techniky a výsledky druhého byly dále zpracovány. 

 
 
Obr. 16. Měření hloubky incisury (FN) a – kloubní konec distální tibie, pohled zespodu; b- schéma; c – incisura 

pravé distální tibie, pohles hora. a – tuberculum anterius tibiae (Chaput); b – tuberculum posterius tibiae, c – 

přední kolikulus mediálního kotníku. D – hloubka incisury 
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Obr. 17. Výše měření hloubky incisury na zevní straně pravé distální tibie. a + b – schémata, c – vzorek suché 

kosti: H – výše incisury, a – tuberculum anterius tibiae (Chaput); b – tuberculum posterius tibiae, L –kloubní 

plocha distální tibie, L3 – o 3 mm proximálněji a -  L10 – o 10 mm proximálněji od kloubní plochy distální tibie 

 

Hodnocení: získaná data byla zpracována pomocí tabulek Microsoft Excel Office 2016, včetně 

výpočtu hodnot maximálních, minimálních, středních, hodnot mediánu a směrodatných 

odchylek. 

 

 

4.2 Anatomie a klasifikace fragmentu zadní hrany tibie u zlomenin hlezna – klinická 

studie 

 

Soubor 

Do studie bylo zahrnuto sto čtyřicet jedna jedinců (63 mužů a 78 žen) s frakturou nebo s luxační 

frakturou hlezna typu Weber B nebo Weber C a průkazem fragmentu zadní hrany tibie na 

standardních rentgenových snímcích, zpracovaných na pracovištích autorů od ledna 2012 do 

prosince 2013. Průměrný věk pacientů byl 49 let (rozmezí 19–83 let). Pravá strana byla 

postižena 83krát a levá strana 58krát. Vylučovacím kritériem byl věk pacientů mladších 18 let, 

neschopnost poskytnout písemný souhlas, zlomenin pilonu, přítomnost posttraumatické artrozy 

a již existujících deformit hlezna. 

 

Metodika  

U všech pacientů byly pořízeny rentgenové snímky po poranění v předozadní, bočné a projekci 

na kloubní štěrbinu („mortise view“). V případě subluxace nebo luxace talu byla provedena 

emergentní uzavřená repozice v dostatečné intravenózní analgezii a byly provedeny kontrolní 

rentgenové snímky po repozici s naloženou fixací. U vysoko uložených zlomenin fibuly 

Weberova typu C (Maisonneuveova zlomenina) byly provedeny předozadní a bočné 

rentgenové snímky bérce. 
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   Všichni pacienti podstoupili CT vyšetření s rekonstrukcemi v transversálních, sagitálních a 

frontálních rovinách. Všichni byli povinni podepsat informovaný souhlas. Vyšetření CT bylo 

odmítnuto 3 pacienty kvůli klaustrofobii nebo jiným obavám a byli ze studie vyloučeni. Všichni 

pacienti byli informováni, že výsledky CT vyšetření mohou být použity pro studii anatomie 

zadní hrany tibie a souhlasili. Vyšetření byla provedena na multidetektorových CT: 64-řádkový 

Somatom Sensation 64 (Siemens AG, Erlangen, Německo) pomocí následujícího helikálního 

vyšetřovacího protokolu: 64 9 0,6 mm, 0,55 pitch, 0L gantry tilt se ziskem 120 kV, 90 mA a 

skener matice 512 x 512 nebo 320 řádků Toshiba Aquilion One 320 (Toshiba Medical Systems 

Europe, Praha, Česká republika) provedeno vyšetření v tloušťce řezu 0,5 mm v rozsahu 160 

mm, 0L gantry tilt se ziskem 120 kV, 75 mA. Byly získány konvenční axiální měkké 3,0 mm 

řezy a 1,0 mm ostré axiální řezy, ze surových dat se skenerem Siemens byly přeformátovány 

na 3,0 mm (přírůstek 2,0 mm) středně měkké koronární a 3,0 mm (2,0 mm přírůstek) střední 

měkké sagitální 2D rekonstrukce. S přístrojem Toshiba byly získány axiální 0,5 mm ostré a 

měkké řezy a byly přeformátovány na 2 mm (s 2,0 mm nárůstem) axiální, koronální a sagitální 

kostní 2D rekonstrukce. Kromě toho byly ze zdrojových dat generovány rekonstrukce 

trojrozměrného vykreslování (VR) a projekce o maximální tloušťce 3–40 mm (MIP) pomocí 

zdrojových dat za pomoci softwaru Siemens syngo MMWP VE27A (Siemens AG, Berlín, 

Německo) respektive Toshiba Vital Vitrea fX v2.1 (Toshiba Medical Systems Europe, Praha, 

Česká republika), umožňující multiprojekční zobrazení hlezna. 3D CT rekonstrukce byla 

provedena u 91 pacientů (64,5%). 

 

Hodnocení 

Rentgenové snímky byly použity k vyhodnocení typu fraktury fibuly, přítomnosti subluxace 

nebo luxace talu, typu mediální léze, tj. fraktury mediálního malleolu, ruptury deltového vazu 

nebo přítomnosti znamení „vločkového“ fragmentu při poranění mediálního malleolu. Mediální 

„clear space“ 4 mm a více byl klasifikován jako ruptura deltového vazu. Suprasyndesmální 

(Weber typ C) fraktura fibuly byla klasifikována jako nízká (distální třetina), diafyzární (střední 

třetina) a vysoká (proximální třetina fibuly). 

CT vyšetření a 3D CT byly použity k vyhodnocení tvaru a velikosti fragmentu zadní hrany 

tibie. Za tímto účelem byl zadní okraj tibie rozdělen do následujících částí – zadní hrbolek tibie 

(PTT), zadní okraj (PR), sulcus malleoli (SM) a zadní kolikulus (CP) (jak je znázorněno na 

Obr. 16). Dalším aspektem hodnocení bylo rozšíření zlomeniny do incisury tibie (incisura 

fibularis tibiae). Interkolikulární sulkus byl stanoven jako konvenční kritérium pro rozlišení 

mezi trimalleolární zlomeninou hlezna a částečnou zlomeninou pilonu tibie. Byli zahrnuti 
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pacienti s fragmentem zadní hrany nesoucím pouze zadní kolikulus mediálního kotníku, 

zatímco ti pacienti s fragmentem zadní hrany nesoucím celý mediální malleolus byli 

klasifikováni jako pacienti s částečnou zlomeninou tibiálního pilonu, a proto byli ze studie 

vyloučeni. Oba hlavní autoři nezávisle kontrolovali všechny rentgenové a CT snímky. V 

případě odlišné klasifikace bylo dosaženo shody společným přezkoumáním příslušných skenů. 

Průřez plochy zadního fragmentu byl vyjádřen jako procento celého průřezu plochy distální 

tibie na CT transversálních skenech příslušným softwarem CT. 

Léze mediálního malleolu byla hodnocena pomocí klasifikace podle Pankoviče a Shrivarama 

(Pankovich AM, Shivaram MS, 1979). Zlomeniny byly rozděleny na základě CT na zlomeninu 

předního kolikulu, zlomeninu předního kolikulu a částečnou zlomeninu zadního kolikulu a 

zlomeninu celého mediálního malleolu, tj. zlomeninu bikolikulární. 

 

 

 

4.3  CT kontrolované výsledky přímé repozice a vnitřní fixace fragmentu zadní hrany 

tibie u zlomenin hlezna – aplikace vzniklé klasifikace zlomenin zadní hrany tibie 

 

Materiál 

Do studie byli zahrnuti pacienti operovaní v období mezi lednem 2010 a prosincem 2017 pro 

luxační zlomeninu hlezna se zlomeninou typu čtyři podle vzniklé klasifikace (Bartoníček et al., 

2015). Tento typ byl definován jako velký posterolaterální trojúhelníkový fragment distální 

tibie zasahující zadní polovinu incisury a přibližně jednu třetinu kloubního povrchu distální 

tibie. 

Všichni pacienti zařazení do studie byli dospělého kostního věku a podstoupili předoperační a 

pooperační CT vyšetření hlezna, včetně 2D a 3D CT rekonstrukcí. Dalším předpokladem pro 

zařazení do studie bylo direktní repozice a vnitřní ostaeosyntéza fraktury zadní hrany z 

posterolaterálního nebo posteromediálního přístupu a minimální sledování 1 rok po operaci. 

Kritéria pro vyloučení zahrnovala předchozí zranění nebo artrotické změny hlezna v době 

zranění. 

Kritéria pro zařazení splnilo 19 pacientů (1 muž a 18 žen), s průměrným věkem 58 let (rozmezí 

20–76). Průměrná doba sledování byla 35 měsíců (rozmezí 14–72). Před zahájením studie byla 

studie schválena institucionální etickou radou. Pacienti byli požádáni o souhlas s účastí na studii 

při posledním sledování v roce 2018. Studie byla přezkoumána a schválena místní etickou 

komisí.  
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Metodika 

Po přijetí do nemocnice byly u všech pacientů provedeny rentgenové snímky ve třech 

projekcích, tj. předozadní, bočné a projekci na štěrbinu (mortise view). Tam, kde to bylo nutné, 

byly provedeny snímky celého bérce v předozadní a bočné projekci, aby se vyloučila zlomenina 

Maisonneuveova (Bartoníček J et al., 2019). Všichni pacienti podstoupili CT vyšetření před 

operací, tj. skeny v axiálních, frontálních a sagitálních rovinách, následovaných 3D CT 

rekonstrukcemi s pohledy zezadu, z mediální a přední strany a z laterální, s v devíti případech 

se subtrakcí fibuly, aby bylo možno prohlédnout incisuru tibie. 

Velikost fragmentu zadního malleolu byla hodnocena na axiálním CT řezu2 mm nad linií 

hlezenného kloubu. Na základě propagace lomné linie mediálně byla velikost fragmentu 

rozdělena do tří podtypů (Bartoníček et al., 2019, Bartoníček et al., 2015): 

1. lomná linie procházela laterálně od maleolárního sulku 

2. lomná linie zasahovala malleolární sulkus, 

3. lomná linie zasahovala zadní kolikulus nebo interkolikulární žlábek 

Zlomeniny fibuly byly klasifikovány v 16 případech jako typu Weber B a ve třech případech 

jako typu Weber C, včetně dvou případů Maisonneuveovy zlomeniny (MF). Mediální léze byla 

v deseti případech hodnocena jako bikolikulární zlomenina s intaktním deltovým vazem, v šesti 

případech jako léze deltového vazu a ve třech případech jako osteoligamentózní léze, tj. 

kombinace zlomeniny předního kolikulu a ruptury tibiotalární části deltového vazu. 

Operační postup byl stanoven na základě všech identifikovaných lézí, včetně chirurgických 

přístupů a sledu léčby jednotlivých poranění. Pouze tři pacienti byli operováni do 24 hodin od 

zranění; zbývajících 16 pacientů bylo léčeno v intervalu 5–17 dnů po poranění. Celá skupina 

byla operována osmi zkušenými traumatology. 

Všechny operace byly prováděny s použitím turniketu a s perioperačním RTG. Posterolaterální 

přístup k zadní hraně a distální fibule s pacientem v pronační nebo polopronační poloze byl 

použit u 14 pacientů, z toho u osmi pacientů v kombinaci s mediálním přístupem k léčbě 

zlomeniny mediálního malleolu (MM). U pěti pacientů byl použit posteromediální přístup u 

pacienta v poloze na zádech umožňující léčbu PM a MM, vždy v kombinaci s laterálním 

přístupem k léčbě současné zlomeniny fibuly. Na konci operace byl proveden zevně rotační 

test, pro zhodnocení stability syndesmozy po stabilizaci všech kostních poranění. 

V 11 případech byla fraktura PM řešena jako první, poté fraktura distální fibuly a následně 

fraktura MM (pět pacientů). V osmi případech byla nejprve reponována a fixována 
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bikolikulární fraktura mediálního malleolu, po které následovalo ošetření fraktury PM a 

fraktury distální fibuly. Osteosyntéza fibuly byla vždy provedena po fixaci PM.  

Přímá repozice a fixace PM byla vždy prováděna za vizuální kontroly pomocí dlahy tvaru T 

nebo L vel. 3,5 mm, nebo kombinací žlábkové dlahy a 3,5 mm kortikálních šroubů. Šrouby 

byly vedeny skrz přední kortikalis, aby se zvýšila stabilita konstrukce. 

Po fixaci zlomeniny byl „medial clear space“ zkontrolován po dokončení vnitřní fixace PM a 

fibuly. Revize deltového vazu nebyla vyžadována v žádném ze šesti případů ruptury. 

Stabilita tibiofibulární syndesmozy byla potvrzena po vnitřní fixaci „hook“ testem (Heim U, 

Pfeiffer KM, 1991). U čtyř pacientů se zlomeninou fibuly typu Weber B byla detekována 

nestabilita syndesmozy („lateral clear space“ - 6 mm) a fixována 3,5 mm kortikálním šroubem. 

U dvou MF (Maisonneuvova zlomenina) byla provedena vnitřní osteosyntéza PM z 

posterolaterálního přístupu, následovaná stabilizace tibiofibulární syndesmozy dvěma 

tetrakortikálními syndesmálními šrouby. Přesnost repozice distální fibuly do incisury byla 

zkontrolována z krátkého anterolaterálního řezu. 

Druhý pooperační den byly provedeny rentgenové snímky hlezna ve třech projekcích, v případě 

MF rentgenový snímek dolní končetiny ve dvou projekcích. CT vyšetření bylo použito k 

posouzení kvality repozice všech zlomenin a polohy distální fibuly v incisuře tibie. Repozice 

PM byla hodnocena jako vynikající v případě mezery / odstupu v kloubní ploše ≤ 1 mm, jako 

uspokojivá s posunem 1–2 mm a jako špatná s posunem ˃ 2 mm. 

Poloha fibuly v incisuře byla hodnocena podle Bartoníčka et al. (Bartoníček et al., 2019) a 

Boszczyk et al. (Bosczyk et al., 2018). Jako správná byla považována poloha s předozadním a 

mediolaterálním posunem ˂ 2 mm nebo s rotační odchylkou ˂ 5 °. 

Poraněná končetina byla imobilizována v sádrové fixaci po dobu 6 týdnů, přičemž částečná 

zátěž (20 kg) byla povolena od 3. týdne. Po odstranění sádry byli pacienti podrobeni 

radiografickému sledování a byli ambulantně sledováni s postupným zvyšováním zátěže. Další 

klinické a radiologické sledování bylo naplánováno na 3, 6 a 12 měsíců po operaci. 

Syndesmální šroub byl odstraněn 8–10 týdnů po operaci ve všech šesti případech. Implantáty z 

fibuly a mediálního malleolu byly odstraněny u 12 pacientů pro lokální dyskomfort mezi 12. a 

20. měsícem po operaci. Implantáty z PM byly odstraněny pouze u jednoho pacienta. 

 

Hodnocení 

Při posledním sledování mezi lednem a dubnem 2019 byly klinické výsledky všech pacientů 

hodnoceny pomocí skóre AOFAS. Rentgenové snímky hlezna ve třech projekcích. Pacienti se 

skóre AOFAS <85 bodů byli indikováni k následnému CT vyšetření. 
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Artrotické změny byly klasifikovány podle Kellgrenovy a Lawrenceovy stupnice (Kellgren JH, 

Lawrence JS, 1957): stupeň 0 - normální, žádné změny; 1. stupeň – mírné, malé okrajové 

osteofyty bez zúžení kloubního prostoru; Stupeň 2 - střední, malé okrajové osteofyty s 

definitivním zúžením kloubního prostoru, s nebo bez subchondrální sklerózy; Těžký stupeň 3, 

mnohočetné velké osteofyty, úplná ztráta kloubního prostoru, skleróza subchondrální kosti, 

ztráta kontury kloubu. 

Statistická analýza nebyla provedena kvůli malému počtu pacientů a rozsahu proměnných 

(zlomeniny, vazivové léze, chirurgické přístupy). 
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4.4  Specifické typy luxačních zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany tibie 

 

4.4.1 Bosworthova luxační zlomenina hlezna 

Materiály a metodika 

Provedli jsme systematický výzkum literatury s využitím databáze PUBMED, Google a Google 

Scholar a analýzu odkazů ze studií zabývajících se dosud BF (Bosworthova zlomenina – viz 

Obr. 18), aby bylo možné sledovat jednotlivé případy této zlomeniny dokumentované 

rentgenovými snímky. Kromě toho jsme analyzovali naši vlastní sérii 13 pacientů, kteří utrpěli 

poranění klasifikované jako BF, s kompletní radiologickou dokumentací, včetně 7 případů s CT 

vyšetřením včetně 3D CT rekonstrukcí (Obr. 19). Z těchto pacientů bylo 7 mužů a 6 žen. 

Průměrný věk v době úrazu byl 48 let (rozmezí 19–77 let). Pravá strana byla zasažena 8krát a 

levá strana byla zasažena 5krát. 

Kritéria pro zařazení byli kosterně dospělí pacienti se zlomeninou hlezna spojenou se zlomenou 

fibulou dislokovanou dozadu z incisury tibie a zachycenou za distální část tibie. 

