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Abstrakt 

Název práce: Konzervativní terapie poranění pohybového aparátu- vybrané metody 

Cíl práce: Cílem je přinést informace o vybraných metodách neoperativní léčby 

pohybového aparátu, využívajících moderní materiály pro imobilizaci, a to formou 

zmapování metod znehybňování, detailněji pak těch, které využívají syntetických 

materiálů (takzvané castování). Dalším cílem je posoudit možný význam těchto metod 

pro osoby se zdravotním postižením pohybového aparátu a pro sportovce. 

Metoda: Pro práci byly shromážděny informace zabývající se problematikou funkční 

stabilizace pohybového aparátu. Podstatnou část sebraných dat tvoří zahraniční studie a 

články, zaměřené na oblast moderních syntetických materiálů a metod jejich použití. 

Zdroje pojednávající o léčbě pohybového aparátu z všeobecného hlediska, byly využity 

zejména k úvodnímu popisu této oblasti. Za účelem dalšího využití byla data 

systematicky tříděna. 

Výsledky: Práce ukazuje, že využití moderních metod konzervativní léčby pohybového 

aparátu umožňuje dosahovat dobrých léčebných výsledků a nízkého výskytu léčebných 

komplikací. Castová fixace představuje vyšší komfort pro pacienta. U poranění měkkých 

tkání jimi lze dosáhnout nižších celkových nákladů na léčbu. Význam zaznamenaných 

rizik a negativ je v porovnání s přínosy malý. Pro osoby s postižením pohybového 

aparátu představují tyto metody vhodnou alternativu, a to v oblasti redresního dlahování 

u neurologických pacientů. 

Klíčová slova: poranění pohybového aparátu, léčba zlomenin, distorze, komplikace, 

imobilizace, syntetická fixace, konzervativní terapie 
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Abstract 

Title: Conservative Treatment ofthe Locomotive System- Selected Methods 

Objectives: The first objective of this thesis is to bring information about non-operative 

treatments of the locomotive system. Focusing mainly on those methods using modem 

materials for immobilization, synthetic casting tapes. Another important objective of this 

thesis is to consider the importance of these methods for people with locomotive 

disabilities and sports' injuries. 

Methods: To support this thesis, current sources of information regarding the topíc of 

functional stabilization of the locomotive system were used. Reference materials 

containing general information on locomotive system treatments were utilized for the 

introduction part. Then substantial parts of the data gathered were represented by foreign 

studies and articles which deal with modem synthetic materials and methods of their 

application. For the purpose offurther utilization and clarification, all data was sorted by 

category. 

Results: This thesis shows that it is possible to achieve good therapeutic results, while 

delivering low incidence of complications, by using modem methods of conservative 

treatment of the locomotive system. W earing a synthetic cast means higher comfort for 

the patient. In case of soft tissue injuries, lower costs for the total treatment can be 

achieved. Significant risks and negative effects were not noticed, compared to the 

benefits. Synthetic casts represent suitable altematives for disabled patients, primarily in 

the area of neurological splinting. 

Key words: mJury of the locomotive system, fracture management, sprain, 

complication, immobilization, synthetic fixation, conservative treatment 
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1 ÚVOD 

Za lákavou část evidence-based vědecké práce považuje Schuren (2000) proces 

odhalování pravd a získávání dalších znalostí. O to těžší je pak implementace nových 

poznatků do každodenní praxe. 

Sarmiento (2000) se moderními metodami znehybnění a pnnc1pem funkční 

stabilizace zabývá především ve vztahu k léčbě zlomenin, nalezneme zde však principy, 

které jsou platné i v případě dalších indikací. Dle Sarmienta je celá filosofie principu 

funkčního znehybňování předurčena přesvědčením, že prodloužená imobilizace není 

fyziologická. Při funkčním znehybnění je tedy co nejvíce zachována funkce. 

Kontrolovaný pohyb představuje v procesu hojení stimul, nikoli škodlivý faktor. 

Zdá se, že i přes svou relativní okrajovost v očích části odborné veřejnosti, jsou 

tyto metody opodstatnělé, zejména s uvážením neustálé snahy medicíny o dosahování co 

nejlepších léčebných výsledků. Logický základ pro další úsilí rozvíjet poznání v této 

oblasti představuje tvrzení, že při použití různých metod znehybnění jsou patrné rozdíly v 

průběhu léčby a v léčebných výsledcích. Tyto odchylky jsou dány zejména odlišnou 

mírou stability různých typů fixací a z toho plynoucího množství a závažnosti léčebných 

komplikací. Vyšší výskyt komplikací, obzvláště jsou-li závažné, přitom ve svém 

důsledku představuje větší míru rizika a více bolesti pro samotného pacienta a jejich 

řešení je de facto vždy spojeno s dodatečnou zdravotní péčí a náklady na ní (Avci a 

Sayli, 1998). 

V praxi se ukazuje, že tak jako jsou v oblasti medicíny zastávány různé názory na 

vhodnost používání různých léčebných postupů a stejně tak měnné jsou hranice pro jejich 

konkrétní indikování, také pozornost věnovaná novým metodám konzervativní terapie 

poranění pohybového aparátu se liší nejen dle jednotlivých zdravotnických zařízení a 

jejich pracovišť, ale také dle jednotlivých odborníků. 

Je toto téma natolik zásadní, aby si zasloužilo více pozornosti ze strany odborné 

veřejnosti? Pakliže ano, bude mít stejný význam v rozličných indikacích, které využívají 

konzervativních metod znehybňování? Jak přesně odráží skutečnost má dosavadní osobní 

zkušenost, která zatím častěji ukazuje na převahu tradicionalismu a tendenci inklinovat 

k léta zavedeným postupům, nežli na ochotu usilovat o zavedení nových metod? 

Odpověď na tuto poslední a jistě zajímavou otázku však není předmětem této práce a 

detailněji by měla být zpracována v samostatné, na tuto práci navazující studii. 
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Ke zpracování problematiky jsem se rozhodl na základě vlastních zkušeností 

s rozdílnými postupy personálu specializovaných pracovišť. Ty často kontrastují s názory 

a doporučeními odborníků, zabývajícími se touto problematikou. S řadou příslušníků 

obou zmiňovaných skupin jsem měl tu čest diskutovat téma v různých souvislostech a 

stát se jedním z posluchačů jejich přednášek a prezentací. Z osobních debat s pracovníky 

mnoha českých i zahraničních nemocnic je zřejmé, že nejen míra pozornosti a významu 

která je přikládána tomuto tématu, ale také názor na samotnou volbu metody funkční 

stabilizace v oblasti konzervativní terapie nejsou zcela jednotné. 
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2 CÍLE PRÁCE A ÚKOLY 

Cíl: 

Cílem práce je přinést informace o dosavadních poznatcích a zkušenostech v oblasti 

funkční stabilizace a znehybňování. Pro jeho splnění je klíčové shromáždit odpovídající 

dokumenty týkající se daného tématu, detailně je prostudovat, logicky setřídit a 

vyhodnotit. Dalším cílem je posoudit možný význam těchto metod pro osoby se 

zdravotním postižením pohybového aparátu a pro sportovce. 

Úkoly: 

1. Stanovit výzkumné otázky. 

2. Vybrat nebo vytvořit metodologii výzkumu. 

3. Stanovit plán sběru dokumentů. 

4. Definovat dokument. 

5. Shromáždit dostupné dokumenty. 

6. Podrobit nashromážděné dokumenty pramenné kritice. 

7. Analyzovat dokumenty. 

8. Poznatky získané z dokumentů interpretovat. 

9. Zpracovat výsledky výzkumu. 

1 O. Vyhodnotit výsledky výzkumu. 

ll. Vypracovat závěry. 
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3 VÝZKUMNÉOTÁZKY 

Výzkumná otázka č. 1 

Jaké metody konzervativní terapie pohybového aparátu (imobilizace) byly dosud 

popsány? 

Výzkumná otázka č. 2 

Jaká hodnocení léčebných výsledků jsou v literatuře uváděna v souvislosti s použitím 

syntetických materiálů? 

Výzkumná otázka č. 3 

Jaké bylo popsáno subjektivní vnímání léčby ze strany pacienta v souvislosti s použitím 

syntetických materiálů? 

Výzkumná otázka č. 4 

Jaké byly popsány náklady na léčbu při použití syntetických materiálů? 

Výzkumná otázka č. 5 

Jaký přínos představuje použití syntetických materiálů pro osoby se 

zdravotním postižením pohybového aparátu a pro léčbu sportovců? 
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4 POUŽITÉ METODY 

4.1 Typ výzkumu 

Práce je kvalitativním výzkumem. Fáze sběru dat a jejich analýzy probíhaly 

současně. Z hlediska výzkumného přístupu se jedná o zkoumání dokumentů (Rendl, 

2005). 