Hodnotili jsme prevalenci zlomenin PM u BF a typ zlomenin fibuly podle Weberovy 

klasifikace. V případech vyšetřovaných CT byl zaznamenán typ zlomenin PM založený na 

vzniklé klasifikaci (Bartoníček et al., 2015) zlomeniny zadní hrany tibie, typ dorsální dislokace 

distální fibuly a operativní léčba oddělené zadní hrany tibie PM. 

 

 

Obr. 18. Typickou radiologickou charakteristikou Bosworthovy luxační zlomeniny jsou překrytí distální tibie a 

fibuly v předozadní projekci, zadní subluxace talu a tibiofibulární disociace v bočné projekci 
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Obr. 19. Dislokace proximálního fibulárního fragmentu za nedislokovaný fragment zadního malleolu 

prokázanou CT axiálními skeny a 3D CT rekonstrukcí. Fragment PM – posterior malleolus, Fp – proximální 

fibulární fragment, Fd – distální fibulární fragment. 

 

 

 

4.4.2 Maisonneuveova zlomenina 

Soubor 

   Do souboru vzniklého v období leden 2012 až září 2019 byli zařazeni pouze dospělí pacienti 

s luxační zlomeninou hlezna, kde fibula byla zlomena pouze ve své proximální čtvrtině. 

Vyloučeni byli všichni pacienti s předchozími poraněními či operacemi hlezna a 

degenerativními nebo jinými patologickými změnami. Vyřazeno bylo i 6 pacientů s dvojitou 

zlomeninou fibuly. Celý soubor tak tvořilo 70 pacientů, 47 mužů a 23 žen.  

 

Metodika 

   Na základě rtg snímků, CT, MR a peroperačních nálezů jsme hodnotili následující parametry: 

věk pacientů a jejich distribuce v dekádách, anatomie zlomeniny fibuly, poranění mediálních 

struktur (lig. deltoideum, malleolus medialis), zlomeninu zadní hrany tibie a její typ (dle nově 

vzniklé klasifikace), rozsah vazivových poranění (lig. tibiofibulare anterius a lig. tibiofibulare 

interosseum), vztah distální fibuly k incisuře tibie, přítomnost dalších poranění v oblasti hlezna. 

   U všech pacientů byl zhotoven rtg hlezna ve 3 projekcích (předozadní, bočná a projekce na 

vidlici) a rtg celého bérce ve 2 projekcích (předozadní a bočná). CT vyšetření hlezna bylo 

zhotoveno u 59 pacientů, u 49 z nich byly zhotoveny také 3D rekonstrukce. Předoperační MR 

vyšetření bylo provedeno u 4 pacientů (všichni 4 měli již CT) ke zhodnocení vazivových 

poranění. Operováno bylo 67 pacientů, z toho otevřeně byla distální fibula reponována u 54 z 

nich, u 13 pacientů byla repozice distální fibuly provedena zavřeně. 



 36 

 

5. Přehled a zhodnocení výsledků 

5.1  Fibulární incisura tibie – anatomická studie  

 

Výsledkem našich měření parametrů incisury, a to zejména její výšky a hloubky je v klinické 

praxi použitelné a doporučené správné hodnocení postavení fibuly v incisuře ve výšce 5 mm 

nad kloubním povrchem distální tibie. Vzhledem k naměřené výšce incisury v rozmezí 27-61 

mm lze pak vyvodit doporučení pro správné zavedení syndesmálního šroubu při operacích 

hlezna v rozsahu přibližně 25-60 mm od kloubního povrchu distální tibie. Přehled výsledků 

všech měřených parametrů je uveden v tabulce 1. 

 

Délka tibie: Průměrná délka tibie v celé sérii byla 350,0 ± 25 mm (rozsah 280–407); z toho u 

mužů 360 ± 20 mm (rozsah 312–407) a u žen 324 ± 16 mm (rozsah 280–350). 

Výška incisury: Průměrná výška v celé sérii byla 42,5 ± 0,56 mm (rozmezí 27–61); z toho u 

mužů 43 ± 6 mm (rozmezí 27–61) a u žen 42 ± 4 mm (rozmezí 33–51). Pouze 4 jedinci (1,5%) 

vykazovali výšku FN ≤ 30 mm a 4 jedinci (1,5%) výšku FN ≥ 55 mm. 

Poměr délky tibie/výška incisury: Tento poměr byl v celé sérii 0,12 ± 0,02 (rozmezí, 0,08 - 

0,16), z toho u mužů 0,12 ± (rozmezí 0,08– 0,15) a u žen 0,13 ± 0,01 (rozsah 0,1-0,16). 

Šířka incisury na úrovni kloubního povrchu distální tibie: Průměrná hodnota v celé sérii 

byla 23,6 ± 2,6 mm (rozmezí, 17–32), z toho u mužů 24,6 ± 2,2 mm (rozmezí 20–32) a u žen 

21 ± 1,6 mm (rozsah 17–25). 

Šířka FN ve vzdálenosti 3 mm nad tibiální plafond: Hodnota v celé sérii byla 22 ± 2,2 mm 

(rozmezí 17-29), z toho u mužů 22,7 ± 2 mm (rozmezí 18-29) a u žen 20,2 ± 1,6 mm (rozsah 

17–27). 

Hloubka incisury ve vzdálenosti 3 mm nad kloubním povrchem distální tibie: Průměrná 

hodnota v celé sérii byla 3,8 ± 1,2 mm (rozmezí 1,4-7,6), z toho u mužů 3,9 ± 1,3 mm (rozmezí 

1,4-7,6) a u žen 3,4 ± 1,1 mm (rozsah 1,6-6 mm). 

Šířka incisury 10 mm nad kloubním povrchem distální tibie: Průměrná hodnota v celé sérii 

byla 18,9 ± 2,3 mm (rozmezí 14–26), z toho u mužů 19,6 ± 2,1 mm (rozmezí 14–26) a u žen 

17,2 ± 4,4 mm (rozsah 14-22). 

Hloubka incisury 10 mm nad kloubním povrchem distální tibie: Průměrná hodnota v celé 

sérii byla 4,1 ± 1,2 mm (rozmezí 1,5-7), z toho u mužů 4,3 ± 1,2 mm (rozmezí 1,5-7) a u žen 

3,7 ± 1,1 mm (rozsah 2-6,5). 
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Maximální hloubka incisury a její úroveň ve vztahu ke kloubnímu povrchu distální tibie: 

Maximální hloubka FN v celé sérii byla 4,5 ± 1,2 mm (rozsah 2–8), z toho u mužů 4,8 ± 1,2 

mm (rozsah 2-8) a u žen 4 ± 1 mm (rozmezí 2,5-6,5). Celkem 145 (56%) tibií bylo hlubších než 

4 mm. Vzdálenost od nejhlubšího bodu FN k nejvyššímu bodu kloubního povrchu distální tibie 

byla v celé sérii 5,3 ± 1 mm (rozmezí 3,8-8,5), z toho u mužů 5,7 ± 1 mm (4,1-8,5) a u žen 5,1 

± 0,9 mm (3,8-8,3). 

 

 

 
 

Tabulka 1 Měření incisury  

BH – body height - tělesná výška, LT – length of tibia - délka tibie po vrchol mediálního maleollu; FNH – fibular 

notch height - výška incisury  mezi kloubním povrchem distální tibie a bodem konvergence incisurálních hranic, 

DM - hloubka incisury  v nejhlubším bodě, D10 – dephth 10 - hloubka incisury 10 mm nad kloubním povrchem 

distální tibie, D3 – dephth 3 - hloubka incisury  3 mm nad kloubním povrchem distální tibie, WM - Šířka incisury  

v nejširším bodě, W3 - šířka incisury  3 mm kloubním povrchem distální tibie, W10 - šířka incisury  10 mm nad 

kloubním povrchem distální tibie, D - vzdálenost od DM ke konvexitě kloubního povrchu distální tibie 

 

 

 

 

  

5.2  Anatomie a klasifikace fragmentu zadní hrany tibie u zlomenin hlezna   

 

Ve všech hodnocených případech našeho souboru 141 jedinců nesl fragment zadní hrany část 

kloubního povrchu distální tibie. Byli jsme schopni zařadit každý ze 137 případů do 

následujících čtyř typů s konstantními patoanatomickými rysy (obr. 20): 

 

Typ 1: extraincisurální fragment s neporušenou fibulární incisurou tibie 

Typ 2: posterolaterální fragment zasahující doincisury 

Typ 3: posteromediální dvoudílný fragment zasahující na mediální malleolus 

Typ 4: velký posterolaterální trojúhelníkový fragment (zahrnující více než jednu třetinu 

incisury) 

 

Ve 4 případech nebylo možné klasifikovat typ zadního tibiálního fragmentu. Byly souhrnně 

označovány jako typ 5 (nepravidelné, osteoporotické fragmenty). 

 

 

 Age 
(y) 

BH 
(cm) 

LT 
(mm) 

FN H 
(mm) 

Dmax 
(mm) 

D3 
(mm) 

D10 
(mm) 

WM 
(mm) 

W3 
(mm) 

W10 
(mm) 

D 
(mm) 

Male 51.7±14.9 168±0.68 359.7±20.4 42.9±5.9 4.8±1.2 3.9±1.3 4.3±1.2 24.6±2.2 22.7±2.0 16.9±2.1 5.7±1.0 

Female 
47.2±16.8 156.7±6.7 323.7±15.7 41.5±4.4 4.0±1.0 3.4±1.1 3.7±1.1 21.0±1.6 20.1±1.4 17.2±1.5 5.1±0.9 

Total 
50.5±15.6 164.5±8.7 349.9±25.0 42.5±5.6 4.5±1.2 3.8±1.2 4.1±1.2 23.6±2.6 22.0±2.2 18.9±2.3 5.3±1.0 
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Typ 1: extraincisurální fragment 

Tento typ byl zaznamenán u 11 (8 %) pacientů (8 mužů, 3 ženy) s průměrným věkem 53 let 

(rozmezí 29–77); pravé hlezno bylo postiženo 7krát a levé 4krát (obr. 21). Ve 4 případech došlo 

k posterolaterální subluxaci talu. Pouze ve 3 případech došlo k avulzi zadního tibiálního 

tuberkulu, v 5 případech byl fragment tvořen zadním tuberkulem a střední částí zadního okraje 

a ve 3 případech se zlomenina týkala pouze mediálního zadního okraje. Průměrná výška 

fragmentu byla 11,2 mm (rozmezí 6–17 mm) a průměrná předozadní hloubka byla 8,1 mm 

(rozmezí 7–10 mm). Maximální příčná plocha fragmentu zahrnovala 9 % (rozmezí 6–12 %) 

plochy průřezu tibiálního pilonu. Zlomenina fibuly typu Weber B byla pozorována 7krát a 

zlomenina typu Weber C 4krát (3 nízké zlomeniny a jedna vysoká zlomenina). Deltový vaz byl 

8krát roztržen, mediální malleolus byl dvakrát zlomen (jednou celý mediální malleolus a jednou 

přední kolikulus s částí zadního kolikulu) a v jednom případě nebyla diagnostikována žádná 

mediální léze. 

 

Typ 2: posterolaterální fragment 

Tento typ byl nejčastější a vyskytoval se u 74 (52 %) pacientů (41 mužů, 33 žen) s průměrným 

věkem 50 let (rozmezí 21–76). Pravé hlezno bylo zastiženo 49krát a levé 25krát. Subluxace 

nebo dislokace talu byla zaznamenána 29krát, 4krát dozadu a 25krát dozadu a zevně. 

Ve 43 případech byl fragment tvořen pouze zadním hrbolkem (obr. 21b). Ve 20 případech se 

fragment skládal ze zadního tuberkulu a mediálního zadního okraje (obr. 23) a v jednom případě 

se linie zlomeniny táhla až k maleolárnímu sulku. Naproti tomu v 11 případech byl fragment 

malý a nesl pouze boční část zadního tuberkulu. Čtvrtina až třetina fibulární incisury byla 

zasažena ve 48 případech, méně než čtvrtina ve 24 případech a polovina incisury ve 2 případech. 

Příčné a sagitální CT skeny ukázaly impresi interkalárního kloubního fragmentu u 25 případů. 

Posterolaterální fragment měl průměrnou výšku 17,9 mm (rozsah 6–27 mm vysoký) a 

průměrnou předozadní hloubku 8,7 mm (rozsah 7–10 mm). Maximální příčná plocha fragmentu 

zahrnovala 14 % (rozmezí 6–20 %) plochy průřezu tibiálního pilonu. 

Fibulární zlomenina typu Weber B byla zaznamenána 53krát a zlomenina typu Weber C 21krát 

(12 nízkých, 3 diafyzární a 6 vysokých zlomenin). Deltový vaz byl roztržen 24krát, mediální 

malleolus byl zlomen 41krát (přední kolikulus 2krát, přední kolikulus a část zadního kolikulu 

22krát, celý mediální malleolus 17krát); a v 9 případech nebyla pozorována žádná mediální 

léze. 
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Typ 3: posteromediální dvoudílný fragment 

Tento typ byl identifikován ve 39 (28 %) případech (13 mužů, 26 žen) s průměrným věkem 44 

let (rozmezí 19–82). Pravé hlezno bylo postiženo 22krát, levé 17krát. Subluxace nebo dislokace 

talu se vyskytla 23krát, 7krát posterolaterálně a 16krát dozadu. Příznak „vločkového 

fragmentu“ na rtg (dvojitý obrys mediálního malleolu) byl viděn v anteroposteriorním pohledu 

v 11 případech. 

Všechny fragmenty sestávaly ze dvou trojúhelníkových částí různé velikosti a zahrnovaly 

mediální malleolus (obr. 24). Posteromediální část obvykle téměř vždy vyčnívala více 

proximálně než posterolaterální část. Linie zlomeniny se rozšířila do zadního kolikulu v 10 

případech, do interkolikulárního žlábku ve 28 případech a do maleolárního sulku v jednom 

případu. Jedna čtvrtina až třetina incisury byla zasažena ve 25 případech, méně než jedna 

čtvrtina v 9 případech a polovina incisury v 5 případech (obr. 25). Průměrná výška fragmentu 

byla 29,1 mm (rozmezí 24–35 mm) a průměrná předozadní hloubka 12,7 mm (rozmezí 7–16 

mm). Maximální příčná plocha fragmentu zahrnovala 24 % (rozmezí 9–34 %) plochy průřezu 

tibiálního pilonu. 

Zlomenina fibuly Weberova typu B byla pozorována 31krát, zlomenina Weberova typu C 8krát 

(6 nízkých a 2 vysoké zlomeniny). Přední kolikulus byl neporušený v 15 případech, mediální 

„clear space“ byl menší než 4 mm ve 13 případech a více než 4 mm v 11 případech. Přední 

kolikulus se zlomil 15krát a v jednom případě se zlomenina týkala celého mediálního malleolu. 

 

Typ 4: velký, posterolaterální trojúhelníkový fragment 

Tento typ se vyskytl u 13 (9 %) pacientů (jeden muž a 12 žen) s průměrným věkem 59 let 

(rozmezí 48–83). Pravé hlezno byl zasaženo 8krát, levé 5krát. Subluxace nebo dislokace talu 

se vyskytla 11krát, 4krát posterolaterálně a 7krát dozadu. 

Fragmenty zadní hrany tibie vykazovaly trojúhelníkovou geometrii (obr. 26). Fragment 

zahrnoval zadní hrbolek a střední zadní okraj v 9 případech, malleolární sulkus ve 2 případech 

a zadní kolikulus ve 2 případech (obr. 27). Průměrná výška fragmentu byla 37,4 mm (rozmezí 

30–46 mm) a průměrná předozadní hloubka 18,1 mm (rozmezí 17–19 mm). Maximální příčná 

plocha fragmentu zahrnovala 29 % (rozmezí 25–36%) plochy průřezu tibiálního pilonu. 

Zlomenina fibuly Weberova typu B byla zaznamenána 11krát, nízká zlomenina Weberova typu 

C dvakrát. Deltový vaz byl přetržen dvakrát, mediální malleolus byl zlomen 10krát (přední 

kolikulus s částí zadního kolikulu 3krát, celý mediální malleolus 7krát); a v jednom případě 

nebyla pozorována žádná mediální léze. 
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Typ „5“: nepravidelná osteoporotická zlomenina 

U 4 (3 %) žen s průměrným věkem 70 let (rozmezí 58–83) nebylo možné klasifikovat zadní 

malleolární zlomeninu pomocí výše uvedených kritérií, a to navzdory 3D CT rekonstrukci. 

Důvodem bylo značné rozdrcení fragmentů způsobených s největší pravděpodobností 

osteoporózou. Všichni pacienti byli starší ženy, se zlomeninou fibuly typu Weber B a nízkou 

Weberova typu C ve dvou případech. Deltový vaz byl jednou přetržen, mediální malleolus byl 

zlomen ve 3 případech. 

Celkově se podle klasifikace snížil poměr mužů a žen a věk pacientů se zvýšil (tabulka 2). 

Příčná plocha, postižení fibulární incisury vyjádřené poměrem délky fragmentu a průměrné 

výšky a hloubka fragmentů se zvyšovaly se zvyšující se závažností zlomeniny, jak je vyjádřeno 

navrhovanou klasifikací (tabulka 3) (obr. 27). 

 

 
 

Obr. 20 Laterální rentgenové, sagitální a axiální CT skeny typů fragmentů zadní hrany tibie. a) extraincisurální 

fragment s intaktní fibulární incisurou, b) posterolaterální fragment zasahující do incisury fibulae, c) 

posteromediální dvoudílný fragment zahrnující mediální malleolus, d) velký posterolaterální trojúhelníkový 

fragment 
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Obr. 21 Příklady extraincisurálních fragmentů zadní hrany tibie typu 1. a) avulze zadního tuberkulu, b) avulze 

zadního tuberkulu a zadního okraje, c) avulze zadního okraje, pravděpodobně tahem intermalleolárního vazu 

 
 

 
 
Obr. 22 Luxační zlomenina hlezna s posterolaterálním fragmentem typu 2 zasahujícím do malleolárního sulku. 

CT skeny odhalují impaktovaný interkalární fragment. a) bočná rtg projekce, b) CT sagitální řez, c) CT 

transverzální řez, d 3D CT rekonstrukce, zadní pohled (b–d) 
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Obr. 23 Luxační zlomenina hlezna s dvoudílnou zlomeninou zadní hrany tibie typu 3 zasahující mediální 

malleolus. a, b) AP a boční rentgenové snímky, c, d) 3-D CT snímky, e, f) 2-D CT snímky, g) transversální řez 

 

 
 

 
 
Obr. 24 Čtyři příklady (a–d) dvoudílných zlomenin zadní hrany tibie typu 3 
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Obr. 25 Luxační zlomenina hlezna s velkým trojúhelníkovým posterolaterálním fragmentem typu 4 zasahujícím 

do zadního kolikulu mediálního kotníku. a) bočný rentgenový snímek, b) sagitální CT snímek, c) transverzální 

CT snímek, d) 3D CT rekonstrukce, bočný pohled, e) 3D CT rekonstrukce, zadní pohled 

 

 

 

 
 
Obr. 26 Čtyři příklady velkých fragmentů zadní hrany tibie s různou velikostí. A) Typ 4 s postižením zadního 

tuberkulu a okraje, b) Typ 4 s postižením malleolárního sulku, c) Typ 4 s postižením zadního kolikulu, d) 

částečná zlomenina pilonu s fragmentem zadní hrany nesoucím celý mediální malleolus. Ten byl proto z této 

studie vyloučen 
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Tabulka 2. Přehled typů poranění (M: F muži: ženy, W Weber, MM mediální malleolus, DL deltový vaz, mall# 

kotník) 

 

 
 

Tabulka 3. Anatomické vlastnosti 
 

 

 

 
 

Subluxation (%)   
Transverse Area (%) 

 
Heigth (mm)  
Depth (mm) 

 
Obr. 27 Anatomické vlastnosti. Viz tabulka 3 

 

 
 

Type Common feature Frequency Patient M:F W-B W-C MM DL rupture 
  N (%) Age (years)  Fx. Fx. Fx.  
          

1 Extraincisural 11 (8 %) 53 8:3 7 4 2 8 

2 Posterolateral 74 (52 %) 50 41:33 53 21 41 24 

3 Two-part, medial mall# 39 (28 %) 44 13:26 31 8 16 13 

4 Large triangular 13 (9 %) 59 1:12 12 1 10 2 

5 Irregular, osteoporotic 4 (3 %) 70 0:4 2 2 3 1 
          

 

          

Type N Sublux Transv area Notch Notch involvement Notch involvement Notch involvement Height Depth 
  (%) (%) intact \1/4 1/4–1/3 1/3–1/2 (mm) (mm) 
          

1 11 36 9 11 – – – 11.2 8.1 

2 74 39 14 – 24 48 2 17.9 8.7 

3 39 59 24 – 9 25 5 29.1 12.7 

4 13 85 29 – – – 13 37.4 18.1  
 
Sublux subluxation, Transv Transverse 
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70    

60    

50    
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30    
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0    
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Type of posterior malleolus fracture 
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5.3  CT kontrolované výsledky přímé repozice a vnitřní fixace fragmentu zadní hrany 

tibie u zlomenin hlezna – aplikace vzniklé klasifikace zlomenin zadní hrany tibie 

 

Operační rány se u všech 19 pacientů zhojily bez komplikací. Všechny zlomeniny, tj. ty, které 

postihly lýtkovou kost, PM a MM, se zhojily během 3 měsíců po operaci. Průměrná velikost 

odlomeného kloubního povrchu neseného zadním malleolem činila 36 %. Repozice zlomeniny 

zadního malleolu byla hodnocena jako anatomická ve 14 případech a jako vyhovující v pěti 

případech. Poloha distální fibuly byla hodnocena jako anatomická v 15 případech. Průměrné 

skóre AOFAS bylo 89,4 bodů. Všech devět pacientů s anatomickou repozicí všech lézí dosáhlo 

průměrného skóre AOFAS 93,1 bodů, pět pacientů s malpozicí zadního malleolu 89,1 bodů a 

pět pacientů s malpozicí fibuly v incisuře 87,8 bodů. Celkem u šesti pacientů se rozvinuly 

osteoartrotické změny prvního a druhého stupně podle Kellgrenovy a Lawrence klasifikace. 

 

Patoanatomie zlomené zadní hrany tibie – PM 

Průměrná velikost odlomeného kloubního povrchu neseného PM činila 36% (rozmezí 25–

48%). Vyhodnocení šíření lomné linie mediálně na CT axiálních skenech prokázalo podtyp 1 v 

11 případech, podtyp 2 ve 4 případech a podtyp 3 ve 4 případech. 

 

Repozice zlomeniny zadní hrany tibie PM 

Sagitální CT skeny ukázaly anatomickou repozici ve 14 případech (Obr. 28) a uspokojivou 

repozici u pěti pacientů. Žádné případy nebyly klasifikovány jako špatná repozice. 

 

 

 
 

Obr. 28 Repozice zlomeniny PM, sagitální CT skeny: a) zlomenina, b) anatomická repozice, c) uspokojivá 

repozice 
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Repozice zlomeniny vnitřního kotníku – MM 

Koronární CT skeny ukázaly anatomickou repozici ve 12 případech a uspokojivou repozici u 1 

pacienta (Obr. 29). 

 

 
 

Obr. 29 Repozice zlomeniny MM, koronární CT skeny a) anatomická repozice, b) uspokojivá repozice 
 

Repozice zlomeniny distální fibuly 

Repozice byla hodnocena jako anatomická ve všech 17 případech. 

 

Repozice distální fibuly do fibulární incisury 

Poloha distální fibuly v incisuře byla hodnocena jako anatomická v 15 případech. V jednom 

případě uspokojivě hodnocené repozice MM byl tibiofibulární prostor širší o 2 mm. V jiném 

případě byla distální fibula (zlomenina Weber typu B) posunuta vpřed o 2 mm. Ve dvou 

případech distální fibula (zlomenina Weber typu B) vykazovala vnější rotaci o 10, respektive 

15 °, přičemž druhý případ vykazoval pouze uspokojivou repozici PM (obr. 30). 

 

 
 

Obr. 30 Repozice distální fibuly do fibulární incisury – axiální CT skeny. a) anatomická repozice, b) rozšíření o 

2 mm, c) posunutí vpřed, d) zevně rotační malpozice 

 



 47 

 

Skóre AOFAS 

Průměrné skóre v celé sérii bylo 89,4 bodů (rozmezí 73–100). Všech devět pacientů s 

anatomickou repozicí všech lézí dosáhlo průměrného skóre AOFAS 93,1 bodu: pět pacientů s 

malpozicí PM 89,1 bodů, čtyři pacienti s malpozicí fibuly ve fibulárním zářezu 87,8 bodů. 

Průměrné výsledky se lišily, pokud jde o typ poškození lýtkové kosti, poškození mediálních 

struktur a volbu chirurgického přístupu (tabulka 4). Nejnižší průměrné skóre AOFAS, tj. 84,8 

bodů, bylo identifikováno u pěti pacientů, u kterých došlo k osteoartritickým změnám. 

Predispozicí byla nesprávná repozice a vyšší věk (tabulka 5). 

 

 

 
 

Tabulka 4 Charakteristika souboru, funkční výsledky 

 

 

 

 
 

Tabulka 5 Charakteristiky pacientů s AOFAS skóre pod 85 bodů 
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Rozsah pohybu 

Rozsah pohybu (flexe / extenze) postižené a nepostižené končetiny byl symetrický u šesti 

pacientů, u 13 pacientů byl rozsah snížen na postižené straně o 5–30 °. 

 

Bolest 

Bolest v klidu nebyla přítomna u žádného pacienta, osm pacientů udalo mírnou bolest při chůzi 

na delší vzdálenost nebo při sportovních aktivitách, dva pacienti pociťovali určité nepohodlí při 

chůzi po schodech a jedna pacientka nemohla chodit na vysokých podpatcích. 

 

Osteoartritické změny 

Po 3–7 letech od úrazu došlo u šesti pacientů k osteoartritickým změnám stupně 1 a 2, z toho 

tři pacienti s osteoartritidou 1. stupně neměli bolesti a dosáhli dobrého funkčního výsledku 

(AOFAS 96, 90, respektive 88 bodů) a tři pacienti s osteoartritidou 2. stupně udali bolest během 

každodenního života a snižování rozsah pohybu o 10–30 °. 

79 letá pacientka s rotačně nesprávnou polohou fibuly ve fibulární incisuře dosáhla konečného 

skóre AOFAS 73 bodů. U 76leté pacientky s anatomickou repozicí všech zlomenin byla 

diagnostikována 3 roky po operaci osteoartróza 2. stupně a výsledné skóre AOFAS bylo 80 

bodů. Podobně byly 5 let po poranění nalezeny degenerativní změny u 55 leté pacientky 

s anatomickou repozicí všech zlomenin a výsledným skóre AOFAS 82 bodů. 

 

 

5.4  Specifické typy luxačních zlomenin hlezna 

 

5.4.1 Bosworthova luxační zlomenina hlezna (BF) 

 

Ve 47 článcích publikovaných v období 1947–2018 bylo popsáno celkem 97 případů BF 

(Bartoníček J et al., 2007, Bartoníček J et al., 2017, Bosworth DM, 1947, Harris RJ, 1947, 

Flemming JI, Smith HO, 1954, Fahey JJ et al., 1956, Meyers MH, 1957, Meyers MH 1965, 

Langer B, 1967, Simonovich Z, 1975, Schatzker J et al., 1977, Mayer PJ, Evarts CM, 1978, 

Perry CR et al., 1983, Hamilton WC, 1984, O´Leary C, Ward FJ, 1989, Hoblitzell RM et al., 

1990, Molinari M et al., 1990, Cecil MI et al., 1993, Chan D, Jones D, 1995, Pidet O et al., 

1995, Caranfil R, 1997, Mata RMG, 1997, Cheung KY et al., 2001, Szalay Y, Roberts JB, 2001, 

White SP, Pallister I, 2002, Beekman R, Watson JT, 2003, Aurouer N et al., 2004, Ikuta T et 

al., 2004, Chung HJ et al., 2004, Mori K et al., 2004, Khan F, Borton D, 2008, Lui TH et al., 
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2008, Halm JA et al., 2011, Schepers T et al., 2012, Wright SE et al., 2012, Delasotta LA et al., 

2013, Ellanti P et al., 2013, Fujikawa H, 2013, Yeoh CSN, Tan GMJ, 2013, Yuan FF et al., 

2013, Lieder Ch et al., 2014, Silverio A et al., 2014, Yang KH et al., 2014, Hancock JB, 2015, 

Downey MW et al., 2016, Saraiva D et al., 2016, Cappuccio M et al., 2017, Cho BK et al., 

2018). Mezi nimi bylo 61 případů spojeno s frakturou PM, která byla dokumentována 

rentgenovými snímky (52 případů) nebo výslovně uvedena v textu (9 případů). V 10 případech 

(Chan D, Jones D, 1995, Aurouer N et al., 2004, Khan F, Borton D, 2008, Lui TH et al., 2008, 

Fujikawa H, 2013, Yeoh CSN, Tan GMJ, 2013, Yuan FF etal., 2013, Saraiva D et al., 2016, 

Cappuccio M et al., 2017, Cho BK et al., 2018) byly provedeny a publikovány axiální CT 

snímky, 3krát v kombinaci s 3D CT rekonstrukcemi. U našich 13 pacientů mělo 7 kompletní 

vyšetření CT, včetně 3D rekonstrukcí. Údaje o pacientech a prevalence zlomenin PM jsou 

shrnuty v tabulce 6. 

 

 
 

Tabulka 6. Výskyt a charakteristiky zlomenin zadního malleolu při Bosworthově luxační zlomenině. Fx – 

zlomenina, Rx – dostupné rentgenové snímky, PM – zadní malleolus, M– Maisonneuveova zlomenina 

 

 

Výskyt zlomenin zadní hrany tibie – PM 

    U 61 zlomenin publikovaných v literatuře byla zlomenina PM zjištěna ve 39 případech 

(63%). V naší skupině byla zlomenina PM detekována u všech 13 pacientů (100%). Celkem 

tedy bylo identifikováno 52 zlomenin PM (70%) u 74 pacientů s kompletní rentgenologickou 

dokumentací. 

 

Typ zlomeniny na fibule 

   V literatuře bylo nalezeno celkem 58 zlomenin fibuly Weberova typu B a 3 zlomeniny 

Weberova typu C, z nichž jedna byla zlomenina Maisonneuveova (MF). V naší skupině bylo 8 

zlomenin typu B a 5 zlomenin typu C, z nichž jedna byla MF. 
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Posouzení typu zlomenin PM 

   Sedmnáct případů bylo způsobilých k vyhodnocení, včetně 10 případů hlášených v literatuře 

a našich 7 případů dokumentovaných CT skenováním. Typ 1 (extraincisurální fragment) se 

vyskytl dvakrát; typ 2 (posterolaterální fragment) 9krát; a typ 3 (dvoudílný fragment zahrnující 

mediální malleolus) 4krát (tabulka 7). Nebyly pozorovány žádné případy zlomenin PM typu 4 

(velký trojúhelníkový fragment) ve spojení s BF. Ve 2 případech byla zlomenina PM 

klasifikována jako zlomenina zadního pilonu, která byla charakterizována zlomeninou zadní 

části distální tibie rozdělené na dvě části, posterolaterální a posteromediální. Posterolaterální 

fragment nesl zadní polovinu fibulární incisury, posteromediální fragment celý mediální 

malleolus. 

 

 

Tabulka 7. Typy zlomenin zadní hrany tibie a dislokace fibuly u pacientů, CT vyšetření. CT = CT k dispozici, PM 

= posterior malleolus, Fx = zlomenina 

 

 

Dislokace zlomené fibuly ve vztahu k zadní hraně tibie – PM 

    Ve 3 případech byla fibula dislokována za zadní okraj fibulární incisury (incisura tibiae). Z 

toho byly 2 případy zlomenin PM typu 1 podle vzniklé klasifikace – s neporušenou incisurou a 

„skořápkovým“ PM fragmentem, který byl mediálně oddělen od zadního tuberkulu distální 

tibie. Ve třetím případě byla pozorována zlomenina PM bez dislokace typu 3. 

Ve 14 případech byl fibulární fragment dislokován a „uzamčen“ mezi distální tibií a 

dislokovaným fragmentem PM. (Obr. 31, 32). Posledně jmenované byly zlomeniny PM typu 2 

nebo 3. 

 
 

Obr. 31. CT vyšetření u stejného pacienta jako na obr. 1. Proximální fibulární fragment je dislokován mezi 

distální tibii a dislokovantý zadní malleolus. Ti-tibia, F– fi bula, PM – malleolus posterior. 
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Obr. 32. 3D CT vyšetření u stejného pacienta jako na obr. 1 ukazuje dislokaci fibulárního fragmentu. Fragment 

PM byl klasifikován jako typ 3 (dvoudílný fragment s mediální extenzí). 

 

 

Vnitřní fixace – osteosyntéza zlomenin PM 

    V literatuře bylo nalezeno celkem 10 případů vnitřní fixace zlomeniny PM ve spojení s BF. 

Léčba spočívala v nepřímé repozici a fixaci předozadním šroubem ve 4 případech, otevřené 

repozici posterolaterálním přístupem v 6 případech, 5krát následovanou fixací šrouby a jednou 

fixací dorsálně uloženou dlahou. V naší skupině byla otevřená repozice z posterolaterálního 

přístupu a fixace dlahou provedena ve 3 případech a fixace šrouby v jednom případě. Celkově 

byla vnitřní fixace fragmentu PM provedena u 14 (27 %) z 52 pacientů s kombinovanou 

zlomeninou PM a BF. 

Typ fragmentů PM léčených operačně bylo možné detekovat pouze ve 4 dobře 

dokumentovaných případech z literatury, a typu 2 ve 3 případech a typu 3 v jednom případě. V 

našich 4 případech byl typ 2 zaznamenán dvakrát, typ 3 jednou a jedním případem byla 

zlomenina zadního tibiálního pilonu. 