4.2 Časový plán výzkumu 

Výzkum proběhl v průběhu května, června a července roku 2008. Od počátku 

měsíce června přitom paralelně proběhly 2 návštěvy na každém ze 3 pracovišť 

zaměřených na oblast chirurgie, ortopedie a traumatologie. Jednalo se o Traumatologické 

oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. se sídlem ve Zlíně, Oddělení ortopedie a 

traumatologie pohybového ústrojí Nemocnice Na Františku s poliklinikou a Chirurgicko 

-traumatologické oddělení Nemocnice ve Frýdku- Místku p.o. Během těchto osobních 

konzultací byly zjišťovány především praktické zkušenosti s metodou funkční stabilizace 

s využitím syntetických fixačních materiálů. Návštěvy byly také jedním z prostředků 

sběru dokumentů, týkajících se tématu používání castů. 

4.3 Analýza dokumentů 

4.3.1 Definice dokumentu 

V souvislosti s prací se dokumentem rozumí jakákoli využitá data, která nebyla 

pořízena autorem. Jedná se převážně o zahraniční, ale také některé domácí odborné 

studie, které byly dosud zveřejněny. K práci byly využity zejména studie uveřejněné 

prostřednictvím publikací. Některé ze studií byly prezentovány na tematicky zaměřených 

konferencích. 

Kromě studií byly využity knihy, učební texty, ojediněle též výstupy z masových 

médií a některé firemní úřední dokumenty, které obsahují informace o popisovaných 

materiálech. Firemní dokumenty byly k dispozici v elektronické podobě, na CD. 

Část dokumentů byla dostupná pouze v neúplné podobě. V tomto případě se 

zpravidla jednalo o závěry a nebo výsledky vybraných studií. 
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Jako dokument nebyly klasifikovány rozhovory ani poznámky z rozhovorů 

s odborníky, které byly pořízeny autorem. Takto získaná data byla společně s obecnými 

texty využita k základnímu popisu problematiky a k urychlení orientace autora v ní. Dále 

pak sloužila k upřesnění odpovědí na výzkumné otázky obecnějšího charakteru. 

4.3.2 Způsob sběru dokumentů 

Pro získání základních informací posloužily odborné publikace a učební texty se 

zaměřením na obory chirurgie, traumatologie, neurologie a fyzioterapie. Předně bylo 

využito služeb lékařských knihoven a literatury ve vlastnictví autora. Další zdroj 

informací představovala bibliografie dotazovaných specialistů studovaná během jejich 

návštěv a knihovna společnosti 3M. 

4.3.3 Pramenná kritika dokumentů 

Jednotlivé dokumenty byly roztříděny do skupin definovaných tak, aby odpovídaly 

stanoveným výzkumným otázkám. V případě že dokument obsahoval informace vedoucí 

k zodpovězení více nežli jedné výzkumné otázky, byl současně zařazen do více 

odpovídajících skupin. V rámci každé skupiny byly dokumenty dále zkoumány za 

účelem podrobnějšího třídění do jedné ze dvou podskupin, obsahujících pozitivní nebo 

naopak negativní odpověď na výzkumnou otázku. 

Učební texty a odborné publikace pojednávající o medicíně jako celku, případně o 

konkrétních medicínských oborech a jejich historii byly označeny jako obecné. Tyto 

dokumenty byly použity pro základní popis a definice v oblasti poranění a poruch 

pohybového aparátu a jejich terapie, přičemž při samotném výzkumu nebyly dále 

využity. 

Jako firemní úřední dokumenty byly definovány materiály vytvořené a uveřejněné 

soukromými společnostmi. Firemní úřední dokumenty byly použity především pro popis 

základních charakteristik materiálu a jeho mechanických vlastností a nebyly využity 

v samotném výzkumu. 

Jako výstupy z masových médií byly označeny novinové články, zvukové záznamy 

relací vysílaných rozhlasovými stanicemi a relace vysílané televizními společnostmi. 

Výstupy z masových médií byly zařazeny do samostatné skupiny, charakterizované 
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nízkou vypovídací hodnotou a jako takové nebyly zahrnuty do výzkumu. V práci jsou tak 

obsaženy pouze pro úplnost, formou přílohy. 

Jako odborné dokumenty byly definovány studie, přednášky, prezentace a odborné 

články osob, organizací a společností. Pro potřeby samotného výzkumu se klíčovým stal 

právě tento typ dokumentů, zaměřený na zkoumané téma. Předně tedy bylo využito studií 

vypracovaných specialisty a uživateli popisovaných metod a materiálů, nikoli firemních 

informačních zdrojů. V případě, že bylo k zodpovězení otázky k dispozici více 

sebraných dokumentů, pak bylo snahou autora využít co nejaktuálnější práce, pokud 

možno ty většího rozsahu. 

Ve vztahu k popisovanému problému, tvoří drtivou většinu všech použitých 

dokumentů primární dokumenty, vytvořené přímými svědky popisovaných událostí 

(Rendl, 2005). 

4.4 Interpretace dokumentů 

Dokumenty byly interpretovány s cílem odpovědět na stanovené výzkumné otázky 

a respektovat přitom všechny relevantní názory a závěry v nich obsažené. Interpretace 

probíhala vždy na úrovni dané skupiny dokumentů, tedy ve vztahu ke 

konkrétní výzkumné otázce. Pakliže byly, vzhledem k výzkumné otázce, nalezeny 

informace negativního charakteru, byly využity v závěrečné fázi interpretace k dané 

skupině. 
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5 POPIS VÝZKUMU 

5.1 Základní teorie 

5.1.1 Poranění a poruchy pohybového aparátu 

Není jednoduché přesně vymezit hranice odpovídající názvu této kapitoly. 

Hovoříme-li byť jen o pohybovém aparátu, defmují jej různí autoři různým způsobem a 

popisují v rozličných souvislostech. Práce se zabývá některými z nich. Pro lepší 

představu o tom, jak komplexní téma může tento pojem představovat, jsou níže uvedeny 

myšlenky tří autorů, kteří se pohybovým aparátem v obecnějším kontextu zabývají. 

Hybnost není závislá jen na vlastním pohybovém ústrojí, ale v širším slova smyslu i 

na komplexní souhře všech orgánů ostatních soustav, zvláště soustavy kardiovaskulární a 

respirační (Line a Doubková, 1999). 

Mnoho nervových nemocí se projevuje poruchami hybnými a rovněž neurologické 

vyšetření usuzuje ve valné většině na stav nervového systému na podkladě projevů 

hybných (Janda a Kraus, 1987). 

Četnost a závažnost úrazů zaznamenala během 20. století, vzhledem k intenzifikaci 

způsobu života, rozvoji dopravy, průmyslové výroby, sportu a mechanizaci 

v zemědělství, ale i kriminálních činů obrovský rozvoj. Snaha zlepšit péči o poraněné si 

vyžádala na straně jedné preventivní opatření, na straně druhé je nezbytné zdokonalit celý 

aparát první pomoci. Dále vede tato snaha k vypracování moderních léčebných metod na 

základě nejnovějších vědeckých poznatků a nových postupů (Vojtíšek et al., 1994). 

Základní pojmy 

Cast - z anglického jazyka, sádrový odlitek, sádra, v praxi se často používá pro 

označení nových forem obvazu, s využitím syntetických materiálů (poznámka autora). 

Fragmenty- kostní úlomky. 

!mobilizace, retence - znehybnění, vyřazení postiženého svalu nebo jiné struktury 

z funkce fixací sádrovou dlahou nebo jiným obvazem v takovém rozsahu, aby byla 

zamezena hybnost této oblasti. 

Konzervativní léčba - do konzervativní terapie patří léčba klidem, dietou, 

medikamenty, biologickými látkami (antibiotiky, hormony, tranfúzemi), fyzikálními 
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prostředky, rehabilitací a psychoterapií. Klidem léčíme většinu mozkových a 

končetinových poranění. 

Konzervativní léčba pohybového aparátu - může probíhat bez imobilizace (funkční) 

nebo s imobilizací. 

Poranění pohybového systému - poraněním pohybového systému rozumíme 

poškození struktury nebo funkce skeletu (kostí, kloubů) a nebo měkké tkáně, která se 

přímo účastní pohybu, přičemž poškození vzniklo v důsledku působení vnějšího 

mechanismu. Léčba různých druhů poranění pohybového aparátu spadají do oblasti 

traumatologie, ortopedie a chirurgie, přičemž se na ní často dále podílejí specialisté 

z oborů neurologie, anestezilogie, rentgenologie nebo fyzioterapie . 

Poranění skeletu - při poranění skeletu dochází k poruše kontinuity kosti a vznikají 

tak fraktury. 

Poranění svalů - poranění svalů mohou být pronikající při současném poranění 

kožního krytu, anebo podkožní svalové ruptury bez poranění kožního krytu. 

Poranění šlach - poranění šlach, zvláště jejich úplné přerušení,vede ke klinicky 

zjistitelné poruše hybnosti příslušného svalu. Poranění mohou být různé závažnosti, tak 

jako v případě vazů. 

Poranění vazů - podle intenzity rozdělujeme na distenzi (natažení), parciální 

rupturu- částečné natržení a totální rupturu- úplné přerušení (Vojtíšek et al., 1994). 

Porucha pohybového systému - poruchou pohybového aparátu rozumíme 

patologický stav pohybového aparátu, který vznikl v důsledku poranění, nemoci nebo 

vrozené vady a je charakterizován změněnou funkcí, která je spojena nebo dlouhodobě 

vede ke změně struktury. Porucha motoriky může vzniknout i poruchou funkce řídícího 

programu, která se nedá morfologicky prokázat, ale při delším trvání této funkční 

poruchy dochází k prokazatelným změnám struktury v morfologii pohybového systému 

(V éle, 1997). 

Repozice - uvedení fragmentů do takového postavení, které zaručuje zhojení s 

dobrým funkčním výsledkem (Vojtíšek et al., 1994). 

Taping - "tejpování", způsob prevence a léčby poranění pohybového aparátu, 

především kloubů, šlach a svalů, s využitím speciálních lepicích pásek. Jedná se o 

podporu oslabené části těla (kloubu) bez omezení její funkce při současném bránění 

v pohybu, který negativně působí na oslabenou oblast (Handl a Davis, 2004). 
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Nejčastější typy poranění a poruch léčené casty a jejich patogeneze 

Deformity nohou - patologicky pozměněná struktura i funkce nohy (například 

koňská noha), velmi často u dětské mozkové obrny. Vznikají při zkrácení a následném 

tahu trojhlavého svalu lýtkového, případně dalších svalů, při zkrácení aponeuróz a při 

parézách (Janda a Kraus, 1987). 

Diabetická noha - ulcerace nebo postižení hlubokých tkání nohy distálně od 

kotníku včetně kotníku. Vedle ulcerací nejčastěji jde o gangrény, ale také o postižení 

kostí osteomyelitidou nebo Charcotovou osteopatií nebo o postižení hlubokých měkkých 

tkání infekcí- například flegmonou (Jirkovská et al., 2006). 

Distorze - podvrtnutí nebo natažení v kloubu, lehká poranění měkkých částí kloubu 

(vazy, pouzdra), vznikající většinou nepřímým mechanismem. Dochází k poranění 

subkutánních cév synoviální výstelky kloubů různého stupně, vzniká periartikulární a 

intraartikulámí hematom. U těžších distorzí mohou být poraněny i nitrokloubní součásti -

disky, menisky i artikulační chrupavky. 

Fraktura - k fraktuře dochází zatížením kosti, přesahujícím hranici její elasticity. U 

zdravých kostí vzniká traumatická zlomenina u nemocných kostí fraktura patologická, u 

níž intenzita násilí, potřebná ke vzniku zlomeniny, úměrně klesá s rozsahem prvotního 

poškození kosti. Třetím typem jsou zlomeniny z únavy, kdy se dlouhodobou nadměrnou 

zátěží snižuje hranice elasticity kosti (Vojtíšek et al., 1994). 

Kontuze - poranění způsobené přímým působením násilí (úder, náraz). Místním 

poškozením tkání a cév vzniká otok a krevní výron do okolí. Podrážděním nervových 

zakončení se objevuje bolest a reflektorické omezení rozsahu hybnosti. 

Luxace - vykloubení, stav, kdy chrupavčité konce tvořící kloub nejsou ve 

vzájemném kontaktu (Vojtíšek, 1994). Traumatické vymknutí vzniká působením náhlého 

násilí, většinou nepřímého, které vždy poruší stabilizační vazivové struktury kloubu. 

Habituální vymknutí vzniká bez přítomnosti většího násilí, v důsledku primárních 

(kloubní dysplazie) nebo sekundárních (viklavý kloub) poruch funkce či anatomické 

stavby kloubu (Zeman et al., 2001 ). 

Subluxace - o subluxaci hovoříme tehdy, když došlo k neúplnému posunu 

kloubních ploch (Vojtíšek et al., 1994). 

Syndrom diabetické nohy - pojem "syndrom" zahrnuje i současnou diabetickou 

neuropatii a různý stupeň ischemie, ve většině případů bývá přítomna infekce. Do 

syndromu diabetické nohy řadíme i stavy po amputacích na dolních končetinách. 
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Podobně jako vředová choroba žaludku má syndrom diabetické nohy velkou tendenci 

k recidivám a zůstává "celoživotní" diagnózou (Jirkovská et al., 2006). 

5.1.2 Konzervativní terapie při poranění a poruchách pohybového aparátu 

Historie konzervativní léčby 

První zmínky o léčení pohybového aparátu se datují již ke starověku. V Evropě a na 

Blízkém Východě nacházíme první zmínky již v řecké mytologii. Apolon měl ve svém 

poli působnosti i lékařství, jeho syn Asklepion zakládal první nemocnice. Jeho potomci 

v řadě, Herakleiton a především Hippokrates (5.-3. století před Kristem) zanechali pro 

další generace lékařů základní dílo medicíny Corpus Hippocraticum. Hippokrates zde 

jako první popisuje léčbu nemocí pohybového aparátu, například vrozených vad, 

skoliosy, ošetřování zlomenin, používání fixačních prostředků a rehabilitační péče a tak 

dále (Roth a Handl, 2005). 

Hippokrates popsal symptomatologii a léčbu zlomenin a vykloubenin tak dokonale, 

že platí v principu dodnes. Ve starověku nastala stagnace a vrcholem lékařské vědy ke 

konci 10. století byl Avicennův Canon medicinae. Důvodem úpadku byly zejména 

náboženské předsudky. Teprve v 15. století byli lazebníci a bradýři postaveni na roveň 

ostatním řemeslníkům. Bradýři, kteří napravovali zlomeniny a vykloubeniny, otvírali 

hlízy, založili vlastní cechy a začali se označovat jako ranhojiči (u vojska se jmenovali 

felčaři). Teprve v 16. století se díky anatomickým studiím a klinickému pozorování 

Arnbroise Parého ve Francii, Paracelsea v Německu a Vesalia v Itálii a Španělsku stává 

z medicíny řízená vědecká disciplína (Vojtíšek et al., 1994). 

Z ilustrací starých mistrů je vidět, že léčba pohybového aparátu patřila k základním 

medicínským oborům (Brueghel, Callot). De Chauliac (1300-1368) zavedl léčbu 

zlomenin stehenní kosti imobilizací- trakcí. Arnbroise Paré (1500-1590) popsal léčbu 

zlomenin dlouhých kostí, zmiňuje se i o protézách, kompresivních obvazech a zabýval se 

používáním perforovaných kovových dlah při léčbě skoliosy páteře. Roku 1650 popsal F. 

Glisson trakci za krční páteř. Roku 1770 založil Jean André Venel první ortopedické 

oddělení v rámci nemocnice v Orbe ve Švýcarsku. Zabýval se léčbou vrozených vad, 

deformit a kontraktur pomocí korekčních přístrojů, dlah, ale také cvičením. Z ortopedie 

jako původně konzervativního oboru (německá škola) se v průběhu doby vyvinula část 

operační (francouzská, později anglosaská škola), která dosáhla rozmachu jak jej známe 

v dnešní podobě. 
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Pro léčbu konzervativní mělo zcela zásadní význam zavedení sádrové fixace 

Antoniem Mathijsenem, v Nizozemí, roku 1851. V současné době se metody 

konzervativní a operační úzce prolínají a navzájem spolupracují (Roth a Handl, 2005). 

Historie imobilizace 

Znehybňování končetin je starší než sám člověk. Již u opic bylo pozorováno 

namáčení končetin v blátě a také člověk tuto metodu využíval jako první přírodní obvaz. 

Papyrus Edwina Smithe (3000 let před Kristem) obsahuje první zmínku o doporučené 

metodě léčby zlomenin nosních kůstek, s použitím škrobeného plátna. 350 let před 

Kristem popsal Hippokrates používání obvazu namočeného ve směsi vosku a lepidla. 

Roku 860 našeho letopočtu použil arabský lékař Rhazes obvaz ztužený vaječným 

žloutkem. Roku 1720 použil anglický chirurg William Cheselden k léčbě zlomenin a 

koňské nohy plátno potřené vaječným bílkem a tvrdnoucími pastami. 