 

 

 

5.4.2 Maisonneuveova zlomenina 

Výsledky 

Věk a pohlaví pacientů: Ve studii bylo 47 mužů průměrného věku 46 let (19–78) a 23 žen 

průměrného věku 52 let (23−75). Průměrný věk celého souboru činil 48 let. Maximum výskytu 

Maisonneuveovy zlomeniny v celém souboru a u mužů bylo v 5. dekádě (Tab. 8). U žen to bylo 

6. dekádě. Ve skupině do 50 let převládali muži (30:8). Ve skupině nad 50 let byl poměr 

vyrovnaný (17:15). Pravá strana byla postižena v 44 případech a levá v 26 případech (Graf 1). 
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Tab. 8: Zastoupení pacientů v jednotlivých věkových dekádách 

 

 

 
Graf 1. Zastoupení pacientů v jednotlivých věkových dekádách 

 

Zlomenina proximální fibuly 

V 70 případech byla hodnocena anatomie zlomeniny proximální fibuly na základě 

rentgenových snímků a v 7 případech bylo doplněno i CT vyšetření (Obr. 33). Zlomenina 

hlavice fibuly byla nalezena v 6 případech. V ostatních 64 případech se jednalo o zlomeniny v 

subkapitální oblasti či v proximální čtvrtině fibuly, z toho 5 zlomenin bylo tříštivých, ostatní 

byly jednoduché šikmé či spirální. V 17 případech (24 %) nebyla zlomenina zřetelná na 

předozadním rtg snímku bérce, ale pouze v bočné projekci (Obr. 34). 

 

 
Obr. 33. Typická zlomenina fibuly u Maisonneuveovy zlomeniny na 3D CT rekonstrukcích: 

a – přední pohled, b – laterální pohled, c – zadní pohled, d – mediální pohled. . 
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Obr. 34. Maisonneuveova zlomenina na snímku bérce 

V předozadní projekci není viditelná. Patrné je však rozšíření mediální kloubní štěrbiny a tibiofibulární vidlice. 

 

Poranění mediálních struktur 

Poranění mediálních struktur bylo hodnoceno na rtg u všech 70 pacientů, na CT u 59 pacientů, 

na MR u 4 pacientů. Peroperační nález byl k dispozici u 67 pacientů. 

Poranění deltového vazu bylo na rtg a CT hodnoceno na základě rozšíření prostoru mezi 

mediálním malleolem a talem (tzv. medial clear space – MCS). Za kritickou hodnotu jsme 

považovali rozšíření ≥4 mm. Pokud byla na rtg naměřena hodnota do 4 mm, byl před každou 

operací zhotoven za kontroly rtg zesilovače zevně-rotační test. Poranění deltového vazu jsme 

nalezli v 36 případech (51 %). K poranění mediálního malleolu došlo v 27 případech (39 %). 

V 7 případech (10 %) zůstaly mediální struktury intaktní. 

Zlomenina mediálního malleolu byla hodnocena na základě CT a peroperačního nálezu. 

Zlomeninu předního kolikulu (typ 1) jsme zaznamenali v 5 případech, v 7 případech nesl 

fragment přední kolikulus a interkolikulární žlábek (typ 2) a v 15 případech se jednalo o 

bikolikulární fragment (typ 3) (Obr. 35). 
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Obr. 35. Klasifikace zlomenin mediálního kotníku na 3D CT rekonstrukcích a – typ 1, zlomenina colliculus 

anterior, b – typ 2, zlomenina colliculus anterior a sulcus intercollicularis, c – typ 3, zlomenina obou kolikulů. 

 

Zlomeniny zadní hrany tibie 

Zlomeninu zadní hrany tibie jsme nalezli u 54 pacientů (77 %). Zhodnocení typu zlomeniny 

bylo provedeno u 48 pacientů na základě CT klasifikace (Bartoníček J et al., 2015, Bartoníček 

J et al., 2018). Typ 1 (extraincisurální) jsme našli u 7 pacientů, typ 2 (posterolaterální) u 24 

pacientů, typ 3 (dvoufragmentový s postižením mediálního kotníku) u 14 pacientů a typ 4 

(velký triangulární fragment) u 3 pacientů (Obr. 36). 

 

 
 

Obr. 36. Aplikace nově vzniklé klasifikace zlomenin zadní hrany tibie – malleolus posterior – u MF 

 

Horní řádek – pohled do incisura fibularis tibiae po subtrakci distální fibuly, střední řádek – 

pohled z dorzální strany, dolní řádek – pohled do tibiofibulární vidlice po subtrakci talu. Typ 1 

– extraincisurální, Typ 2 – posterolaterální, Typ 3 – dvoufragmentový, zasahující do mediálního 

kotníku; Typ 4 – velký triangulární, nesoucí dorzální polovinu incisura fibularis tibiae. 
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Postavení distální fibuly v incisura fibularis tibiae 

Postavení distální fibuly v incisuře tibie jsme hodnotili na základě CT vyšetření u 59 pacientů. 

Analýza byla provedena v axiálních (transverzálních) řezech cca 3–4 mm nad kloubní plochou 

distální tibie, kde je incisura fibularis tibiae nejhlubší. V 15 případech byl prostor mezi fibulou 

a incisurou rozšířen pouze minimálně, a to do 2 mm (měřeno v centru incisury), v 15 případech 

o více než 2 mm a ve 25 případech bylo rozšíření spojeno se zevní rotací fibuly (Obr. 37). Ve 

2 případech Bosworthovy zlomeniny došlo k dorzální luxaci distální fibuly z incisura fibularis 

tibiae (Obr. 38). Ve 2 případech vznikla kompletní diastáza tibofibulární vidlice s vklíněním 

talu mezi obě kosti (Obr. 39, 40). 

 

 

 
 

Obr. 37. Postavení fibuly v incisura fibularis tibiae na transverzálních CT řezech provedených 5 mm nad kloubní 

štěrbinou hlezna, a – normální postavení, b – rozšíření tibio-fibulární štěrbiny, c – zevní rotace fibuly a rozšíření 

štěrbiny, d – výrazná dislokace fibuly z incisury. 
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Obr. 38. Dislokace distální fibuly na zadní plochu distální tibie u Bosworthovy zlomeniny Typický příznak 

Bosworthovy zlomeniny na dlouhém rtg snímku, kdy koleno je v předozadní projekci a noha v bočné projekci 

 

 
 

Obr. 39. Rozšíření tibiofibulární vidlice, a+b+c – narůstající hodnota „tibiofibular clear space“; d – diastáza 

tibiofibulární vidlice a vklínění kladky talu mezi obě kosti. 
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Obr. 40. Poranění tibiofibulární syndesmózy na 3D CT rekonstrukcích, a+b+c+d - postupné rozšíření 

tibiofibulární vidlice. 

 

 

Poranění tibiofibulární syndesmózy 

Poranění vazivových struktur syndesmózy bylo hodnoceno u všech 70 pacientů, a to na 

podkladě rtg, CT a MR vyšetření i perioperačně (vizualizace vazivových struktur a hákový test). 

Při zhotovení přesné rtg projekce na tibiofibulární vidlici jsme nalezli rozšíření „tibiofibular / 

lateral clear space“ (TFCS) nad 4 mm ve 40 případech. Na CT vyšetření jsme za příznak 

poranění vazů syndesmózy považovali avulzi Chaputova hrbolu – 9 pacientů, zlomeninu 

zadního malleolu 2, 3 a 4 typu – 47 pacientů, rozšíření prostoru mezi distální fibulou a incisura 

fibularis tibiae a zevní rotaci distální fibuly – 40 pacientů, dorzální luxaci fibuly – 2 pacienti a 

diastázu tibiofibulární vidlice – 2 pacienti. Peroperačně bylo poranění lig. tibiofibulare anterius 

a lig. tibiofibulare interosseum nalezeno u všech 54 pacientů, u nichž jsme provedli otevřenou 

repozici distální fibuly. 

 

 

Přidružená poranění 

Byla identifikována ve 3 případech. Ve 2 z nich se jednalo o osteochondrální frakturu kladky 

talu lokalizovanou 1× laterálně a 1× posteromediálně (Obr. 41). V 1 případě jsme na CT 

identifikovali kompresi laterální části kloubní plochy tibie v oblasti incisura fibularis tibiae 

(Obr. 42). 
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Obr. 41. Osteochondrální zlomenina laterální části kladky talu na 3D CT rekonstrukci po subtrakci distální 

fibuly 

 

 

 
 

Obr. 42. Komprese subchondrální kosti v oblasti incisura fibularis tibiae doprovázená zlomeninou Chaputova 

hrbolu a zadního malleolu typu 2 
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6.  Diskuse 

 

6.1  Fibulární incisura tibie – anatomická studie 

 

Tvarem a hloubkou FN se zabývala řada studií, při nichž byly použity kostní preparáty (Gupta 

et al., 2018, Musa et al., 2014, Taser F et al., 2009), plastinované preparáty (Sora MC, 2004), 

CT skeny (Bosczyk A et al., 2018, Chen Y et al., 2015, Cherney SM et al., 2016, Gupta C et 

al., 2018, Liu GT et al., 2018, Tonogai I et al., 2017, Yu M et al., 2018) a MRI skeny (Sharif B 

et al., 2019, Yildirim H et al., 2003). Ale až na několik výjimek (Gupta C et al., 2018) se 

výsledky studií liší o 1 až 2 mm. Tyto rozdíly mohou být způsobeny etnickými nebo 

geografickými vlivy (Kulkarni RR et al., 2012, Musa M et al., 2014, Taser F et al., 2009), 

věkem osteologických sbírek (naše série), metodou měření (tabulka 9). Dalším významným 

faktorem je úroveň měření. Jedna skupina autorů (Cherney SM et al., 2016, Elgafy H et al., 

2010, Liu GT et al., 2018, Tonogai I et al., 2017, Yu M et al., 2018) měřila hloubku FN ve 

vzdálenosti 1 cm nad úrovní hlezenného kloubu, zatímco jiná skupina autorů (Bosczyk A etal., 

2018, Gupta C et al., 2018, Kulkarni RR et al., 2012, Musa M et al., 2014, Taser F et al., 2009, 

Yildirim H et al., 2003) nespecifikovala vzdálenost, ve které měřila hloubku FN od kloubního 

prostoru hlezna nebo k okraji pilonu tibie. Pouze v naší studii jsme měřili hloubku FN ve 3 mm, 

10 mm proximálně od kloubního povrchu distální holenní kosti a vzdálenost nejhlubšího bod 

FN od kloubního povrchu distální tibie. 

Nejvyšší hodnota hloubky FN v celé sérii byla v průměru 4,5 mm, což je přibližně medián 

hodnot naměřených jinými autory. Je to o 0,8 až 1,0 mm více než hodnota naměřená na kostních 

vzorcích ve studiích Musa et al. - 3,7 mm (keňská populace), Kulkarni et al. 3,5 mm (populace 

Indie) a Taser et al. 3,3 mm (turecká populace) (tabulka 9). Naproti tomu Sora a kol. získali 

hodnotu hloubky 5,1 mm na plastinovaných preparátech (středoevropská populace). Všechny 

tyto hodnoty se významně liší od hodnot naměřených Gupta et al., který zaznamenal maximální 

hloubku FN na kostních vzorcích 11 mm (indická populace). Žádný z těchto autorů však 

nezmiňoval úroveň měření ve vztahu k facies articularis distalis tibiae. 

Studie založené na CT a MRI představují hodnoty v rozmezí 2,2 mm - 4,1 mm. Chen a kol. 

zaznamenali na 3D CT rekonstrukci průměrnou hloubku FN u mužů 5,1 mm a u žen 4,2 mm. 

Referenční linie 1 cm proximálně od kloubního povrchu distální tibie byla použita Tonogai et 

al., Liu et al., Yu a kol. a Cherney a kol. při měření hloubky FN na CT. 

Chen a kol. použili 3D CT rekonstrukce k měření hloubky FN 12 mm a 8 mm od kloubního 

povrchu distální tibie u mužů, respektive žen, aniž by uvedli důvod takové volby. 
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Nejvyšší možnou hodnotu hloubky FN bez specifikace vzdálenosti od kloubního povrchu 

distální tibie získali Gupta et al., Taser et al., Musa et al. a Kulkarni et al. na kostních vzorcích, 

Sora et al. na plastinačních řezech, Boszczyk et al. a Park et al. na CT a Yildirim et al. na MRI. 

V naší studii byla šířka měřená v nejširším bodě FN 23,6 mm, což odpovídá výsledkům z 

předchozích studií, konkrétně Musa et al. - 21,5 mm, Taser et al. - 23,3 mm, Gupta et al. - 23,3 

mm, Sora et al. - 23,8 mm a Kulkarni et al. - 23,2 mm. 

Podle údajů z literatury (Hermans JJ et al., 2010) se hloubka a šířka FN zvyšuje v 

proximodistálním směru. To bylo potvrzeno také našimi výsledky, které ukazují, že nejhlubší 

bod FN leží 5 mm, a ne 10 mm, od kloubního povrchu distální holenní kosti. Na základě našich 

výsledků neexistuje důvod pro „konvenční“ vzdálenost 1 cm používanou mnoha autory. 

Průměrná výška FN v naší studii byla 42,5 mm, což je výrazně více než hodnota uvedená 

Taserem a kol. - 29,3 mm a Musa et al. - 32,4 mm. Uvedená srovnání ukazují, že v naší studii 

byla šířka FN přibližně stejná jako ve studiích Tasera a kol. a Musa et al., ale výška FN byla 

výrazně větší. Hodnotu nejbližší našemu měření představili Chen et al. - 35 mm, zatímco Gupta 

et al. a Kulkarni et al. neměřili výšku FN. 

Všechny výše uvedené studie, jakož i řada dalších ukazují, že ve tvaru a hloubce FN existuje 

značná variabilita na axiální CT a MR skenech. Na základě těchto zjištění je otázkou, jak mohou 

tyto studie zlepšit metody hodnocení anatomické polohy distální fibuly u FN. Podle našeho 

názoru je jejich význam z několika důvodů velmi omezený. 

Anatomie tibiofibulární syndesmózy je mnohem komplikovanější a výrazně se mění v 

proximodistálním směru. Tvar FN, konkrétněji jeho konkavita, je doplněn konstantní úzkou 

chrupavčitou facetou o tloušťce 1–2 mm, která artikuluje s opačnou facetou na distální tibii 

(Bartoníček J, 2003). Tato tibiální chrupavčitá faceta však v kostních vzorcích chybí a nelze ji 

zobrazit ani pomocí CT. V zadní části tibiofibulárního prostoru jsou obě kosti odděleny 

konstantním synoviálním záhybem. Výsledkem je, že kontakt mezi distální tibií a distální 

fibulou v oblasti FN je minimální, protože struktury syndesmozy jsou namáhány primárně 

distrakčními, nikoli kompresními silami. 

Podobně se významně mění i tvar distální fibuly v proximodistálním směru na axiálních CT 

skenech. V proximálním směru ztrácí na průřezu svůj trojúhelníkový tvar a stává se kulatým. 

To opět komplikuje hodnocení normálního tibiofibulárního vztahu. 

Z těchto důvodů se domníváme, že je optimální vyhodnotit tibiofibulární vztah v oblasti FN na 

CT skenech získaných 5 mm nad úrovní kloubního povrchu distální tibie, kde má tibiofibulární 

prostor typický tvar, skládající se ze tří částí. Vepředu lze vidět malou trojúhelníkovou 

inkongruenci, ve skutečnosti vyplněnou trojúhelníkovým meniskoidem. Ve střední části jsou 
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holenní a lýtková kost v přímém kontaktu a kontaktní plochy jsou pokryty hyalinní chrupavkou. 

V největší zadní části ve tvaru půlměsíce vyplňuje prostor mezi holenní a lýtkovou kostí 

konstantní synoviální řasa (obr. 43). Anterolaterální povrch distální fibuly zjevně odpovídá 

přednímu aspektu distální tibie a posterolaterální povrch distální fibuly zadnímu aspektu 

distální tibie (Bartoníček J, 2003). Správnou úroveň CT axiálního řezu lze posoudit podle 

kondenzace spongiózní kosti v blízkosti mediálního malleolu. 