Využití sádry k jiným než medicínským účelům bylo známo již před 4000 let, 

v dobách stavby Cheopsovy pyramidy. Podle některých zdrojů je pravděpodobné, že již 

v 1 O. století byly Arabskými lékaři využívány sádrové dlahy také v medicíně a 

představovaly zdokonalenou a pokožku méně iritující verzi obvazu dle Rhazea. Roku 

1798, v Groningenu, použil holandský profesor Hendrichs k znehybnění končetiny 

metodu namáčení přímo do nádoby s tekutou sádrou. Od roku 1834 byl velice populární 

postup dle belgického polního zdravotníka Seutina, který využil kombinace škrobového 

obvazu a dlahy z kartónového papíru. Roku 1851 však jako první, v souvislosti s léčbou 

zlomenin, popsal a použil skutečného sádrového obvazu holandský polní lékař Antonius 

Mathijsen. 

Od roku 1955 se objevují první obvazy impregnované pryskyřicemi, s cílem 

dosáhnout vyšší pevnosti a zvýšit odolnost obvazu proti vlhkosti (Wytch, 1992). 

Tradičně využívané metody imobilizace 

V dokumentech v podstatě všech oborů medicíny, které se z různých pohledů 

zabývají léčbou pohybového aparátu, lze objevit zmínky o rozličných metodách 

znehybnění. Při bližším studiu této specifické oblasti však lze nalézt odlišnou míru 

pozornosti věnované různým metodám, a to nejen podle zjevného individuálního 

zaměření autora, ale také podle četnosti výskytu zmínek, v rámci jednotlivých oborů. 

V souladu s tříděním dokumentů shromážděných pro tuto práci budou ve speciální 

části zdroje řazeny do skupin (kapitol) dle nejčastěji se vyskytujících oblastí. 
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Jak uvádí Vojtíšek et al. (1994), mezi používané metody znehybňování patří 

polohování na tvrdém rovném lůžku, v sádrovém lůžku, uložením končetiny na dlahu, 

šátkový závěs, fixace měkkým obvazem (náplastí, elastickým nebo zinkoklihovým 

obvazem), dlahování, extenze a tvrdý obvaz (sádra). !mobilizaci nepodloženou sádrovou 

dlahou, jinými dlahami nebo nepodloženým cirkulárním sádrovým obvazem, po celé 

délce rozstřiženým přitom doporučuje použít u čerstvých zlomenin. Podloženým 

dlahovým sádrovým obvazem, který je možné po několika dnech doplnit cirkulárním 

obvazem je vhodné provádět fixaci u poranění měkkých tkání a kloubů. 

Jako další metody znehybnění pohybového aparátu zmiňují Roth a Handl (2005) 

bandáže a ortézy. 

Handl a Davis (2004) uvádějí, že zejména pro prevenci a léčbu poranění 

pohybového aparátu u sportovců je ideální metodou tejping. 

5.2 Speciální část 

5.2.1 Konzervativní terapie s využitím castů 

Přes prudký rozvoj moderní medicíny, vývoj nových materiálů, implantátů a 

operačních postupů stále existuje řada poranění, pro které je konzervativní terapie ideální 

metodou. Jedná se především o jednodušší fraktury, poranění měkkých tkání typu 

kontuze, distenze vazů a podobně. 

Přes všechny výhody sádrové fixace je zapotřebí vnímat také její nevýhody, jako je 

například značná hmotnost fixace, její mohutnost a neschopnost tolerovat kontakt 

s vodou. Obtíže pramenící z uvedených nevýhod vedou k hledání nových alternativ 

(Kacr, 2005). 

Jak ukazují poznatky uvedené v této práci, casty představují oblast, která je na 

odborném poli živě diskutována po řadu let. 

5.2.2 Materiál používaný pro výrobu castů 

Problematikou syntetických fixací, jakožto materiálů pro konzervativní terapii 

pohybového aparátu se ve své doktorandské práci, velice komplexně a zároveň detailně, 

zabývá Wytch (1992). Ve své práci odhaduje, že v celosvětovém měřítku je každoročně 

aplikováno více než 100 milionů fixací různého druhu, z různého materiálu. Jako běžnou 
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praxi ve Velké Británii přitom uvádí použití syntetických typů fixací a zároveň shrnuje 

jednotlivé varianty, které náleží do této kategorie. 

Pro výrobu těchto "obvazů" se používá různých zdrojových materiálů. Velice často 

se jedná o tkaninu ze skelných vláken napuštěnou různými druhy pryskyřic a dalších 

látek, které chemickou reakcí s vodou nebo specifickým činidlem zajistí vytvrzení 

obvazu. Po aplikaci materiálu a proběhnutí reakce vzniká cast, ve své definitivní podobě. 

Jako další variantu Wytch uvádí použití tuhých a odolných termoplastických materiálů, 

které lze změkčit vystavením teplu, přičemž kjejich opětovnému vytvrzení dochází 

přirozeným ochlazením. Jako další zajímavou variantu k dosažení tuhosti uvádí použití 

ultrafialového záření, kterým je osvícen aplikovaný cast, zhotovený ze sklolaminátové 

tkaniny impregnované fotosenzitivní pryskyřicí. Jako alternativu ke skelné tkanině Wytch 

dále zmiňuje bavlněnou látku, opět impregnovanou pryskyřicí, která reaguje s vodou a 

tímto mechanismem dosahuje požadované tvrdosti. V případě této varianty je pryskyřice 

reagující s vodou obyčejně vyrobena z polyuretanu. Tkanina, kterou lze s úspěchem 

použít, může být zhotovena také z polyesteru, polypropylénu, nebo lze využít kombinace 

uvedených materiálů s Lycrou. 

Zjednodušeně lze říci, že drtivá většina moderních syntetických fixací je 

zhotovena kombinací tkaniny a pryskyřice. Zejména dětský pacient byl motivací 

k výrobě materiálu s příměsí barev, které jsou dnes již běžně dostupné. 

Z hlediska technického vývoje materiálů v současnosti používaných castů připisuje 

Kacr (2005) zásadní význam rozvoji chemického průmyslu. Z historického pohledu, jako 

milníky vývoje směrem k dokonalejším castům, uvádí v časové posloupnosti uvedení 

rigidních materiálů připomínajících laminát, uvedení velice podobných avšak semi

rigidních materiálů a vypracování postupů kombinace obou uvedených verzí, za účelem 

využití výhod a současné eliminace nevýhod obou z nich. 

5.2.3 Základní metody použití castů 

Ve své srovnávací studii popisuje Latta (2000) použití konvenční metody rigidního 

znehybnění s použitím castu zhotoveného ze skelné tkaniny a kombinace semi-rigidního 

obvazu s rigidní dlahou. V případě plně tuhého castu se jedná o aplikaci rigidního 

syntetického obvazu na vrstvu podkladové vaty - předem cirkulárními otočkami 

namotané na místo, které je zapotřebí fixovat. Samotný obvaz je aplikován taktéž 

v cirkulárních otočkách, typicky o mocnosti tří až čtyř vrstev. 
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V případě kombinace obou materiálů je pak aplikován nepodložený semi-rigidní 

Soft Cast o mocnosti jedné vrstvy, který je následně vyztužen třívrstvou dlahou 

z rigidního Scotchcastu. Ta je pak fixována další cirkulární vrstvou Soft Castu. Fixace 

docílená tímto postupem je často označována jako Combicast (Schuren, 1994). 

Jako poslední metodu použití syntetických fixací popisuje Avci a Sayli (1998) 

aplikaci samotného semi-rigidního castu, tedy bez kombinace s dalšími zpevňujícími 

materiály. V tomto případě jsou typicky aplikovány tři vrstvy Soft Castu, pouze na 

tenkou podkladovou punčochu. 

5.2.4 Princip funkční stabilizace 

Sarmiento (2000) se pnnc1pem funkční stabilizace zabývá ve vztahu k léčbě 

zlomenin, nalezneme zde však principy, které jsou platné i v případě dalších indikací. Dle 

Sarmienta je celá filosofie principu funkčního znehybňování předurčena přesvědčením, 

že prodloužená imobilizace není fyziologická. Zachovaná funkce a z ní vyplývající 

kontrolovaný pohyb mezi kostními fragmenty přitom podporuje osteogenezi. Takovýto 

pohyb v místě fraktury, jinými slovy, představuje v procesu hojení stimul, nikoli škodlivý 

faktor. Fyziologické prostředí, vytvořené s použitím funkčního korzetu, poskytuje 

podmínky za kterých metabolické, mechanické, chemické, vaskulámí, termické a 

elektrické faktory prospěšně ovlivňují hojení tkáně. Funkce přitom napomáhá 

osteogenezi zejména v případě, že je zajištěna časně. Z praktických zkušeností vyplývá, 

že incidence nezhojené zlomeniny je extrémně nízká, je-li k funkční stabilizaci 

přikročeno již v prvních týdnech léčby. Její oddálení naopak vede ke zvýšenému počtu 

zpožděného srůstu. 

Při funkčním znehybnění je zároveň významně zachována funkce, a to díky 

kombinaci mnoha mechanismů. Mezi ně patří především pseudo-hydraulické vlastnosti 

měkkých tkání končetiny a vlastnosti visko-elastických struktur přímo spojených a 

zároveň obklopujících zlomenou kost. Pohyb a tření fragmentů a okolních tkání 

pravděpodobně vyvolává prolongovanou zánětlivou odpověď organismu. Ta vede ke 

zvýšení vaskularizace a stimuluje okolí k tvorbě dostatečného svalku. 

Funkční fixace však nepředstavují prevenci zkrácení. To je dáno v okamžiku 

poranění, mírou poškození měkkých tkání. Kupříkladu zkrácení v případě uzavřených 

diafyzeálních fraktur se neprohlubuje mimo vlastní rozvoj bezprostředně po úrazu. Tento 

fenomén zčásti vysvětluj e fakt, že měkké tkáně v oblasti končetiny umožňují pohyb 
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fragmentů, jedná se však o pohyb elastické a reverzibilní povahy. V použití funkční 

fixace samozřejmě není vhodné pokračovat za podmínek, které svědčí o škodlivém vlivu 

na pacientův stav. 

V případě otevřených zlomenin, kdy dochází k poškození fascií a kůže je velmi 

obtížné, ne-li nemožné, určit stupeň prvotního zkrácení. Tvrzení, že zkrácení se po 

samotném úrazu dále nezvětšuje proto platí jen v případě uzavřených zlomenin. 

Wardlaw (2000) se zmiňuje, že léčba zlomenin v souvislosti se zachováním funkce 

není novinkou a byla používána již v polovině osmnáctého století, ačkoliv fixace 

používané k tomuto účelu byly nazývány protézami. V dnešním pojetí se, ve své 

podstatě, jedná o neinvazivní techniku, která umožňuje časnou rehabilitaci pacienta, za 

současného srůstání zlomeniny. Ve většině případů tato metoda vede k požadovanému 

léčebnému efektu. Tím je končetina schopná téměř plné funkce, jakmile dojde ke srůstu 

zlomeniny. Jako jeden z klíčových bodů Wardlaw uvádí moment optimálního načasování 

zahájení funkční stabilizace. Obyčejně může být tato metoda aplikována v momentu, kdy 

by bylo možné zlomeninu označit jako lepkavou. Jelikož zde probíhá fibrózní fáze 

hojení, je stále znatelná angulační pohyblivost, k podélnému zkrácení však nedochází. 

Fixace by v tuto chvíli měla být aplikována tak, aby co nejméně omezovala normální 

funkci měkkých tkání. 

5.2.5 Oblasti ve kterých je nejčastěji využíváno castů 

Traumatologie 

Avci a Sayli (1998) ve své práci uvádějí, že materiál volby pro funkční stabilizaci 

třetího stupně inverzního poranění vazů v kotníku představuje semirigidní syntetický 

obvaz (Soft Cast). 

Funkční stabilizací při poranění vazů v oblasti kotníku, s využitím semirigidního 

obvazu se zabývají, mimo jiné, také Heybeli a Ogut (2002). 

V práci zaměřené na srovnání léčebných výsledků s využitím konzervativní a 

operační terapie u ruptury Achillovy šlachy zmiňují Leppilahti, Kangas a Orava (1998) 

využití Soft Castu. 

Kacr (2005) se ve své studii zabývá použitím semirigidních castů při traumatických 

poraněních kotníku, a to jak rupturami vazů, tak frakturami. 

Kombinací semi-rigidního syntetického obvazu s rigidní dlahou se zabývají také 

Stelten a Reijnders (1996), kteří se ve své práci soustředí na zlomeniny proximální třetiny 
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pátého metatarsu a porovnávají tuto metodu s léčbou za pomoci tradiční sádrové, chodící 

fixace. 

Sportovní medicína 

Srovnáním semi-rigidního obvazu s adhezivními elastickými obvazy a sádrou u 

poranění vazů v oblasti kotníku se zabývají Cavenaile, Cousein a Grynblat (1994). 

Použitím semi-rigidního obvazu u akutních poranění kloubů ve sportu se zabývá 

také Shoff(l992). 

Uri a Passera (1998) ve své práci pojednávají o léčbě lumbaga, s pomocí 

dynamického korzetu, zhotoveného z kombinace Soft Castového semi-rigidního obvazu a 

rigidních dlah ze Scotchcastu. 

Roberts (1998) ve svém článku zmiňuje léčbu porušených vazů metakarpo

falangeálních a interfalangeálních kloubů, přičemž využívá castovou fixaci. 

Semi-rigidní podpůrnou léčbou horní končetiny se zabývají Farley a Sublette 

(1992). 

Zajímavé srovnání tradičních metod znehybnění u sportovců s variabilní kombinací 

semi-rigidní fixace a elastických obinadel, popřípadě sportovních pásek, vypracoval 

Poole (1993). 

Dětská traumatologie 

Zmínky o konzervativní léčbě lze nalézt také v souvislosti s dětskými pacienty. 

Mbubaegbu, Munshi a Currie (1997) popisují léčebné výsledky při použití 

snímatelného semi-rigidního obvazu, u zlomenin vrbového proutku. 

Wijnen a Sleegers (1999) ve svém článku uvádějí použití castu typu minerva u 

zlomeniny těla a trnového výběžku obratle C2 s dislokací, u ll-ti letého dítěte, po 

autonehodě. 

Korekční ortopedie, vrozené vady 

Rowlands (1998) se ve své klinické studii zabývá problematikou léčby koňské nohy 

u dětí, pomocí Soft Castu, a to v rámci její sekundární, tedy postoperativní fáze. 

Nijland (1994) se zabývá tématem konzervativní léčby koňské nohy a technikami 

aplikace. Jako zvolený materiál uvádí Soft Cast. 

Coss a Hennrikus (1996) popisují léčbu semirigidním materiálem v porovnání 

s konvenční sádrou, u dětí s metatarsus adductus a s koňskou nohou. 
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Jako vhodnou alternativu v léčbě skolióz uvádějí Geukers a Verhoeven (1994) Soft 

Castový korzet. 

N eurologická poranění a postižení 

Sleegers (1998) jako vhodnou metodu léčby post-traumatické dystrofie uvádí ortézu 

zhotovenou ze semi-rigidního obvazu. 

Pohl a Merholz (2006) se zabývají bezprostředním efektem individuálně zhotovené 

ortézy z kombinace semi-rigidního a rigidního obvazu (AFO - Ankle Foot Orthosis) u 

pacientů s hemiparézou a jejím vlivem na rovnováhu, stoj a stereotyp chůze. 

Geukers a Verhoeven (1992) popisují použití korzetu při léčbě bolestivých stavů 

spojených s dynamickými poruchami bederní části páteře. K jeho zhotovení přitom 

používají kombinaci syntetického semi-rigidního obvazu a rigidní dlahy. 

Christiansen (1998) ve svém článku prezentuje využití castu u pacientů 

s postižením mozku, s rozvinutými kontrakturami a spasticitou. 

Diabetická noha a syndrom diabetické nohy 

Jirkovská et al. (2006) jako jeden z nejefektivnějších způsobů terapie diabetické 

nohy popisují TCC (Total Contact Cast), tedy fixaci k jejímuž zhotovení je v poslední 

době využíváno syntetických materiálů na bázi sklolaminátu. 

Efektivností léčby neuropatických ulcerací za pomoci nesnímatelného 

odlehčovacího castu ze skelných vláken, v porovnání s terapeutickou botou, se zabývají 

Caravaggi, Faglia a Giglio (2000). 

Noff, Selcovsky a Schiff (1997) uvádějí využití modifikovaného Total Contact 

Castu s použitím S o ft Castu, u neuropatických ulcerací (Wagner I a II), u pacientů 

s diabetem. 

5.2.6 Specifika castů 

Veškerá specifika moderních materiálů pro imobilizaci pacienta se odvíjejí od 

fyzikálních vlastností jejich jednotlivých typů. V současné době jsou přitom nejčastěji 

používány materiály na bázi skelných nebo polypropylenových pletenin, obyčejně 

impregnovaných polyuretanovou pryskyřicí. Vlastnosti těchto druhů obvazů se vzájemně 

velmi podobají. Vzhledem k tomu, že detailní popis fyzikálních vlastností syntetických 

materiálů není předmětem této práce, jsou níže uvedeny jen ty nejdůležitější 
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charakteristiky a z nich pramenící specifika, která je zapotřebí zohlednit při jejich 

aplikaci. 

Velice podrobně se konstrukcí uvedených materiálů zabývá Wytch (1992). Ve své 

studii zkoumá vlastnosti, které ve svém důsledku ovlivňují stabilitu samotné fixace, 

stejně tak jako prostor pro vznik možných komplikací a úroveň komfortu pro pacienta i 

ošetřující personál. 

Jako jednu ze zádních vlastností Wytch zmiňuje mechanickou stabilitu fixace. 