 

 

Obr.43. Anatomie distálního tibiofibulárního spojení. a – transversální CT sken, b – anatomický preparát pravé 

tibiofibulární kloubní štěrbiny, pohled zespodu. Modrá šipka – trojúhelníkovitý meniskoid, žlutá šipka – přímý 

kontakt distální tibie a fibuly, červená šipka – tibiofibulární synoviální záhyb, * - subchondrální zahuštění 

spongiosní kosti 

 

 

 

Výhodou naší studie je skutečnost, že hloubka a šířka FN byly měřeny na třech úrovních. Další 

výhodou je počet analyzovaných holenních kostí, který významně převyšuje jejich počet ve 

většině dosud publikovaných studií (tabulka 9). Ve všech našich vzorcích byl navíc znám věk 

a pohlaví. Nevýhodou je věk naší osteologické sbírky, tj. 90 let. Menší střední tělesná výška 

populace té doby by mohla, i když minimálně, ovlivnit naše měření parametrů FN. Tato výhoda 

je však relativní, protože výška vyšetřovaných jedinců je dnes také ovlivněna jejich etnickým 

původem. Výše uvedené studie byly provedeny na různých etnických skupinách, které se liší 

tělesnými proporcemi. Například Park et al. představují v současné korejské populaci 

průměrnou výšku vyšetřovaných jedinců, mužů i žen, pouze o 3 cm více než je hodnota v naší 

studii. Musa a kol. porovnali hloubku FN u různých etnických skupin a zjistili, že hodnoty 

naměřené na suchých kostních vzorcích (přímým měřením na kostech) se příliš neliší a 

pohybují se mezi 3,4 mm a 3,7 mm. 
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Tabulka 9 Srovnání studií zaměřených na fibulární incisuru tibie 

CT - počítačová tomografie, MRI - magnetická rezonance, hrbolky incisury  - přední a zadní 

tuberkul tibie, cca. - přibližně, M - muž, F - žena, FN – fibular notch - fibulární incisura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Author   

  
  

Year   

  
N   

Specimens   

  
  

Material   

Level of  
measurement of  FN  

depth   
(mm)   

  
FN depth  

(mm)   

  
FN   

width  
(mm)   

  
FN   

height  
(mm)   

Yildirim  [26]   2003   
150   

(75 individuals)   
MRI   

at the level of incisural  
tubercles 

  
M  -   3.6   
F  -   2.9   

-   -   

Sora  [23]   2004   20   
plastination  

slices   
at the level of incisural  

tubercles 
  

5.1   
23.8   -   

Taser  [24]   2009   
35   

(tibia + fibula)   
dry bone  

specimens   
at the level of incisural  

tubercles 
  

3.7   
35 % > 4   

23.3   29.4   

Elgafy  [10]   2010   100   CT   
9  - 

  
12 mm proximal to the  

tibial plafond 
  

-   
-   -   

  
Kulkarni  [14]   

  
2012   

  
34   

  
dry bone  

specimens   

  
at the level of incisural  

tubercles 
  

6.1   
deep  concave  

FN in   88%   

  
23.2   

  
-   

Musa  [16]   2014   156   
dry bone  

specimens   
at the level of incisural  

tubercles 
  

3.4   
75 % < 4   

21.5   32.4   

Chen  [7]   
  

2015   
  

484   
  

CT + X ray   

at the level of incisural  
tubercles , 12 mm (M) 

  7.8 mm (F) proximal to  
the tibial plafond 

  

M  -   5.1   
F  -   4.2   

-   
M  -   35.1   
F  -   33.7   

  
Cherney  [8]   

  
2016   

35 individuals  
(after operative  

treatment of injury  
to the 

  syndesmosis) 
  

  
CT   

  
10 mm proximal to the  

tibial plafond 
  

3.5   
shallow FN  in  

23%   

  
-   

  
-   

Tonogai  [25]   2017   120   CT   
10 mm proximal to the  

tibial plafond 
  

4.1   
64% > 4   

-   -   

  
Boszczyk  [5]   

  
2017   

72 
  

(comparison of the  
intact side and the  
side after a high 

  fracture) 
  

  
CT   

  
at the level of incisural  

tubercles 
  

  
noninjured side 4   
injured side 3.3   

  
-   

  
-   

Gupta  [11]   2018   37   
dry bone  

specimens   
at the level of incisural  

tubercles 
  

10.8   
23.3   -   

Liu  [15]   
  

2018   
  

775   
  

CT   
at the level of incisural  

tubercles 
  

3.3   
shallow FN  in  

40%   

-   -   

  
Yu  [27]   

  
2018   

184 (92 individuals 
  

– 
  comparison of  
the intact and  
injured sides) 

  

  
CT   

approx. 10 mm proximal  
to the tibial plafond (9  – 

  11) 
  

  
deep FN in 67%   

  
-   

  
-   

  
Park  [18]   

  
2019   

240   
(120 individuals)   

  
CT   

  approx. 10 mm proximal  
to the tibial plafond 

  

M  -   4.4   
F  -   4.1   

M  -   18.2   
F  -   16.8   

M  -   24.4   
F  -   22.6   

Authors   2020   261   
dry bone  

specimens   

3, 5.3 and 10 mm above 
  the highest point of the  

tibial plafond 
  

4.5   
56,4 % > 4   

23.6   42.5   
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6.2  Anatomie a klasifikace fragmentu zadní hrany tibie u zlomenin hlezna 

 

Zlomeniny zadního okraje distální tibie se vyskytují přibližně u 46% zlomenin a luxačních 

zlomenin hlezna (Jehlička D et al., 2002) typu Weber B a C. Otevřená repozice a vnitřní fixace 

dislokovaného fragmentu zadní hrany obnovuje kongruenci kloubního povrchu distální tibie, 

stabilitu tibiotalárního kloubu a integritu fibulární incisury tibie (Felsenreich F, 1931, Weber 

BG, 1966, Miller AN et al., 2010, Jaskulka RA et al., 1989, Rammelt S et al., 2011, Weber M, 

2004, Gardner MJ et al., 2006). Rovněž usnadňuje repozici distální fibuly do fibulární incisury 

a obnovuje stabilitu tibiofibulární syndesmosy (Miller AN et al., 2010, Rammelt S et al., 2011, 

Müller ME et al., 1987, Gardner MJ et al., 2006). Nedostatečná repozice zadního tibiálního 

fragmentu může mít za následek symptomatické zhojení ve špatném postavení vyžadující 

korekční osteotomii (Karachalios T et al., 2001, Rammelt S et al., 2013). Význam zlomenin 

zadního malleolu však zůstává kontroverzní (Heim U et al., 2010, van der Bekerom MPJ et al., 

2009, Rammelt S et al., 2013, Streubel PN et al., 2011). Jedním z hlavních důvodů je absence 

obecně přijaté klasifikace těchto poranění a kritérií pro vnitřní fixaci. Naše studie se zaměřila 

na poskytnutí komplexní a snadno použitelné klasifikace zlomenin zadní hrany tibie (zadního 

malleolu), která bude užitečná pro stanovení potřeby vnitřní fixace fragmentů a volbu 

chirurgického přístupu. 

   Radiologické klasifikace (Müller ME et al., 1987, Müller ME et al., 1991, Heim U, 1982, 

Heim U, 1989) byly založeny na velikosti fragmentu v bočné projekci nebo konkrétněji na 

rozsahu postižení kloubního povrchu distální tibie. Řada studií prokázala nedostatečnost 

rentgenových snímků při hodnocení tvaru a velikosti fragmentů zadní hrany (Ferries JS et al., 

1998, Ebraheim NA et al., 1999, Büchler L et al., 2009). Přesné posouzení velikosti a tvaru 

fragmentů zadní hrany vyžaduje jak transversální, tak sagitální CT řezy. Anatomii fragmentu 

nelze plně pochopit bez rekonstrukcí 3D CT. 

   Zatím jen několik studií hodnotilo zlomeniny zadního malleolu pomocí CT. Haraguchi a kol. 

(Haraguchi N et al., 2006) analyzovali 57 zadních malleolárních zlomenin. Autoři identifikovali 

tři typy zlomenin: posterolaterální šikmý fragment (typ I, 67%). Podobný fragment s rozšířením 

mediálně (typ II, 19%) a malý fragment podobný skořápce (typ III, 14%). Zadní malleolární 

fragment představoval 12% plochy průřezu tibiálního plafondu pro typ I a 30% pro typ II. U 

typu III nebylo měřeno. Zadní subluxace nebo dislokace talu byla zaznamenána u 52% 

fragmentů typu I, 54% fragmentů typu II a 12,5% fragmentů typu III. Byly však provedeny 

pouze transversální skeny CT. Poranění mediálních struktur, rozsah postižení fibulární incisury 

a výška fragmentů nebyly hodnoceny. Ve dvou případech typu II zahrnoval fragment zadní 
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hrany celý mediální malleolus, který by podle našich kritérií byl považován za zlomeniny 

pilonu tibie. 

Klammer a kol. (Klammer G et al., 2013) dále rozdělili zlomeniny na tři typy s mediální extenzí 

(Haraguchi a kol. typu II), které nazvali „zlomeniny zadního pilonu“. Jediný mediálně uložený 

fragment byl klasifikován jako typ 1 (i když to autoři nepozorovali), rozdělený zadní fragment 

jako typ 2 a zlomenina ventrálně před zadním kolikulem jako typ 3. Byla přidána ruptura 

syndesmozy jako modifikátor, což vedlo k rozdělení do 6 skupin. Autoři připustili, že s celkem 

pouhými 11 případy pozorovali několik „skupin“ pouze jednou. Termín „zlomenina zadního 

pilonu“ byl ostatními kritizován, protože nebyly řešeny axiální síly a impakce kloubní plochy 

a rozdíl oproti vysoce energetickým zlomeninám pilonu zůstal nejasný (Chen DW et al., 2013). 

 

Se 137 pacienty popisujeme jednu z největších kohort pacientů s frakturami zadní hrany tibie. 

 

Typ 1 naší navrhované klasifikace je extraincisurální a odpovídá Haraguchi a kol. typu III 

(„malé skořápkové fragmenty“). Tyto vzácné zlomeniny jsou výsledkem avulze buďto zadního 

tibiofibulárního vazu nebo intermalleolárního vazu. 

Typ 2 naší navrhované klasifikace je variabilní posterolaterální fragment nesoucí 14% 

maximální plochy průřezu distální tibie obvykle zahrnující jednu čtvrtinu až třetinu fibulární 

incisury. Tento typ měl nejvyšší podíl zlomenin fibuly typu Weber C, včetně specifických 

případů fraktur s vysoko uloženou zlomeninou na fibule (Maisonneuve) pozorovaných v naší 

studii. 

Typ 3 naší navrhované klasifikace se skládá ze dvoudílného fragmentu, který vždy zahrnuje 

mediální malleolus. S největší pravděpodobností to vyplývá z kombinace kompresních a 

avulzních sil. Odpovídá typu II Haraguchi et al. klasifikace („mediální rozšíření“). Velikost 

fragmentů v jejich studii je srovnatelná s naší, nese 30 až 24% plochy průřezu tibiálního pilonu. 

Velký fragment zadní hrany odpovídající tomuto typu popsal Felsenreich (Felsenreich F, 1936) 

již v roce 1936 a Friedburg et al. (Friedburg H et al., 1983) publikoval axiální CT dvoudílného 

fragmentu zadní hrany již v roce 1983. Weber (Weber M, 2004) pozoroval 10 pacientů tohoto 

typů. Stejně jako v naší studii byla posteromediální část vždy větší než posterolaterální část a 

téměř vždy zahrnovala zadní kolikulus mediálního malleolu. Předozadní rentgenové snímky 

ukázaly dvojitý obrys (znak vločkového fragmentu) mediálního malleolu v 9 z 10 případů. Toto 

znamení jsme zaznamenali pouze v 6 z 30 případů. Klammer a kol. (Klammer G et al., 2013) 

zaznamenal 11 případů dvoudílných zlomenin a označil je jako zlomeniny zadního pilonu. 
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Typ 4 naší navrhované klasifikace je charakterizován velkým trojúhelníkovým 

posterolaterálním fragmentem. Představuje přechod k částečným zlomeninám tibiálního pilonu 

a je s největší pravděpodobností způsoben primárně tlakovými silami. Typ I klasifikace 

Haraguchi et al. kombinuje průběhy lomných linií typu 2 a typu 4 naší klasifikace. Věříme však, 

že se jedná o různé entity. Typ 4 se významně liší od typu 2, pokud jde o velikost fragmentu, 

měřeno podle výšky, hloubky, postižení fibulární incisury a příčné oblasti, jakož i 

demografických údajů pacientů. S výjimkou jednoho byli všichni pacienti ženy s průměrným 

věkem 61 let, zatímco u typů 1–3 byli pacienti ve věkovém rozmezí 46–49 let. Fragmenty typu 

4 byly navíc téměř výlučně doprovázeny zlomeninami fibuly typu Weber B, zatímco fragmenty 

typu 2 měly nejvyšší podíl zlomenin typu Weber typu C. Na rozdíl od Haraguchi a kol. jsme 

našli korelaci mezi typy klasifikace, procentem maximální plochy průřezu fragmentů. 

 

Na rozdíl od klasifikace Mullerovy / AO a Heimovy jsme nepozorovali žádný extraartikulární 

fragment. Analýza sagitálních CT skenů odhalila, že všechny fragmenty, včetně 

extraincisurálních, nesly část kloubního povrchu distální tibie a v hlavní linii zlomeniny byly 

často přítomny další impresivní interkalární kloubní fragmenty. 

Počet případů se subluxací nebo dislokací talu, plochou průřezu fragmentu, výškou fragmentu 

a mírou postižení fibulární incisury se v průběhu klasifikačních skupin zvýšil. To naznačuje, že 

navrhované typy skutečně představují stupnici rostoucí závažnosti poranění. Podobně jako ve 

studii založené na CT Yao et al. jsme našli korelaci mezi délkou a plochou fragmentů. 

Neexistuje jasná dělicí čára mezi zlomeninami hlezna zahrnujícími pilon tibie a zlomeninami 

tibiálního pilonu, protože první může být výsledkem kombinace axiálních a rotačních sil a 

definice je otázkou konvence. Haraguchi a kol. použili transmalleolární linii, i když zahrnovali 

dva případy, kdy zadní fragment nesl celý mediální malleolus. V naší studii byl dělící čárou 

interkolikulární žlábek. Pokud je přední kolikulus součástí zadního fragmentu, je zlomenina 

klasifikována jako částečná zlomenina pilonu. Při rozlišování zlomenin hlezna a pilonu je třeba 

vzít v úvahu také průběh lomné linie zlomeniny mediálního malleolu. U zlomenin hlezna typu 

Weber B a C je mediální malleolus zlomen horizontálně nebo mírně šikmo. Pokud probíhá 

svisle s osou tibiální diafyzy, jedná se spíše o částečnou zlomeninu pilonu, která by měla být 

zohledněna také u supinačně addukčních zlomenin hlezna 2. stupně (Weber typu A), které 

vykazují impakci mediální části stropu pilonu tibie. 

Diskuse jsou rovněž věnovány indikacím otevřené repozice a vnitřní fixace zlomenin zadního 

malleolu (Fitzpatrick DC et al., 2004, Heim U et al., 2010, Gardner MJ et al., 2011, Jaskulka 

AR et al., 1989, Tejwani NC et al., 2010, van der Bekerom MPJ et al., 2009, Rammelt S et al., 
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2011, Streubel PN et al., 2011). I když neexistuje žádná vyšší úroveň důkazů, domníváme se, 

že je nezbytné brát v úvahu nejen velikost a dislokaci fragmentu zadní hrany, ale také integritu 

fibulární incisury a postižení mediálního malleolu. V klinické praxi autorů není fixace 

fragmentu zadní hrany indikována u zlomenin typu 1, ale je indikována ve všech případech 

zlomenin typu 4. U zlomenin typu 2 a 3 je rozhodnutí o operaci založeno individuálně podle 

výše uvedených kritérií. 

Navrhovaná klasifikace může být také užitečná při stanovení nejlepšího chirurgického přístupu. 

U typů 2 a 4 byl téměř výlučně použit modifikovaný posterolaterální přístup s mobilizací 

peroneálních šlach. Nejprve se provádí otevřená repozice a fixace zadního malleolu, poté 

vnitřní fixace fibuly, a to buď dorsálně uloženou protiskluzovou dlahou nebo laterálně uloženou 

neutralizační dlahou. 

Pro fixaci fragmentů typu 3 je preferován posteromediální přístup. Umožňuje repozici a fixaci 

fragmentu zadního a mediálního malleolu. U tohoto typu Weber (Weber M, 2004) použil dvojí 

zadní přístup. Klammer a kol. (Klammer G et al., 2013) použili posterolaterální přístup, ale 

kvůli obtížím při repozici posteromediální části přidali posteromediální přístup ve 2 z 11 

případů. Na základě našich zkušeností stačí jediný posteromediální přístup k vizualizaci a 

repozici jak fragmentů zadního, tak mediálního malleolu. 

V této studii nebyl žádný z fragmentů typu 1 chirurgicky fixován. Fixace byla provedena u 26 

pacientů (36%) s fragmenty typu 2, vždy z posterolaterálního přístupu. Chirurgický zákrok byl 

indikován, pokud byl větší fragment posunut o více než 3 mm. Fixace byla provedena u 25 

pacientů (64%). Ve 24 případech byl použit posteromediální přístup a v jednom případě 

posterolaterální přístup. Všechny zadní fragmenty typu 4 byly fixovány, 12 pomocí 

posterolaterálního přístupu a jeden pomocí posteromediálního přístupu. 

 

Anatomická 3D CT klasifikace – rozšíření souboru  

Výše popsaná vzniklá klasifikace byla následně testována na dalších 169 pacientech, kdy u 

všech byly k dispozici 3D CT rekonstrukce. Popsány byly jak je již výše uvedeno čtyři základní 

typy zlomenin zadní hrany distální tibie (Bartoníček J et al., 2015) (Obr. 20, 44-47), (Tab. 2, 

3): 

Typ 1 – extraincisurální fragment: Tento typ jsme zaznamenali u 11 pacientů (8 %). Ve všech 

případech byla incisura fibularis tibiae intaktní. Relativně malý fragment vždy nesl kloubní 

chrupavku. K posterolaterální subluxaci talu došlo pouze v 1 případě (9 %). Tvar fragmentu byl 

variabilní. Většinou ho tvořilo samotné tuberculum posterius tibie, ale v některých případech 

to bylo tuberculum posterius společně s  mediálním  okrajem  distální  tibie,  vzácněji pak pouze 
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tento mediální okraj (Obr. 48). Výška fragmentu se pohybovala mezi 6 až 17 mm, v antero-

posteriorním směru měřil úlomek 7 až 10 mm. Celková průměrná plocha fragmentu v 

transverzálním řezu činila 9 % celého transverzálního průřezu tibiálního pilonu. 