Syntetické fixace přitom vykazují vyšší tvrdost i celkovou pevnost nežli sádrové 

alternativy, přičemž svou tuhost dosahují velice rychle. Zatěžovat takovýto cast je možné 

již za 30 minut, přičemž u sádrové fixace se nedoporučuje zatížení alespoň po dobu 48 

hodin. Rozdíl ve stabilitě se dále významně prohlubuje při styku s vodou, kdy sádrová 

fixace rychle ztrácí svou mechanickou pevnost. V případě rigidního castu je vyvarování 

se namočení doporučováno spíše kvůli prevenci macerace, nikoli z důvodu rizika ztráty 

pevnosti. Macerace přestavuje potenciální riziko při zadržení vody podkladovou vatou u 

jakékoli fixace. 

Wytch dále uvádí, že vzhledem k maceraci je další důležitou vlastností fixace 

propustnost pro vodní páry. Tento ukazatel je velice variabilní u různých druhů 

sádrových i syntetických fixací. Pro praxi je tak dobré znát charakteristiky konkrétního 

materiálu, který má personál k dispozici. 

Dalším z Wytchem sledovaných ukazatelů je exotermická reakce, ke které dochází 

ve fázi tuhnutí všech sledovaných typů fixací. Výraznější tepelnou aktivitu a tím též 

potenciální riziko popálení vykazovaly syntetické materiály. 

Podstatně lepší radiolucenční vlastnosti dle Wytche vykazují syntetické casty, které 

tak usnadňují následnou kontrolu s využitím rentgenového smímku. 

Schuren (1994) upozorňuje na potřebu nosit gumové rukavice při manipulaci 

s nevytvrzeným materiálem. Tímto způsobem lze zamezit potřísnění polyuretanovou 

pryskyřicí, která jinak velmi pevně přilne k povrchu pokožky nebo k oděvu. K jejímu 

odstranění je zapotřebí použít například alkoholového roztoku. Ze stejného důvodu je, 

před aplikací samotného castu, daná část pacientova těla chráněna podkladovou 

punčochou. Tato základní vrstva je dále doplněna o podkladovou vatu, a to v případě 

použití rigidniho materiálu nebo tehdy, je-li pacient více ohrožen rozvojem komplikací 

z otlaků. Při aplikaci castu je vhodné pracovat vždy jen s jednou rolí, neboť při styku se 

vzdušnou vlhkostí velice rychle dochází kjejímu vytvrzování. Teprve po jejím 

zpracování se doporučuje otevírat další roli, je-li zapotřebí většího množství materiálu. 
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Pro urychlenou a dokonalou laminaci jednotlivých vrstev zhotoveného castu je na 

závěr doporučováno dotáhnout fixaci namočeným elastickým obinadlem, a nechat jej na 

místě po dobu jedné až dvou minut. Poté by měl být obvaz odmotán. 

Za důležitý bod při aplikaci jakéhokoli typu fixace považuje Schuren rozhodnutí o 

volbě techniky a podložení nebo nepodložení castu. Jako předpoklad k dobrému úsudku 

uvádí nejen znalost teorie, ale také dostatečnou praktickou zkušenost s aplikací různých 

typů castů. Tento bod je klíčový jak z důvodu prevence otlaků, tak vzhledem k eliminaci 

rizika rozvoje útlaku měkkých tkání, se všemi možnými důsledky. V případě rigidního 

castu je zapotřebí počítat s vysokou tuhostí, která neumožňuje pružení castu ani po jeho 

rozříznutí. Tento krok tedy nezajistí poddajnost rigidního castu při expandujícím otoku a 

riziko útlaku tak tímto způsobem nelze eliminovat. 

V případě semirigidního castu je možné provést jeho rozstřižení nůžkami. Tato 

možnost je významná také v případě finálního sejmutí castu, kdy rozstřižení nebo 

dokonce odmotání nahrazuje použití oscilační pily, používané k snímání rigidních typů 

fixací. Použití oscilační pily představuje nejen riziko popálení pacienta díky kontaktu 

pokožky se zahřívajícím se rigidním castem z důvodu tření s čepelí pily, ale také 

významnou stresovou situaci, zejména pro dětské pacienty (Schuren, 1994). 
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6 ROZSAH PLATNOSTI 

6.1 Vymezení 

Výzkum byl proveden na základě dokumentů shromážděných autorem. Jejich 

rozsah i stáří se liší. 

Pro jednotlivé oblasti použití castů, které byly zkoumány, bylo shromážděno odlišné 

množství dat. 

V rámci jednotlivých oblastí byly citovány práce zabývající se omezeným 

množstvím diagnóz. Závěry práce je tak možné využít pouze v přímém vztahu k 

popsaným diagnózám a nelze je zobecňovat na veškerá poranění a poruchy pohybového 

aparátu. 

6.2 Omezení 

Výzkum byl proveden s využitím dokumentů, z nichž většina se zaobírá 

problematikou syntetických fixací. Materiálů primárně pojednávajících o jiných 

metodách znehybnění bylo využito pouze několik, a to především vzhledem k jejich 

malému množství a špatné dostupnosti. V případě dokumentů porovnávajících metody 

používající syntetické materiály a tradiční metody lze ze strany autorů předpokládat 

určitou míru zvýšeného zájmu o uplatnění moderních metod. 

V některých případech byla autorem využita data sebraná z abstraktů, přičemž 

nebyly dohledány kompletní studie, včetně metodologie jejich zpracování. 

Přes původní odbornost fyzioterapeuta se autor v posledních pěti letech zabývá 

problematikou znehybňování pohybového aparátu casty také z firemní pozice. Lze 

usuzovat na hlubší znalost a preferenci metod využívajících syntetických materiálů, 

ve srovnání s jinými metodami. 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Dosud popsané metody konzervativní terapie pohybového aparátu 

(imobilizace) 

Kromě metod využívaných v současné medicíně lze v literatuře nalézt zmínky o 

historických technikách znehybňování. Ty však nejsou dále využívány. Již v daleké 

historii byly popsány zcela primitivní postupy jako namáčení končetin do bláta a jiných 

tuhnoucích, v přírodně dostupných látek. Literatura také obsahuje informace o využití 

zcela jednoduchých obvazů a bandáží, později namáčených ve zpevňujících substancích, 

například ve vaječném žloutku. K znehybňování bylo dále využíváno dlah zhotovených 

z kartónového papíru (Wytch, 1992). 

Mezi dalšími historickými metodami je uváděno použití kompresivních obvazů, 

jednoduchých ortéz a protéz z děrovaného kovu, ale také prvních trakcí (Roth a Handl, 

2005). 

Revoluci v oblasti konzervativní terapie pohybového aparátu způsobil Antonijus 

Mathijsen, který v roce 1851 popsal dodnes používanou metodu sádrové fixace (Wytch, 

1992). 

Vzhledem k tendenci k maximálnímu zachování funkce v těsném okolí fixace, lze 

v soudobé literatuře nalézt detailní popis metod jako jsou bandáže a ortézy (Roth a 

Handl, 2005). 

Handl a Davis (2004) uvádějí, že zejména pro prevenci a léčbu poranění 

pohybového aparátu u sportovců je vhodnou metodou taping. 

Od roku 1955 se objevují první obvazy impregnované pryskyřicemi, s cílem 

dosáhnout vyšší pevnosti a zvýšit odolnost obvazu proti vlhkosti (Wytch, 1992). 

Jako milníky vývoje směrem k dokonalejším castům, lze v časové posloupnosti 

uvést rigidní materiály připomínající laminát, dále pak velice podobné avšak semi-rigidní 

materiály. Díky dalšímu vypracování vhodných postupů mohlo nakonec dojít ke 

kombinaci obou uvedených verzí (Kacr, 2005). 
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7.2 Dosud popsané zkušenosti s využitím syntetických materiálů 

7.2.1 Hodnocení léčebných výsledků 

Výsledky u léčby zlomenin 

Rangger, Kathrein a Klestil (1999) uvádějí 95-100% úspěšnost zhojení zlomenin 

humeru s použitím časné funkční dlahy. Tento postup však nedoporučují u pacientů 

upoutaných na lůžko a u polytraumatizovaných pacientů. 

Breznik (2000) ve své prospektivní, randomizované studii porovnává Soft Cast a 

sádrový obvaz v rámci léčby zlomenin distálního radia. Soft Cast vykazuje vyšší stabilitu, 

která vede k významně nižší potřebě korektivních zásahů lékaře. Ve skupině probandů 

ošetřených Soft Castem byla zaznamenána kratší doba potřebná pro následnou 

rehabilitaci i pro návrat do zaměstnání. Z odpovědí zaznamenaných v dotaznících 

vyplynulo, že v případě použití Soft Castu uvedli probandi vyšší stupeň komfortu a 

možnost vykonávat běžné denní aktivity. 

Výsledky u léčby distorzí 

Cavenaile at al. (1994) ve své studii srovnávají léčbu distorzí kotníku pomocí Soft 

Castu s metodami využívajícími elastických bandáží a tradičních rigidních fixací. 

Vzhledem k dobrým léčebným výsledkům a přínosům pro pacienty představuje Soft Cast 

vhodnou alternativu k dalším metodám. 

Avci a Sayli (1998) uvádějí srovnatelnou stabilitu semirigidní Soft Castové fixace a 

castu zhotoveného z rigidního Scotchcastu, u distorzí kotníku. V případě Soft Castové 

fixace byla přitom zaznamenána větší možnost castem definovaného pohybu a vyšší 

spokojenost pacientů s léčbou. 

Výsledky u léčby vývojových poruch pohybového aparátu 

Geukers a Verhoeven (1994) prostřednictvím své práce sdílejí zkušenosti s léčbou 

juvenilních idiopatických skolióz. Díky dlahování s využitím Soft Castu se dařilo zastavit 

rozvoj skoliózy po kritickou dobu růstu. Současně nebyly zaznamenány žádné nekrózy 

ani jiná poškození integrity kůže. 
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Výsledky u léčby diabetické nohy 

Noff et al. (1997) popisují úspěšnost léčby u diabetiků s neuropatickými 

ulceracemi. Ty se u léčených probandů nedařilo vyléčit průměrně po dobu 16 měsíců (v 

rozmezí 12 až 26 měsíců). Do studie byly zařazeni pacienti s ulceracemi prvního a 

druhého stupně (dle Wagnerovy klasifikace), přičemž průměrná velikost defektu byla 2,5 

centimetru (v rozmezí 1,5 až 4 centimetry). Všechny ulcerace byly doléčeny během 7 

týdnů (v rozmezí 5 až 7 týdnů). Soft Castová kontaktní fixace v tomto případě 

představuje zjednodušenou a spolehlivou metodu léčby neuropatických ulcerací v oblasti 

chodidla. 

Trombembolická nemoc a její prevence 

Kudrna et al. (1999) se ve své studii zabývají možným vlivem plastových obvazů 

na incidenci trombembolických komplikací u ambulantních pacientů s diagnózou distorze 

hlezenného kloubu. Ačkoliv nebyl pozorován žádný rozdíl mezi výsledky 

hemokoagulačních vyšetření, byl výskyt scintigraficky verifikovaných 

trombembolických komplikací ve skupině plastů oproti sádrovým fixacím nižší. Podle 

uvedeného kolektivu autorů se plastové obvazy jeví jako jeden z možných efektních 

způsobů ovlivnění prevence trombembolických komplikací. 

7.2.2 Subjektivní vnímání léčby ze strany pacienta 

Sleegers a Wijnen (1998) uvádějí významný nárůst spokojenosti ze strany klientů 

s post-traumatickou dystrofií, v případě použití semirigidní Soft Castové fixace. Snížení 

četnosti bolestivých komplikací po její aplikaci vedlo k větší míře aktivity klientů. Díky 

měkkým okrajům a poddajnosti materiálu následně klienti méně navštěvovali 

zdravotnické zařízení z důvodu přílišné těsnosti a sníženého komfortu. 

Mbubaegbu, Munshi a Currie (1997) zmiňují možnost časného sociálního uplatnění 

osob po úrazu. Důvodem je jejich nižší limitace mechanickými vlastnostmi Soft Castu 

oproti běžně používaným metodám. 

Porovnání Geukerse a Verhoevena (1992) ukazuje, že i přes běžný diskomfort 

způsobený jakýmkoli korzetem jsou probandi s bolestivými nálezy v oblasti dolní bederní 

páteře velice spokojeni s metodou využívající aplikace korzetu ze Soft Castu. 

Frank a Folvarský (2003) doporučují použití semirigidní syntetické fixace, která 

poskytuje více komfortu a méně omezení vykonávat každodenní aktivity. Tohoto stavuje 
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dosaženo díky výrazně nižší hmotnosti a možnosti namáčení fixace při udržování osobní 

hygieny. 

Nijland (2000) porovnává léčbu sádrovou fixací a Soft Castem u vrozených 

deformit dolních končetin novorozenců. Mezi nejvýznamnějšími výhodami Soft Castu, 

při léčbě dětí, uvádí jeho měkké okraje, prodyšnost, možnost dobře a rychle definovat 

jeho tuhost počtem aplikovaných vrstev a možnost odvinout hotový cast, bez nutnosti 

řezání pilou. 

Coss a Hennrikus (1996) uvádějí významně vyšší spokojenost rodičů dětí 

s metatarsus adductus, sériově castovaných semirigidní fixací, oproti skupině rodičů dětí 

u kterých byla metodou volby sádrová fixace. 

7.2.3 Náklady na léčbu 

Spotřeba materiálu a časová náročnost metody 

Na vzorku 1781 pacientů z 32 evropských nemocnic zkoumali Herzig, Muller a 

Schuren (1999) zvyklosti v používání různých druhů materiálů. U šesti nejběžnějších 

indikací sledovali především spotřebu materiálu na zhotovení fixace a četnost nutné 

výměny fixace za novou, v průbehu celé léčby. Ze studie vyplynulo, že v případě 

syntetických castů bylo na celou léčbu zapotřebí menší množství materiálu a méně času 

pro zhotovení těchto fixací. 

Avci a Sayli (1998) ve své prospektivní, randomizované studii zaznamenali nižší 

náklady na léčbu distorzí kotníku a rychlejší návrat do zaměstnání v případě použití Soft 

Castu. Díky nižším nákladům a spokojenosti pacientů s touto metodou léčby je tradiční 

metoda využívající rigidního materiálu méně výhodná. 

Kontrolní návštěvy lékaře 

Mbubaegbu, Munshi a Currie (1997) se kromě spokojenosti pacientů zabývají také 

efektivitou léčby ve vztahu k nákladům. Jako zásadní bod u zlomenin vrbového proutku 

distálního radia, léčeného pomocí snímatelné ortézy zhotovené ze Soft Castu, uvádejí 

snížení počtu kontrolních návštěv ošetřujícího lékaře, díky nižšímu výskytu komplikací. 

Vliv na celkovou dobu léčby 

Frank a Folvarský (2003) ve srovnávací studii hodnotí použití semirigidní fixace 

zejména z hlediska vlivu na celkovou dobu léčby. Do studie byly zařazeni pacienti 
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operovaní pro rupturu ligamenta fibulotalare anterius (FTA). Porovnáván byl soubor 

pacientů, u kterého bylo přikročeno k sekundární fixaci semirigidním castem, se 

souborem u kterého bylo ke stejnému účelu využito sádrové fixace. V prvním souboru 

byla průměrná celková doba rehabilitace 31,2 dne (26-37 dnů), přičemž u druhé skupiny 

se jednalo o 40,6 dne (28-54 dnů). Lze konstatovat, že použitím funkčního znehybnění 

fixací Combicast se statisticky významně zkracuje doba rehabilitace (p < 0,05) a tím i 

celková doba léčby ruptury FT A. 

7.2.4 Přínosy pro osoby se zdravotním postižením pohybového aparátu a pro 

léčbu sportovců 

Sleegers a Wijnen (1998) podporují používání semirigidního Soft Castu u osob 

postižených bolestivou post-traumatickou dystrofií. Cirkulární obvaz se Soft Castu 

v tomto případě poskytuje dostatečnou podporu pro postiženou končetinu a má tak 

pozitivní vliv na odstranění pacientových obav z bolestivých reakcí při vykonávání 

běžných aktivit, včetně sociálních. 

Inspirováni prací Affoltera, Bobatha a Davisové se Christiansen a Pedersen (2000) 

zabývají postupným redresním polohováním Soft Castovými fixacemi u osob 

s pokročilými kontrakturami, v důsledku poškození mozku. Díky vhodným vlastnostem 

materiálu bylo možné dosáhnout vyšší pohybové aktivity probandů během cvičení a bylo 

odstraněno riziko otlaků uvnitř fixace. Důraz je přitom kladen na zkušenosti a dovednosti 

celého léčebného týmu. 

Uri a Passera (1998) se zabývají problematikou léčby lumbaga. Za efektivní 

prostředek pro jeho zvládnutí považují individuálně zhotovený Soft Castový korzet, který 

představuje vhodnou a spolehlivou alternativu k tradičním rigidním i elastickým fixacím. 

Soft Castový korzet lze v tomto případě navíc zhotovit při dosažení průměrných nákladů. 

Shoff (1992) považuje semirigidní Soft Cast za ideální a jednoduchou metodu 

řešení akutních úrazů ve sportovních hrách. Tento obvaz poskytuje možnost zhotovit 

fixaci během několika minut, pouze s použitím malého množství materiálu a převazových 

nůžek. Cast se dá navíc dále použít i po odeznění akutního stadia, prostým nastřižením a 

upravením nůžkami. 