Typ 2 – posterolaterolaterální fragment: Tento typ byl nejčastější, 74 případů (52 %). Šlo o 

posterolaterální fragment variabilní velikosti, vždy zasahující do incisury tibie. K subluxaci či 

luxaci talu došlo v 29 případech (39 %). Ve většině případů tvořilo úlomek pouze tuberculum 

posterius tibiae. Méně často  zasahoval  mediálně až k sulcus malleolaris. V některých 

případech byl úlomek velmi malý a nesl pouze laterální část tuberculum posterius tibiae (Obr. 

49). Specifický pro tento typ zlomenin byl drobný interkalární fragment patrný nejlépe na 

sagitálních řezech a většinou impaktovaný do spongiózy distální tibie (Obr. 8). Výška 

fragmentu byla 6 až 27 mm, v antero-posteriorním směru měřil 7 až 10 mm. Průměrná plocha 

fragmentu činila 14 % průměru pilonu. 

Typ 3 – posteromediální dvojitý fragment: Tento typ byl identifikován ve 39 případech (28 %). 

K subluxaci či luxaci talu došlo 23krát (59 %). Fragment byl až na jedinou výjimku tvořen 

dvěma triangulárními částmi, posterolaterální a posteromediální. Posteromediální část byla 

většinou vyšší než část posterolaterální. Lomná linie oddělující fragment zasahovala mediálně 

vždy do zadního kolikulu či interkolikulárního žlábku vnitřního kotníku (Obr. 50). Fragment 

tak vždy nesl celý posteromediální obvod distální tibie. Posterolaterálně odděloval ve většině 

případů jednu čtvrtinu až třetinu zadní části incisury tibie. Výška fragmentu se pohybovala mezi 

24 až 35 mm, v antero-posteriorním rozměru mezi 7 až 16 mm. Průměrná plocha fragmentu 

činila 24 % průměru celého pilonu. 

Typ 4 – velký posterolaterální triangulární fragment: Tento typ  se  vyskytl  u  13  pacientů  (9  

%). K subluxaci či luxaci talu došlo 11krát (85 %). Základní anatomickou charakteristikou 

fragmentu byl tvar vysokého trojhranu a odlomení dorzální poloviny fibulární incisury ve všech 

případech. Lomná linie obvykle zasahovala až k sulcus malleolaris, výjimečně do něj či do 

zadního kolikulu (Obr. 51). Nikdy jsme nezaznamenali malý interkalární fragment specifický 

pro typ 2. Výška fragmentu dosahovala 30 až 46 mm, antero-posteriorní rozměr 17−19 mm. 

Průměrná plocha fragmentu nesla 29 % průměru celého pilonu. 

 

Neklasifikované případy: U 4 (3 %) starších pacientek (průměrný věk 70 roků) jsme nebyli 

schopni podle uvedených kritérií klasifikovat zlomeninu zadní hrany, ačkoli u všech byly 

provedeny 3D CT rekonstrukce. Důvodem byla značná kominuce úlomků, zřejmě způsobená 

osteoporózou. 
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Zlomeniny zadního malleolu versus parciální zlomeniny pilonu: Rozšíření souboru 

potvrdilo již předchozí skutečnosti a poznatky. Jasná hranice mezi zlomeninami zadního 

malleolu u luxačních zlomenin a parciálními zlomeninami pilonu neexistuje. Tyto zlomeniny v 

sebe plynule přecházejí. Je to dáno i tím, že na jejich vzniku se podílejí v různém poměru 

avulzní, střižné a kompresní síly. Příkladem může být typ 2, kdy k odlomení hlavního 

fragmentu nesoucího úpon vazu dochází avulzí, kdežto malý interakalární fragment vzniká  

tlakem (kompresí)  při  subluxaci  talu. Typ  3 a 4 tak představují z hlediska velikosti 

fragmentu(ů) přechod k parciálním zlomeninám pilonu. Proto někteří autoři (Klammer G et al., 

2013, Switaj PJ et al., 2014) hovoří o „posterior pilon fractures“. V každém případě je otázka 

hranice otázkou konvence. Haraguchi (Haraguchi N et al., 2006) považuje za hranici 

transmalleolární osu. My jsme jako hranici používali linii spojující střed tibiální incisury a 

interkolikulární žlábek. Pokud nesl fragment více než polovinu incisury nebo lomná linie 

zasahovala do colliculus anterior, hodnotili jsme poranění jako parciální zlomeninu pilonu tibie. 

 

 
 

Obr. 44: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015  Jednotlivé typy na rtg bočných snímcích. 

 

 
 

Obr. 45: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015  Jednotlivé typy z Obr.44  na CT sagitálních CT řezech. 

 

 

Obr. 7: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015 [34] 
Jednotlivé typy na rtg bočných snímcích. 
Fig. 7: Anatomical 3D CT classification published in 
2015 [34] 
Individual types on lateral radiographs. 

 

Obr. 7: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015 [34] 
Jednotlivé typy na rtg bočných snímcích. 
Fig. 7: Anatomical 3D CT classification published in 
2015 [34] 
Individual types on lateral radiographs. 
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Obr. 46: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015 Jednotlivé typy z Obr. 44 na CT transverzálních CT řezech. 

 

 
 

Obr. 47: Anatomická 3D CT klasifikace z r. 2015, Jednotlivé typy z Obr. 44 na 3D CT rekonstrukcích. Typ 1 – 

extraincisuralní fragment, Typ 2 – posterolaterální fragment, Typ 3 – dvojitý fragment s postižením mediálního 

kotníku, Typ 4 – velký triangulární fragment. Horní pás ukazuje jednotlivé typy v pohledu z laterální strany po 

subtrakci fibuly. Je dobře hodnotitelné postižení incisura fibularis tibiae. Ve středním pásu pohled z dorzální 

strany. Zde je patrný základní tvar fragmentu. V dolním pásu pohled do tibiofibulární vidlice po subtrakci talu. V 

tomto pohledu lze hodnotit rozsah postižení kloubní plochy distální tibie. 

 

 

 
 

Obr. 48: Variabilita typu 1 (extraincisurální fragment) na 3D CT rekonstrukcích, a – fragment je tvořen pouze 

tuberculum posterius tibiae, b – fragment je tvořen tuberculum posterius tibiae a přilehlou částí zadní hrany 

tibie, c – fragment je tvořen mediální částí zadní hrany tibie a zasahuje do sulcus malleolaris. 
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Obr. 49: Variabilita typu 2 (posterolaterální fragment) na transverzálních CT řezech, a – malý fragment s 

minimálním postižením incisura fibularis tibiae, b – typický fragment s postižením jedné třetiny incisura fibularis 

tibie, c – velký fragment s patrným interkalárním fragmentem. 

 

 

 
 

Obr. 50: Variabilita typu 3 (dvoufragmentový typ) na transverzálních CT řezech, Obrázky a, b, c, d ukazují 

různou velikost fragmentů, různých rozsah postižení incisura fibularis tibiae a mediálního kotníku. 

 

 
 

Obr. 51: Variabilita typu 4 (velký triangulární fragment) na transverzálních CT řezech, a – typický fragment 

oddělený laterálně od sulcus malleolaris, b – fragment zasahující do sulcus malleolaris, c – fragment zasahující 

do colliculus posterior, d – fragment zasahující do sulcus intercollicularis. 

 

 

Srovnání jednotlivých klasifikací 

V současné době panuje shoda, že tvar odlomeného fragmentu a průběh lomných linií není 

možné určit ze standardních rtg snímků (Ferries JS et al., 1994, Buchler L et al., 2009, Meijer 

DT et al., 2016). Stejně tak to není zcela možné určit z peroperačních nálezů, neboť silný periost 

a mohutné lig. tibiofibulare posterius překrývají odlomený fragment(y). To je patrné u 

Weberovy (Weber BG, 1966) a Heimovy (Heim U, 1982) klasifikace. Naše CT nálezy nemohou 

potvrdit existenci extraincisurálního posteromediálního fragmentu Weberovy klasifikace, který 

se navíc vyskytuje mnohem častěji, než autor uvádí. V případě AO a Heimovy klasifikace se 

rozcházíme v otázce extraartikulárních fragmentů. Ve všech námi analyzovaných případech 

nesl odlomený fragment kloubní plochu distální tibie. Posoudit tento fakt peroperačně není 

vzhledem k výše uvedeným anatomickým důvodům možné. Na straně druhé lze v Heimově 

klasifikaci nalézt všechny námi popsané typy s výjimkou typu 3. 
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Haraguchiho CT  klasifikace (Haraguchi N et al., 2006)  vychází   pouze z transverzálních řezů, 

což je pro posouzení tvaru fragmentu  a  průběhu  lomných  linií  nedostatečné.  V naší 3D CT 

klasifikaci odpovídá řazení jednotlivých typů nárůstu velikosti kloubní plochy nesené 

fragmentem a nestabilitě zlomeniny. Dále zohledňuje postižení tibiální incisury, které se 

ukazuje jako velmi významné z hlediska repozice distální fibuly (Tab. 10 a 11). 

 

 

Typ Základní charakteristika 
Frekvence 

N (%) 
Věk 
(r) 

M/Ž 
W–B 

fx 
W–C 

fx 
MM 
fx 

LD ruptura 

1 Extraincisurální 11 (8 %) 53 8/3 7 4 2 8 

2 Posterolaterolaterální fragment 74 (52 %) 50 41/33 53 21 41 24 

3 Dvoufragmentový s postižením MM 39 (28 %) 44 13:26 31 8 16 13 

4 Velký triangulární fragment 13 (9 %) 59 1:12 12 1 10 2 

5 
Nepravidelný – osteoporotický 
fragment 

4 (3 %) 70 0:4 2 2 3 1 

 

Tab. 10: Základní charakteristiky poranění 

Vysvětlivky: N – počet, r – roky, M/Ž – muži/ženy, W – Weber, fx – zlomenina, MM – medialní malleolus, LD – 

lig. deltoideum. 

 

 

 

 
Typ 

 
N 

Subluxace 
(%) 

Transvers. 
plocha 
(%) 

Incisura 
intaktní 

Postižení 
Incisury 
<1/4 

Postižení 
incisury 
1/4–1/3 

Postižení 
incisury 
1/3–1/2 

Výška 
fragm. 
(mm) 

A−P 
(mm) 

1 11 36 9 11 – – – 11 8 

2 74 39 14 – 24 48 2 18 9 

3 39 59 24 – 9 25 5 29 13 

4 13 85 29 – – – 13 37 18 

 

Tab. 11: Anatomické charakteristiky jednotlivých typů zlomenin zadního malleolu 

Vysvětlivky: A−P – předozadní rozměr fragmentu 

 

 

 

6.3 CT kontrolované výsledky přímé repozice a vnitřní fixace fragmentu zadní hrany 

tibie u zlomenin hlezna – aplikace vzniklé klasifikace zlomenin zadní hrany tibie 

 

Recentní studie uvádějí lepší funkční a radiologické výsledky zlomenin PM léčených zadním 

přístupem ve srovnání s nepřímou repozicí fragmentu PM a fixací předozadně zavedenými 

šrouby (Odak S et al., 2016, Drijfhout van Hooff CC et al., 2015, Hoekstra H et al., 2017, 

Jaskulka RA et al., 1989, Verhage SM et al., 2016, Amorosa LF et al., 2010, Heim D, 2013, 

McHale S et al., 2019, Rammelt S et al., 2013, Vidovič D et al.,, 2017). Většina z těchto studií 

navíc uvádí výsledky přímé repozice a fixace PM v kohortách s méně než 10 pacienty. Studie 

provedené v posledním desetiletí s vyšším počtem pacientů, funkčním hodnocením a operační 
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léčbou ze zadních přístupů jsou uvedeny v tabulce 12. Pouze pět studií se zabývalo hodnocením 

jediného typu zlomeniny PM; Choi a kol. (Choi JY et al., 2015) a Wang a kol. (Wang L et al., 

2011) zaměřeno na typ zlomeniny Haraguchi 1, Bali a kol., Klammer a kol. a Wang a kol. na 

typu zlomeniny Haraguchi 2. Přesné stanovení typu zlomeniny PM je nezbytné pro 

vyhodnocení výsledku léčby. Studie Haraguchi et al. a Bartoníček et al. prokázala značnou 

variabilitu těchto zlomenin. 

Žádná studie se dosud nezaměřovala na zlomeniny PM typu 4 podle nově vzniklé klasifikace 

(Bartoníček / Rammelt). Tyto vysoce nestabilní zlomeniny představují přechod k částečným 

zlomeninám tibiálního pilonu. Typickým znakem tohoto modelu zlomenin PM je vyšší 

průměrný věk pacientů a to o 8 let více než u pacientů se zlomeninou druhého typu a o 14 let 

více než u pacientů se zlomeninou třetího typu podle klasifikace Bartoníček / Rammelt 

(Bartoníček J et al., 2015). Dalším charakteristickým rysem je vysoká převaha žen ve srovnání 

se zlomeninami typu 2 a 3 (Bartoníček J et al., 2015). 

Fragment zlomeniny PM typu 4 nese jednu třetinu kloubního povrchu distální tibie a jeho 

neanatomická repozice představuje riziko reziduální subluxace a inkongruence tibiotalárního 

kloubu. Navíc je část fragmentu součástí zadní poloviny fibulární incisury. To vše zdůrazňuje 

důležitost přesné repozice a stabilní fixace PM. Výhodou tohoto typu zlomeniny PM je velikost 

PM usnadňující jeho redpozici a stabilní fixaci, která nejen obnovuje kongruenci a stabilitu 

tibiotalárního kloubu, ale také stabilitu tibiofibulární syndesmozy (Levack AE et al., 2018, 

Miller AN et al., 2010, Bosczyk A et al., 2018, Wang L et al., 2011, Xu HL et al., 2012, Wang 

Y et al., 2016, Verhage SM et al., 2019, evers J et al., 2015). Snadnější repozici velkých 

fragmentů PM zmínil také McHale et al. (McHale S et al., 2019). 

Velké fragmenty PM byly tradičně vystaveny nepřímé repozici a fixaci pomocí šroubů. 

Nepřímá repozice a fixace však s sebou nese riziko nesprávné repozice. Tomu se lze v některých 

případech vyhnout transfibulární repozicí PM pod přímou kontrolou zrakem - „Weberův trik“ 

(Hoekstra H et al., 2017, Rammelt S et al., 2013). Výsledky nedávných studií (Bartoníček J et 

al., 2019, Odak S et al., 2016, Bali N et al., 2017, Bois AJ, Dust W, 2008, Choi JY et al., 2015, 

Solan MC, Sakellariou A, 2017, Verhage SM et al., 2016, Xu HL et al., 2012, Amorosa LF et 

al., 2010, Heim D,2013, McHale S et al., 2019, Abdelgawad AA et al., 2011) však 

upřednostňují přímou repozici a vnitřní fixaci ze zadního přístupu, podobně jako zjištění naší 

CT analýzy přesnosti repozice PM a klinických výsledků. Na základě našich zkušeností 

považujeme posterolaterální přístup za výhodnější, pokud to umožňuje celkový charakter 

poranění a stav měkkých tkání. U některých zlomenin PM typu 3 s dislokací MM je preferován 

posteromediální přístup. 
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Studie využívající skóre AOFAS nebo AAOS (Klammer G et al., 2013, Choi JY et al., 2015, 

Forberger J et al., 2009, Wang L et al., 2011, Wang Y et al., 2016)  k hodnocení zlomenin 

uvádějí průměrné hodnoty v rozmezí 82–93 bodů. Naše výsledky (89 bodů) se s těmito studiemi 

příznivě srovnávají (tabulka 12). 

 
 

Tabulka 12 Studie z posledního desetiletí, funkční hodnocení, zadní přístupy 

 

 

V naší skupině pacientů jsme nezaznamenali ani zpožděné hojení ran, ani irritaci surálního 

nervu. Stejné zkušenosti uvádějí i další autoři. Pouze Forberg a kol. 

 popsali problémy s měkkými tkáněmi u 11% a povrchovou infekci u 9% pacientů. Klammer a 

kol. operovali 11 pacientů se čtyřmi komplikacemi v oblasti přístupu k PM (dekomprese 

surálního nervu, exostektomie, excize osteofytů a prodloužení Achillovy šlachy). 

Je třeba poznamenat, že konečný výsledek je ovlivněn také polohou distální fibuly v incisuře 

tibie, zejména u zlomenin fibuly Weberova typu C. Je obtížnější u těchto zlomenin dosáhnout 

přesné repozice a jejich podíl v analyzované sérii může ovlivnit i konečný výsledek (Bartoníček 

J et al., 2017, Levack AE et al., 2018, Miller AN et al., 2010, Odak S et al., 2016). 

Velikost fragmentu PM, dislokace zlomenin, malredukce, poškození chrupavky, ženské pohlaví 

nebo vyšší věk byly diskutovány jako rizikové faktory pro rozvoj osteoartritických změn, což 

je v souladu s našimi nálezy týkajícími se zlomenin PM. V této malé skupině jsme však 

identifikovali osteoartritické změny u všech čtyř pacientů se zlomeninami podtypu 3 a věk 

pacientek s osteoartritickými změnami byl vyšší než průměrný věk série. 