Roberts (1998) uvádí vhodnost používání castů u sportovců při poranění palce, 

zejména pak u poškození kolaterálních ligament. Je-li použito semirigidní varianty, je 
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dokonce možné, aby sportovec s takovouto fixací pokračoval v přiměřeném tréninku 

nebo se zúčastnil soutěže. 

Poole (2001) popisuje dobré zkušenosti se semirigidním Soft Castem ve sportovní 

medicíně, při léčbě poranění zápěstí, ruky a kotníku. Kombinaci Soft Castu, tejpovacích 

pásek a elastických obinadel doporučuje použít především v kontaktních sportech. Zde je 

často zapotřebí zajistit dostatečnou fixaci poranění a zároveň umožnit sportovci 

absolvovat výkon. Přitom je nutné vyhovět bezpečnostním požadavkům sportovních 

asociací, kladeným na vlastnosti materiálu použitého pro ošetření soutěžících. 

Farley a Sublette (1992) zmiňují v případové studii využití Soft Castové sekundární 

fixace po operativně řešených úrazech ruky. Díky dostatečné stabilitě a současnému 

splnění požadavklů na bezpečnost fixace pro ostatní hráče takto zhotovený cast umožňuje 

hráčům amerického fotbalu časný návrat do soutěžního cyklu. 
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8 DISKUSE 

Během zpracování výzkumu se mi dostalo příležitosti seznámit se s řadou 

zajímavých prací, které z různých úhlů pohledu zkoumají oblast znehybňování casty. 

Pro nedostatek domácích zdrojů byla podstatná část dokumentů převzata ze zahraniční 

literatury. Je zřejmé, že především v případě hodnocení nákladové efektivity zkoumaných 

metod mohou být jejich závěry zavádějící. 

Pro účelnou aplikaci sebraných poznatků na podmínky českého zdravotnictví je 

proto zapotřebí dalšího výzkumu. Ten by měl zmapovat míru skutečného uplatnění 

zkoumaných postupů a ověřit platnost léčebných a hlavně pak ekonomických ukazatelů v 

místním systému zdravotní péče. Zejména systém úhrad zdravotními pojišťovnami se 

ukazuje jako klíčový moment při uplatnění castů v rutinní praxi. 

Dle očekávání se potvrdil přínos castů v oblasti úrazové chirurgie a ortopedie. V 

případě úrazů kostí a kloubů se metoda jeví jako ideální alternativa k standardně 

používaným sádrový obvazům. Z pohledu léčebných výsledků je dosaženo nižšího 

výskytu komplikací u zlomenin (Breznik, 2000) i distorzí (Avci a Sayli, 1998). Přes 

veškeré pozitivní aspekty je však zapotřebí respektovat některá důležitá omezení castů. 

Ta jsou dána zejména individuálním stavem pacienta, například u polytraumat (Rangger, 

Kathrein a Klestil, 1999). Jako významný je zapotřebí hodnotit také přínos pro pacienta, 

vyjádřený subjektivní spokojeností s výsledným komfortem a menším omezením při 

vykonávání běžných denních aktivit (Breznik, 2000). 

Potvrzen byl významný efekt castů při léčbě diabetických ulcerací. Díky této fixaci 

lze velice úspěšně léčit i dlouhodobě se nehojící ulcerace. Nejvýznamnějším 

mechanismem který vede k léčebnému efektu kontaktní fixace je snížení tlaku a 

eliminace napínacích sil které působí na hojené tkáně, v odlehčovaných oblastech 

chodidla. Zásadní význam je kladen na spolupráci a odbornost zdravotnického týmu 

(Noff et al., 1997). 

Zaznamenané výsledky subjektivního vnímání léčby hovoří ve prospěch castů, bez 

ohledu na zkoumanou oblast. V souladu s tímto tvrzením jsou i závěry studie Franka a 

Folvarského (2003). Ti jako největší výhody Combicastu uvádějí menší omezení ve 

vykonávání běžných denních aktivit a možnost namáčet zhotovenou fixaci. 

Pro oblast hodnocení nákladové efektivity nebylo bohužel nalezeno dostatečné 

množství dat, vypracovaných v podmínkách českého zdravotnictví. Byť je místními 

autory často zmiňován přínos castů v ekonomickém kontextu, jedná se často spíše o 
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hypotézy nebo prosté odhady. Domnívám se přitom, že právě tato oblast by s1 

zasluhovala dalšího zkoumání, zejména vzhledem k rostoucímu tlaku na efektivitu a 

vyrovnané hospodaření zdravotnických zařízení. Ze zahraničních studií je zřejmé, že 

ekonomické argumenty je zapotřebí hledat v celém procesu léčby. Do kalkulace by měl 

být zahrnut ucelený soubor dat, včetně hodnoty času ošetřujícího personálu a následné 

rehabilitace, nikoli pouze samostatné náklady na spotřebovaný materiál. Ty jsou 

v případě castů často kompenzovány menšími nároky na opravy první nebo zhotovení 

náhradních fixací. Tento argument znamená časovou úsporu pro ošetřující personál 

(Herzig, Muller a Schuren, 1999). U některých indikací je přitom možné očekávat úspory 

v času personálu i v nižší spotřebě materiálu. Jedná se především o léčbu distorzí (Avci a 

Sayli, 1998). Celkovou dobou léčby se zabývá také Frank a Folvarský (2003), chybí však 

detailnější ekonomické hodnocení. 

Překvapivým zjištěním pro mne byla relativně vysoká míra pozornosti věnovaná 

zahraničními autory semirigidním castům, v oblasti sportovní medicíny. Toto zjištění 

ostře kontrastuje s mými dosavadními zkušenostmi z českého prostředí. Je možné, že 

tento rozdíl je dán faktem, že lékařská péče ve sportovních týmech je často zajišťována 

lékaři s odborností ortopeda, traumatologa nebo chirurga, kteří mají spíše tendenci 

přejímat postupy tradičně využívané na domovských odděleních a klinikách. Podle mého 

subjektivru'ho odhadu v těchto případech převažuje tendence k využití zažitých 

prefabrikovaných ortéz, tejpingu a sádry. Malý zájem o nové metody konzervativní léby 

je často v zjevné nerovnováze se snahou věnovat se v co největší míře operativě. 

Kupříkladu Poole (2001) zmiňuje vhodnost použití castů zejména v kontaktních sportech. 

Díky semirigidním materiálům lze takto fixovat úrazy sportovců s vysokou mírou 

stability, při snížení rizika poranění protihráče castem. Zároveň je často možné 

pokračovat v tréninkovém nebo soutěžním cyklu. 

Z vlastních zkušeností, sdílených s kolegy pečujícími o osoby s tělesným 

postižením, lze povědomí o moderních fixačních metodách hodnotit jako nedostatečné. 

Tím pádem ani snaha o jejich praktické využití v našich podmínkách není významná. 

Christiansen a Pedersen (2000) přitom uvádějí Soft Castové fixace jako dobrý prostředek 

pro redresní dlahování při léčbě kontraktur, v důsledku centrálního poškození nervového 

systému. Semirigidní materiál v tomto kontextu představuje nástroj k polohování bez 

nažádoucí iritace tvrdými body uvnitř fixace nebo jejími ostrými okraji. Důraz je opět 

kladen na zkušenosti a dovednosti celého léčebného týmu. 
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9 ZÁVĚRY 

Tato práce byla vyhotovena s cílem zmapovat přínosy funkční stabilizace, jakožto 

součásti konzervativní terapie pohybového aparátu. Při současné snaze o zasazení tématu 

do širšího kontextu, včetně popisu historického vývoje znehybňování, byla autorova 

pozornost orientována především na syntetické casty. 

Velké množství sebraných dat pochází ze zahraničních zdrojů a nelze je bez 

výhrady využít pro adekvátní interpretaci ekonomických souvislostí v českých 

podmínkách. 

Práce ukazuje, že ve všech zkoumaných oblastech lze při využití moderních metod 

konzervativní léčby pohybového aparátu dosahovat dobrých léčebných výsledků, s 

nízkým výskytem léčebných komplikací a vysokým komfortem pro pacienta i personál. 

Pro osoby s postižením pohybového aparátu představují tyto metody vhodnou alternativu 

především v oblasti polohování redresními dlahami. 

Z odborného hlediska je pro úspěšnost léčby zcela zásadní dostatečná pozornost ze 

strany lékaře a ošetřujícího personálu, jejich praktická zkušenost a akceptace specifik 

práce se syntetickými materiály. 

Přes nesporné přínosy zkoumaných metod je zapotřebí lépe zmapovat místní 

zvláštnosti, které mají přímý vliv na jejich uplatnění v podmínkách českého 

zdravotnictví. 
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