Silnou stránkou naší studie je předoperační CT vyšetření u všech pacientů umožňující přesné 

posouzení zlomenin PM a dalších lézí. Význam CT pro přesné stanovení typu zlomeniny PM, 

vyhodnocení polohy fibuly ve fibulární incisuře a předoperační plánování potvrdila řada autorů. 

Další silnou stránkou naší studie jsou pooperační CT snímky umožňující přesné vyhodnocení 

repozice PM a repozice distální fibuly do fibulární incisury tibie. Pooperační CT vyšetření bylo 

standardně provedeno pouze v několika nedávných studiích. Levack a kol. zjistili 25,4% míru 

kloubní inkongruence, jejíž příčinu viděli v „kominuci nebo impakci v  úrovni kloubní plochy 

i přes jinak adekvátní repozici kortikális a intraartikulární volné fragmenty“. Stejní autoři zjistili 
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malredukci distální fibuly do fibulární incisury u 27,8% pacientů a u 10% pacientů bez fixace 

syndesmálním šroubem (SER IV 114, PER IV 8). V naší sérii jsme se setkali s pooperační 

inkongruencí na kloubním povrchu distální tibie u pěti pacientů (26% případů) a malpozicí v 

syndesmóze u čtyř pacientů (21% případů). 

Klammer a kol. hodnotili repozici zlomeniny PM typu 3 podle Bartoníčkovy / Rammeltovy 

klasifikace na základě rentgenových snímků jako dobrou v sedmi z 11 případů. Zbývající čtyři 

pacienti vykazovali méně než 2 mm artikulární inkongruence. McHale a kol. uvádí 

anatomickou repozici u 91% fragmentů nesoucích více než 30% kloubního povrchu distální 

tibie (N = 10). 

Choi a kol. zjistil na základě následných rentgenových snímků přesnou repozici (posun <1 mm) 

tibiální plochy s výsledným skóre AOFAS 90,6 bodů u 96% pacientů (50 pacientů). 

 

6.4  Specifické typy luxačních zlomenin hlezna 

 

6.4.1 Bosworthova luxační zlomenina hlezna 

 

Bosworthova luxační zlomenina (BF) je relativně vzácná, konzervativně nereponovatelná 

varianta zlomeniny hlezna. Recentní zpráva uvádí celkem 108 případů v chirurgické literatuře 

za posledních 160 let. (Bartoníček J et al., 2017). Původní zpráva Boswortha (Bosworth DM, 

1947) zahrnovala pět případů bimalleolární zlomeniny se zlomeninou fibuly Weberova typu B 

a zachycení proximálního fragmentu fibuly za zadní tuberkul distální tibie. Se zvýšeným 

používáním CT zobrazování pro vzácné malleolární zlomeniny se projevila i složitost těchto 

poranění. Byly popsány další varianty, jako je „uzamčená“ luxace proximálního fibulárního 

fragmentu nebo intaktní fibuly („Bosworthova léze“), „reverzní Bosworthova zlomenina“ se 

zlomeninou fibuly Weberova typu C, kombinace s fyzárním poraněním typu 1 dle 

Saltera/Harrise a nakonec kombinace BF se zlomeninou zadního malleolu (PM). Tato studie je 

podle našich nejlepších znalostí první, která se detailně zabývá zlomeninami PM u BF. 

Hodnocení BF v literatuře bylo donedávna založeno především na hodnocení rentgenových 

snímků a souběžným zlomeninám PM nebyla věnována velká pozornost. Navzdory různé 

kvalitě původních rentgenových snímků jsme retrospektivně jasně identifikovali zlomeniny PM 

u 63% všech uvedených případů BF na dostupných rentgenových snímcích. Naproti tomu jsme 

v naší skupině 13 pacientů s kompletní sadou rentgenových snímků zjistili 100% prevalenci 

zlomenin PM. Na druhou stranu jsme v literatuře našli také 3 případy dokumentované CT 
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vyšetřením, kde fraktura PM chyběla. V každém případě se kombinace zlomenin PM a BF jeví 

jako poměrně častá a prevalence 70%, jak je vypočítána z dostupné literatury a našich vlastních 

13 případů, může být kvůli neúplné rentgenografické informaci stále příliš nízká. Lze 

spekulovat, že 3 ze 4 BF jsou spojeny se zlomeninou PM. Vysoká prevalence zlomenin PM v 

BF se jeví jako možná, protože fibula je silně posunuta za zadní tibiální okraj. Zadní hrana tibie 

proto představuje nejsilnější překážku proti luxaci fibuly a je náchylná ke zlomení, zejména 

pokud výrazně prominuje. 

Patoanatomie zlomenin PM byla variabilní. S výjimkou zlomenin typu 4 dle Bartoníčka / 

Rammelta byl podíl jednotlivých typů (1, 2 a 3) přibližně stejný, jak bylo uvedeno dříve 

(Bartoníček J et al., 2015). Lze spekulovat, že luxační mechanismus u BF v době úrazu vede k 

avulzi menších zadních tibiálních fragmentů. 

Typ dislokace fibuly bylo možné přesně posoudit pouze na axiálních CT skenech. Dvě dřívější 

studie podrobně popsaly celkem 4 případy dislokace fragmentů fibuly mezi tibií a zlomenou 

PM na základě otevřené revize z posterolaterálního přístupu (Meyers MF, 1957, Simonovich 

Z, 1975). Do našeho hodnocení, které bylo založeno na CT, jsme však tyto 4 případy nezahrnuli. 

Naše analýza ukázala, že typ dislokace fibuly byl ovlivněn typem fragmentu a dislokací. 

Naše nálezy mají potenciální klinické důsledky. Negativní účinek dislokovaných zlomenin PM 

na mechaniku hlezna, klinický výsledek a vývoj posttraumatické artritidy u pacientů s 

malleolárními zlomeninami jsou dobře zdokumentovány. Zlomenina PM proto může být 

jedním z faktorů, které mají negativní dopad jak na výskyt komplikací, tak na konečný výsledek 

u BF. Pravděpodobnou příčinou neúspěšné zavřené repozice je uvěznění fibulárního fragmentu 

mezi distální tibií a dislokovaným fagmentem zadní hrany (PM). Špatná repozice a zhojení ve 

špatném postavení fragmentu PM je negativním prognostickým faktorem u trimalleolárních 

zlomenin. S rostoucími znalostmi o trojrozměrné patoanatomii zlomenin PM na CT 

zobrazování se v posledních letech (Bartoníček J et al., 2017, Weber M et al., 2003, Verhage 

SM et al., 2013, Rammelt S et al., 2012, Rammelt S et al., 2013Shi HF et al., 2017) prosazuje 

nutnost provedení otevřené repozice a vnitřní fixace. 

V této studii byly všechny zlomeniny PM, které bylo možné analyzovat pomocí CT, 

klasifikovány jako typy 1–3 podle Bartoníčkovy a Rammeltovy klasifikace. Zatímco 

extraincisurální avulzní zlomeniny (typ 1) není nutné chirurgicky fixovat, zlomeniny typu 2 a 

3 by měly být reponovány a stabilizovány, pokud jsou dislokovány a zejména pokud jsou 

spojeny s interkalárními fragmenty kloubní plochy. Tyto relativně malé fragmenty lze nejlépe 

najít z přímého posterolaterálního přístupu. Protože většina zlomenin fibuly u BF je Weberova 

typu B, lze je fixovat ze stejného přístupu s použitím dorsálně uložené protiskluzové dlahy. 
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6.4.2 Maisonneuveova zlomenina 

 

Maisonneuveova zlomenina (MF) je jednou z variant luxačních zlomenin hlezna, kterých se 

vyskytuje 3,5 až 5 % (Kolman J, 1999, Jehlička D et al., 2002). Navzdory tomu jen velmi málo 

studií přináší detailní informace o patoanatomii MF, a navíc jsou získané na malých souborech 

pacientů. V žádné studii s výjimkou naší předchozí studie nebylo ke zhodnocení jednotlivých 

poranění použito CT vyšetření. Pouze ve 2 studiích bylo použito MR k vyšetření 5 (Morris JR 

et al., 1996), resp. 12 (Manyi W et al., 2003) pacientů. V této studii jsme rozšířili náš původní 

soubor o dalších 16 pacientů. Představujeme tak zatím největší publikovaný soubor pacientů s 

MZ. Na rozdíl od jiných studií systematicky analyzuje jednotlivé léze (zlomeninu proximální 

fibuly, pozici distální fibuly v tibiální incisuře, zlomeniny mediálního malleolu a zadní hrany 

tibie). 

Základním atributem MZ je subkapitální zlomenina fibuly nebo zlomenina hlavice fibuly, obojí 

vzniklé rotačním poraněním hlezna. Někteří autoři (Imade SI et al., 2009, Perez RL et al., 2009, 

Pelton K et al., 2010) hodnotí jako MF i zlomeninu fibuly v její střední třetině. Podle našeho 

názoru se však jedná o jiný typ zlomeniny. S luxací hlavice fibuly, která je považována za 

ekvivalent MF, jsme se nesetkali (Sproule JA et al., 2004, Yoshimjra I et al., 2008, Hirschmann 

M et al., 2008). Za další diskutovanou variantu MF je považováno poranění tibiofibulární 

syndesmózy bez zlomeniny proximální fibuly, tzv. distorze tibiofibulárního kloubu. Detailnější 

informace k tomuto poranění však stále nejsou k dispozici. Pankovich (Pankovich AM, 1976) 

ve svém souboru prezentoval 5 případů MF bez zlomeniny fibuly v souboru 17 pacientů s MF. 

Velice zřídka se objevuje dvojitá zlomenina fibuly, kdy současně se zlomeninou distální fibuly 

(typ Weber B či Weber C) dochází i ke zlomenině v její subkapitální části. Našich 6 případů 

jsme z tohoto souboru vyřadili. 

Pro rtg diagnostiku je důležité zjištění, že ve 24 % našich případů nebyla zlomenina proximální 

fibuly patrná v předozadní projekci rtg snímku bérce, ale pouze v projekci bočné. Tento fakt 

podtrhuje nutnost obou rtg projekcí celého bérce. U dvojitých zlomenin je pak riziko 

přehlédnutí proximální fraktury ještě větší. Palpační vyšetření celé fibuly u každé zlomeniny 

hlezna a při nejasnostech zhotovení rtg celého bérce ve dvou projekcích by proto mělo být 

standardem. 

Poranění vazivového aparátu u MF je třeba hodnotit komplexně. Ve všech našich případech 

jsme nalezli rupturu lig. tibiofibulare anterius nebo avulzi jeho tibiálního úponu (Chaputův 

hrbol) a rupturu lig. tibiofibulare interosseum. Z těchto důvodů považujeme poranění lig. 
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tibiofibulare anterius et interosseum za jednu ze základních charakteristik MF. To je v souladu 

i se závěry ostatních studií (Morris JR et al., 1996, Manyi Wet al., 2000). 

Ruptura interoseální membrány je rovněž konstantní součástí MF. Ve starších studiích (Weber 

BG, 1966) se uvádí, že poškození membrány dosahuje až ke zlomenině proximální fibuly. Tato 

představa přetrvává pod vlivem Weberovy monografie (Weber BG, 1966) i u nás (Kolman J, 

1999). Manyi et al. v MR studii u 12 pacientů s MF nalezli roztržení membrana interossea vždy, 

ale pouze v její distální třetině, přesněji maximálně do výše 112 mm nad kloubní plochou 

hlezna. Morris et al. zaznamenali na MR poranění membrana interossea u 4 z 5 pacientů. 

Poranění zadních struktur hlezna je u Maisonneuveovy zlomeniny velice časté. Zlomeninu 

zadní hrany tibie jsme našli v 77 % případů. To je mnohem více než 46 %, která zjistili Jehlička 

et al. u zlomenin typu Weber B a C. Pro hodnocení typu zlomeniny zadního malleolu jsme 

použili CT klasifikaci Bartoníčka a Rammelta (Bartoníček J et al., 2015, Bartoníček J et al., 

2018). Distribuce jednotlivých typů zadní hrany tibie u MF svou variabilitou odpovídala jejich 

distribuci u trimalleolárních zlomenin (Bartoníček J et al., 2015). Dominovaly především typy 

2 a 3. Poranění lig. tibiofibulare posterius nebylo v artroskopické studii Yoshimury et al. 

zaznamenáno. Naopak Morris et al. prezentovali 3 případy s kompletní rupturou a 1 případ s 

parciální rupturou vazu. 

Přesný vztah fibuly a tibie je velmi obtížné hodnotit. Polohu fibuly v incisuře tibie jsme 

hodnotili na transverzálních CT řezech cca 3−4 mm nad kloubní plochou.  V těchto místech je 

incisura nejhlubší a fibula s tibií za normálních okolností v nejbližším postavení. U anatomicky 

normálního hlezna koresponduje anterolaterální plocha distální fibuly s předním okrajem 

distální tibie a posterolaterální plocha distální fibuly se zadní plochou distální tibie. Námi 

zjištěná dislokace distální fibuly v incisura fibularis tibiae byla značně variabilní, od mírného 

rozšíření tibiofibulárního prostoru po kompletní dislokaci fibuly z incisury. Zadní luxace fibuly 

za tuberculum posterius tibiae je známa jako Bosworthova zlomenina (Bartoníček J et al., 

2017). 

Velmi variabilní u MF je poranění mediálních struktur. Může být kompletní, nebo částečné. 

Kompletní poranění představuje bikolikulární zlomenina vnitřního kotníku (kostní léze), 

kompletní ruptura deltového vazu (vazivová léze) nebo zlomenina předního kolikulu spojená s 

kompletní rupturou hluboké porce deltového vazu (kombinovaná osteoligamentózní léze). 

Parciální léze zahrnují izolovanou zlomeninu předního kolikulu nebo poranění povrchové části 

deltového vazu. V 7 případech jsme nezaznamenali žádné mediální poranění, což je v souladu 

s jinými studiemi (Hirschmann M et al., 2008, Charopoulos I et al., 2010). To svědčí o tom, že 

někdy dochází ke vzniku MF supinačně everzním mechanismem, nikoli pouze pronačně 
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everzním, jak se běžně uvádí. Zlomeniny předního kolikulu a interkolikulárního žlábku 

mediálního malleolu bývají většinou spojeny s parciální či kompletní rupturou hluboké 

(tibiotalární) porce deltového vazu. Ve studii Morrise et al. bylo MR diagnostikováno poranění 

povrchové části deltového vazu ve všech 5 případech, kompletní ruptura hluboké porce ve 3 

případech a parciální ruptura hluboké porce v 1 případě. U 1 pacienta zůstala hluboká porce 

deltového vazu nepoškozena. Přidružené osteochondrální defekty kladky talu popsali ve své 

artroskopické studii Yoshimura et al., všechny 4 defekty se nacházely posteromediálně. V 

našem souboru jsme identifikovali osteochondrální defekt kladky talu pouze na CT a MR. Rtg 

vyšetření defekty nezobrazilo. Kompresní zlomenina subchondrální kosti tibie patří mezi nově 

zjištěné léze, které mohou doprovázet MF. 

Průměrný věk pacientů s MF zjištěný v předchozích studiích byl nižší než námi zjištěných 48 

roků. Tento věk však je stejný jako v námi provedených předchozích epidemiologických 

studiích zlomenin hlezna. Mechanismus vzniku MF je diskutován řadou autorů (Pankovich 

AM, 1976, de Souza LJ et al., 1985, babis Gc et al., 2000). Podle Lauge-Hansenovy klasifikace 

dochází ke vzniku zlomeniny proximální fibuly ve III. stadiu pronačně everzního způsobu 

poranění. V I. stadiu dochází k poškození mediálních struktur (mediální malleolus, deltový 

vaz), ve II. stadiu dochází k ruptuře lig. tibiofibulare anterius a interoseální membrány a ve III. 

stadiu se objevuje ruptura lig. tibiofibulare posterius či zlomenina zadní hrany tibie. 

Naproti tomu Pankovich (Pankovich AM, 1976) popisuje těchto 5 stadií:  

1)        Ruptura lig. tibiofibulare anterius nebo avulzní zlomenina jeho úponu s poraněním lig. 

tibiofibulare interosseum. 

2) Zlomenina zadní hrany tibie nebo ruptura lig. tibiofibulare posterius. 

3) Ruptura anteromediální části kloubního pouzdra nebo avulzní zlomenina jeho úponu. 

4) Zlomenina proximální třetiny fibuly. 

5) Ruptura deltového vazu nebo zlomenina vnitřního malleolu. 

 

Tato sekvence odpovídá supinačně everznímu vzniku poranění, což vysvětluje, proč v 

některých případech MF zůstávají mediální struktury intaktní. Pankovichem uváděný význam 

anteromediální části kloubního pouzdra pro stabilitu zůstává nejasný. Autor ho mohl zaměnit s 

přední, tibiosubtalární porcí deltového vazu. Supinačně everzní mechanismus úrazu by také 

vysvětloval poranění lig. fibulotalare anterius a lig. fibulocalcaneare, která popsal Morris et al. 

(Morris JR et al., 1996). 
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Naše studie podtrhuje důležitost CT vyšetření u MF. Kostní léze typu abrupce Chaputova 

hrbolu či zlomenina zadní hrany tibie nejsou na standardních rtg. snímcích často patrné, a pokud 

jsou, tak bez CT nelze zhodnotit jejich rozsah. Transverzální CT řezy jsou kruciální ke 

zhodnocení postavení distální fibuly v incisura fibularis tibiae. MR zůstává jedinou možností, 

jak určit rozsah poranění interoseální membrány a velmi důležitá je i pro diagnostiku 

osteochondrálních lézí talu, subchondrálních zlomenin tibie a rozsahu poranění deltového vazu. 
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7. Závěry 

 

• Fibulární incisura tibie – anatomická studie 

V anatomickém studii jsme zjistili, že nejhlubší bod tibiální incisury (FN) je v úrovni 

incisurálních hrbolků přibližně 5 mm nad facies articularis inferior tibiae a jeho hodnota je 

v průměru 4,5 mm. Proto by mělo být hodnoceno postavení distální fibuly v incisuře na 

CT řezech v této úrovni. V současné době obecně nejčastěji používané hodnocení 

postavení fibuly v incisuře v úrovni 1 cm nad kloubním povrchem distální tibie není 

vhodná, protože v této vzdálenosti je FN mělčí a užší. Dále z naměřených parametrů výšky 

incisury lze doporučit nejvhodnější výši zavedení syndesmálního šroubu při operacích 

hlezna, a to v intervalu 25-60 mm nad kloubním povrchem distální tibie. Šroub zavedený 

pod tuto linii může poškodit kloubní povrch distálního tibiofibulárního skloubení a nad 

touto linií hrozí riziko sklouznutí šroubu při jeho zavádění vpřed nebo vzad a tím jeho 

nesprávné postavení. 

 

• Anatomie a klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna  

V klinicko anatomické části jsme zjistili, že je nemožné na základě jednoduchých 

rentgenových snímků posoudit tvar a velikost fragmentu, zadního malleolu, postižení 

fibulární incisury nebo mediálního malleolu. Systém, který navrhujeme pro klasifikaci 

zlomenin zadního malleolu, je založen na CT vyšetření a zohledňuje velikost, tvar a 

umístění fragmentu, stabilitu tibio-talárního kloubu a integritu fibulární incisury. Může to 

být užitečné pro indikaci chirurgického zákroku a stanovení nejvhodnějšího operačního 

přístupu k těmto poraněním. 

Recentní CT studie prokázaly, že poranění zadního malleolu jsou mnohem komplexnější a 

variabilnější, než jsme se dříve domnívali. Při úvahách, zda zvolit při jejich léčbě 

konzervativní či operační postup, je třeba si uvědomit, jaký je důsledek odlomení zadní 

hrany.  

Podle velikosti fragmentu a jeho lokalizace dochází: 

- k inkongruenci tibiotalárního kloubu, 

- k nestabilitě tibiotalárního kloubu, 

- k porušení integrity incisura fibularis tibiae, 

- k nestabilitě tibiofibulární vidlice. 
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Naopak repozicí a fixací odlomeného zadního malleolu obnovíme stabilitu a kongruenci 

tibiotalárního kloubu (především typ 4), obnovíme integritu incisura fibularis tibie a tím 

usnadníme repozici distální fibuly a obnovíme i stabilizační funkci lig. tibiofibulare 

posterius, které svým tahem napomáhá reponovat distální fibulu do incisury (typ 2), 

současně obnovíme i stabilitu tibiofibulární vidlice (typ 2). Znalost typu zlomeniny 

zadního malleolu je při tomto rozhodování nezbytná. Význam její repozice a osteosyntézy 

je však nutné posuzovat vždy v kontextu všech poranění hlezna.  

   Prosté rtg snímky jsou pro diagnostiku zlomenin zadního malleolu nedostatečné. 

Pro detailní posouzení tvaru fragmentu a průběhu lomných linií je nezbytné CT 

vyšetření ve všech třech rovinách a následné 3D CT rekonstrukce. 

 

 

• CT kontrolované výsledky přímé repozice a vnitřní fixace zadní hrany tibie u 

zlomenin hlezna   

Pro klinickou aplikaci nově vzniklé klasifikace luxačních zlomenin hlezna jsme vybrali typ 

4. U trimalleolárních zlomenin hlezna se zlomeninou zadní hrany typu 4 bylo anatomické 

repozice a stabilní fixace a následně i dobrých funkčních výsledků dosaženo přímou 

repozicí a fixací fragmentu zadní hrany, se střední dobou sledování až 35 měsíců. Pro 

přesnou identifikaci všech lézí a předoperační plánování mělo zásadní význam 

předoperační CT vyšetření, zatímco pooperační CT vyšetření umožnilo vyhodnocení 

přesnosti repozice všech zlomenin a repozice distální fibuly do fibulární incisury. Na 

základě pooperačního CT vyšetření tak je možné posoudit vliv repozice jednotlivých lézí 

na funkční výsledky. 

 

• Bosworthova zlomenina 

V naší sérii pacientů se zlomeninami hlezna s odlomením zadní hrany se objevily i některé 

specifické a z hlediska diagnostiky, léčby, a i prognózy velmi závažné typy zlomenin. Šlo 

o Bosworthovu a Maissoneuveovu luxační zlomeninu.  

Sedmdesát procent všech uvedených Bosworthových luxačních zlomenin (BF) je spojeno 

s frakturou zadního malleolu (PM). Vzhledem k historicky málo používanému CT 

vyšetření může být skutečná prevalence zlomenin PM u těchto poranění dokonce vyšší. 

Patoanatomie fragmentu PM je vysoce variabilní, stejně jako druh dislokace fibuly u BF. 

Z těchto důvodů by mělo být CT u BF prováděno rutinně. Se současnými znalostmi by 
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dislokované zlomeniny PM u BF zasahující fibulární incisuru tibie měly být operativně 

léčeny přímou repozicí a fixací z posterolaterálního přístupu. 

   

• Maisonneuveova zlomenina 

Druhou skupinou specifických zlomenin byla zlomenina Maissoneuveova. Naše studie i 

literární údaje potvrzují, že Maisonneuveova zlomenina je co do rozsahu a závažnosti 

variabilní poranění. Jeho spektrum se pohybuje od zlomenin stabilních až po zlomeniny 

vysoce nestabilní. Součástí MF je vždy ruptura lig. tibiofibulare anterius a lig. tibiofibulare 

interosseum. Membrana interossea bývá roztržena ve většině případů, ale pouze ve své 

distální třetině, nikoli až do výše zlomeniny na fibule, jak se běžně uvádí. Lig. tibiofibulare 

posterius nemusí být poraněno vždy. Za ekvivalent jeho léze lze považovat odlomení 

malleolus posterior, které jsme našli ve třech čtvrtinách našich případů. Výskyt a rozsah 

poranění mediálních struktur hlezna (malleolus medialis, lig. deltoideum) je značně 

variabilní. Mohou chybět, mohou být parciální a mohou být kompletní. Pomýšlet je nutno 

i na osteochondrální zlomeniny kladky talu či kompresi laterální části kloubní plochy tibie. 

V literatuře ojediněle uváděné poranění fibulárních vazů (zevní kotník) jsme 

nezaznamenali. Zde je třeba dalších studií. Vzhledem k tomu, že řada poranění 

doprovázejících MF není patrná na prostých rtg snímcích, je nutné vždy doplnit CT 

vyšetření. 
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8. Souhrn 

 

   Ve své práci jsme se zabývali zlomeninami zadní hrany tibie u zlomenin hlezna. V klinické 

praxi je to velmi často se vyskytující poranění. Diagnostika, klasifikace  a operační léčba těchto 

zlomenin je diskutována již více než 200 let. Naším cílem bylo analyzovat historická fakta a 

poznatky ve světové a domácí literatuře. V historické části práce se podařilo vysledovat, že 

celosvětově neexistuje jednotný názor na problematiku odlomení zadní hrany tibie u zlomenin 

hlezna. A to jak v diagnostice, tak ani léčbě. 

   V experimetální části studie jsme se pak zaměřili na anatomii hlezenného kloubu a to ve 

vztahu jednotlivých typů zlomenin zadní hrany tibie k ligamentoznímu aparátu a zejména k 

velmi diskutované fibulární incisuře tibie. V anatomické studii topografie hlezna jsme se 

zaměřili zejména na stavbu fibulární incisury distální tibie jako na jednu z klíčových oblastí pro 

stabilitu hlezna. Výsledkem bylo stanovení ideální vzdálenosti od kloubní štěrbiny hlezna pro 

správné hodnocení postavení fibuly v incisuře tibie. V klinické praxi použité pak pro hodnocení 

nejen předoperačního, ale i pooperačního CT vyšetření. 

   V klinické části studie jsme vytvořili základní soubor pacientů se zlomeninami hlezna se 

současně přítomnou zlomeninou zadní hrany tibie. Zlomeniny jsme předoperačně radiologicky 

hodnotili pomocí standardních RTG projekcí a předoperačně prováděným CT vyšetřením ve 

2D a i 3D projekcích. Ze vzniklého souboru bylo možno stanovit základní morfologické typy 

zlomenin zadní hrany. Vzniklá klasifikace byla ověřována na rozšířeném souboru pacientů. 

Stanovená klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna pak byla v klinické praxi 

použita ke stanovení strategie léčby – a to zejména při volbě operačního přístupu a způsobu 

fixace.  

   Na vzniklém souboru pacientů s komplexním předoperačním CT vyšetřením se podařilo 

prokázat, že i přes velkou variabilitu z hlediska tvaru a velikosti existují 4 základní 

morfologické typy zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna. Byli jsme tak schopni sestavit 

„anatomickou 3D CT klasifikaci“. K diagnostice zlomenin zadní hrany tibie tak prosté RTG 

vyšetření nestačí a pro zcela správné posouzení tvaru fragmentu a průběhu lomných linií je 

zcela nezbytné CT vyšetření ve třech rovinách a následné 3D rekonstrukce.  

   Správnost vzniklé klasifikace jsme následně ověřili na dosud největším publikovaném 

souboru pacientů se zlomeninami zadní hrany tibie u zlomenin hlezna. Jednotlivé typy 

zlomenin zadní hrany v klinické praxi ukázaly nutnost správné volby mnohdy ne pouze jednoho 

operačního přístupu. V klinické aplikaci anatomické 3D CT klasifikace jsme pak na 
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zlomeninách 4. typu manifestovali dosažení nejenom dobrého anatomického postavení, 

dosaženého přímou repozicí ze zvoleného přístupu a stabilní osteosyntézou, ale i dobrých 

funkčních výsledků u pacientů s průměrnou dobou sledování 35 měsíců. Zásadní význam pro 

přesnou identifikaci všech lézí a pro  předoperační plánování mělo provedení předoperačního 

CT vyšetření. Pooperační CT vyšetření umožnilo vyhodnocení přesnosti repozice všech 

zlomenin a správnost uložení distální fibuly do incisury. Na základě pooperačního CT vyšetření 

bylo možné posoudit i vliv repozice na funkční výsledky.  

   V našem souboru pacientů se vyskytly i specifické, v literatuře a klinické praxi popisované 

typy luxačních zlomenin hlezna s odlomením zadní hrany. Jednalo se o tzv. Bosworthovu a 

Maissoneuveovu zlomeninu. Naše sledování poukázalo na závažnost těchto poranění. 

Důsledkem nesprávné diagnostiky a následné neadekvátní léčby pak může dojít k vážnému 

poškození zdraví. Opět se ukázala nutnost provedení správné předoperační CT diagnostiky a 

následné adekvátní volby operační léčby.  
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Summary 
 

 

In our work, we dealt with fractures of the posterior edge of the tibia in ankle fractures. In 

clinical practice, this is a very common injury. Diagnosis, classification and surgical treatment 

of these fractures has been discussed for more than 200 years. Our goal was to analyze historical 

facts and findings in world and domestic literature. In the historical part of the work, it was 

possible to trace that there is no uniform opinion worldwide on the issue of breaking off the 

posterior edge of the tibia in ankle fractures. Both in diagnosis and treatment. 

   In the experimental part of the study, we then focused on the anatomy of the ankle joint in 

relation to the various types of fractures of the posterior edge of the tibia to the ligamentous 

apparatus and especially to the much-discussed fibular incisura of the tibia. In the anatomical 

study of the ankle topography, we focused mainly on the construction of the fibular incisura of 

the distal tibia as one of the key areas for ankle stability. The result was the determination of 

the ideal distance from the ankle joint for the correct evaluation of the position of the fibula in 

the tibial incisor. Used in clinical practice for the evaluation of not only preoperative but also 

postoperative CT examination. 

   In the clinical part of the study, we created a basic group of patients with ankle fractures with 

a concurrent fracture of the posterior edge of the tibia. We evaluated the fractures preoperatively 

and radiologically using standard X-ray projections and preoperatively performed CT 

examinations in 2D and 3D projections. From the resulting set, it was possible to determine the 

basic morphological types of fractures of the posterior edge. The resulting classification was 

verified on an extended group of patients. The established classification of tibial posterior edge 

fractures in ankle fractures was then used in clinical practice to determine the treatment strategy 

- especially when choosing the surgical approach and method of fixation. 

   The resulting group of patients with a complex preoperative CT examination proved that 

despite the large variability in shape and size, there are 4 basic morphological types of fractures 

of the posterior edge of the tibia in ankle fractures. We were thus able to compile an "anatomical 

3D CT classification". A simple X-ray examination is not enough to diagnose fractures of the 

posterior edge of the tibia, and a CT examination in three planes and subsequent 3D 

reconstruction is absolutely necessary for a completely correct assessment of the shape of the 

fragment and the course of the fracture lines. 

   We subsequently verified the correctness of the classification on the largest published group 

of patients with fractures of the posterior edge of the tibia in ankle fractures to date. Individual 
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types of posterior edge fractures in clinical practice have shown the need to choose the right, 

often not just one, surgical approach. In the clinical application of anatomical 3D CT 

classification, we demonstrated on type 4 fractures the achievement of not only good anatomical 

position, achieved by direct reduction from the chosen approach and stable osteosynthesis, but 

also good functional results in patients with a mean follow-up of 35 months. Preoperative CT 

examination was essential for accurate identification of all lesions and for preoperative 

planning. Postoperative CT examination enabled the evaluation of the accuracy of the reduction 

of all fractures and the correct placement of the distal fibula in the incisure. Based on 

postoperative CT examination, it was possible to assess the effect of reduction on functional 

results. 

   In our group of patients, there were also specific types of ankle dislocations described in the 

literature and clinical practice with posterior edge breakage. It was a so-called Bosworth and 

Maissoneuve fracture. Our follow-up highlighted the severity of these injuries. Improper 

diagnosis and subsequent inadequate treatment can result in serious damage to health. Once 

again, the need for correct preoperative CT diagnostics and subsequent adequate choice of 

surgical treatment proved to be necessary. 
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10. Použité zkratky 

2D   2-dimenzionální 

3D   3-dimenzionální 

AAOS  American Academy of Orthopaedic Surgeons 

AITFL  ligamentum tibiofibulare anterius 

AO  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 

AOFAS American Orthopaedic Foot & Ankle Society 

BF   Bosworthova zlomenina 

BH   tělesná výška 

CP   colliculus posterior – zadní kolikulus mediálního kotníku 

D   vzdálenost od DM ke konvexitě tibiálního plafondu 

D10   hloubka FN 10 mm nad tibiálním plafondem 

D3   hloubka FN 3 mm nad tibiálním plafondem 

DL   deltový vaz 

DM   hloubka FN v nejhlubším bodě 

FN   fibular notch – fibulární incisura tibie 

FNH   výška FN mezi tibiálním pilonem a bodem konvergence incisurálních hranic 

LT   délka tibie po vrchol mediálního maleollu 

MCS   medial clear space 

MF   Maisonneuveova zlomenina 

MM   mediální malleolus 

PER     pronačně-zevně rotační 

PITFL   ligamentum tibiofibulare posterius 

PM   posterior malleolus – zadní hrana tibie 

PR  posterior rim of tibia – zadní okraj tibie 

PTT  posterior tibial tubercule – dorsální hrbolek tibie 

SER   supinačně-zevně rotační 

TFCS   tibiofibular / lateral clear space 

TTFL   ligamentum tibiofibulare transversum 

W10   šířka FN 10 mm nad tibiálním plafondem 

W3   šířka FN 3 mm nad tibiálním plafondem 

WM   šířka FN v nejširším bodě 
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   Traumatologie se stala mojí prací a současně i koníčkem po dobu již více než 20 let. Za vstup 
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experimentální a klinické části vědeckého, ale současně i té nejpodstatnější části mého 

profesního života. Obzvláště za jeho vedení a trpělivost v přípravě prací i samotné disertace mu 

patří obrovský dík. 

   Dále bych chtěl poděkoval svému spoluškoliteli doc. MUDr. Jaromíru Šimšovi, Ph.D. za 

spolupráci a umožnění skloubit vědeckou a pracovní činnost na Oddělení traumatologie a 

rekonstrukční chirurgie pod hlavičkou Chirurgické kliniky FTN a 1. LF UK. 

   Moje poděkování míří i k doc. MUDr. Ondřejovi Naňkovi, Ph.D. za nezištnou a trpělivou 

pomoc jak při anatomické části práce, tak i při sestavování samotné disertace. 

   V neposlední řadě bych rád poděkoval své rodině za podporu a toleranci během mého studia. 


