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1. Úvod 

______________________________________ 

 

 

     Zlomeniny proximálního humeru (dle Mezinárodní klasifikace nemocí kod 

S42.2) jsou po zlomeninách proximálního femuru a zlomeninách distálního radia 

třetí nejčastější zlomeninou u dospělých vůbec. Jejich počet uváděný různými 

autory kolísá okolo 5 %, u pacientů nad 65 let představují dokonce aţ 10 % ze 

všech zlomenin. Jejich incidence s věkem exponenciálně stoupá, coţ spolu se 

stárnutím populace a stále rostoucím zastoupení seniorů v populaci rozvinutých 

zemích v posledních letech, představuje do budoucna jistou medicínskou a 

ekonomickou zátěţ. Tyto úrazy vznikají většinou nepřímým mechanizmem, 

nevelkou silou po pádech v domácím prostředí nebo na rovině, nanejvýše z 

úrovně výšky stojícího  člověka. Takto vzniká aţ 87 % případů a jsou jím 

postiţeni hlavně starší lidé s průměrným věkem 69 let. U mladších pacientů jsou 

častější  vysokoenergetická  poranění  pádem  z výšky (4 %), dopravní nehody 

(4 %), sportovní úrazy (4 % ) nebo napadení (1 %) (38). 

     Historické prameny zabývající se diagnostikou a léčbou těchto zlomenin jsou 

více jak tři a půl tisíce let staré, coţ dokládá zájem u tuto problematiku i v dávné 

minulosti. Naštěstí velkou část těchto zlomenin, aţ 80 %, je moţné i v dnešní 

době léčit konzervativně s dobrým výsledkem. Problémem nadále zůstávají 

víceúlomkové zlomeniny proximálního humeru, u nichţ jsou výsledky léčení 

stále velmi neuspokojivé. Doposud chybí jednoznačný léčebný koncept zejména 

pro dislokované tří- a čtyřúlomkové zlomeniny. Po dlouholetých nevalných 

výsledcích po aplikaci klasických implantátů jsme v poslední dekádě svědky 

nástupu nových implantátů a operačních technik, které mají slibné funkční 

výsledky. Tyto úhlově stabilní implantáty dosahují excelentní biomechanické 

stability dokonce i v porotickém terénu, který je u těchto pacientů velmi častý. 

Vedle těchto nových technik se uplatňují téţ principy miniinvazivity a 

biologického operování.  
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     I kdyţ primární prevence zlomenin proximálního humeru je úkol stojící 

mimo úrazovou chirurgii, sekundární prevence je jiţ plně v kompetenci 

traumatologa. Cílem kaţdé léčby, potaţmo operace, je co nejlepší zhojení 

zlomeniny s co nejmenšími funkčními následky a minimem komplikací. Větší 

počet operačních technik, z nichţ ani jedna nemá výraznější preferenci, je 

důkazem stále chybějícího konsensu v léčbě těchto zlomenin. Slibné výsledky 

nových technik jsou příslibem lepší prevence závaţných trvalých následků, které 

tyto pacienty výrazně omezují v práci i běţném ţivotě a jsou téţ nemalým 

ekonomický problémem. Nejde jen o náklady vlastní léčby, ale téţ o rentovou 

závislost těchto lidí v případě špatného výsledku léčby. Vstupní náklady u 

nových metod budou jistě vyšší, ale hlavní efekt je prevence závislosti na 

pomoci jiných lidí, dosaţení co nejlepší soběstačnosti. Tím se rozhodně 

nezanedbatelná cena v řádu deseti tisíc korun stává neporovnatelně menší s 

cenou nutné následné sociální péče. 

 

     Celá práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Po úvodu je poměrně 

zevrubně probrána historie léčení těchto zlomenin. Následuje přehled 

v současnosti uţívaných operačních metod, jejichţ indikace vychází 

z klasifikace zlomenin proximálního humeru. Další část je věnována metodice 

vlastního výzkumu, souboru pacientů, operativnímu ošetření a následnému sběru 

dat. V kapitole výsledků jsou sneseny argumenty vyplývající ze statistického 

rozboru získaných dat a jsou přehledně znázorněny výsledné grafy. Následující 

kapitola diskuze srovnává získaná data s údaji literárními a tyto výsledky jsou 

poté podkladem pro stanovení vlastního léčebného konceptu těchto sloţitých 

zlomenina na pracovišti autora.   
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2. Cíle dizertační práce 

______________________________________ 

 

 

1. Shrnutí dosavadních literárních poznatků o  problematice léčby                               

           víceúlomkových zlomenin proximálního humeru s maximálním                           

           důrazem na prevenci závaţných trvalých následků. Získání přehledu o  

           historii jejich léčení s návazností na současné moţnosti, a to hlavně  

           operační léčby. Získání přehledu o epidemiologii těchto zlomenin a  

           rozbor hlavních klasifikačních systémů, jejich výhod a nevýhod.  

 

2. Analyzovat získané poznatky a na jejich podkladě naplánovat vhodný  

           design prospektivní studie v podmínkách regionálního traumacentra. 

           Provést sběr dat u vhodného souboru pacientů, a to jak  prospektivně,       

           tak i retrospektivně v horizontu 5 let. 

            

3. Vyzkoušet různé skórovací systémy k ověření účinnosti operační  

           léčby těchto zlomenin a zvolit nejvhodnější. .  

 

4. Statisticky zpracovaná data vyhodnotit a výsledky přehledně  

           uspořádat a publikovat.  

 

5. Se zdůrazněním významu správného operačního postupu, jako  

           sekundární prevence k zabránění, resp. minimalizaci těţkých  

           závaţných následků těchto zlomenin, vytvořit vlastní standardy  

           léčebné strategie pro pracoviště autora. Vytvořit systém dalšího  

           vyšetření denzitometrií a sledování na osteologickém pracovišti,  

           jako primární prevence dalších závaţných osteoporotických zlomenin. 

 

Údaje byly nasbírány v Úrazovém centru Masarykovy nemocnice Ústí nad 

Labem a celá práce byla provedena v rámci zadání autorova studia na 3. lékařské 
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fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Postgraduálním doktorském studiu 

v biomedicíně v oborové radě „Preventivní medicína“ v letech 2006-2011.     
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3. Přehled problematiky 

______________________________________ 

 

 

3.1  Historie léčby zlomenin proximálního humeru  

 

Starověký Egypt 

     Metody léčby zlomenin kosti paţní můţeme v historických pramenech 

sledovat přibliţně tři a půl tisíce let nazpět (192). Zajímavé je, ţe aţ do zavedení 

anestezie a rentgenového vyšetření koncem 19. století, se doporučované 

techniky vlastně neměnily a z dnešního pohledu šlo o postupy převáţně  

konzervativní a nechirurgické. Antičtí autoři popisovali často i sloţité 

zlomeniny, z čehoţ lze odvodit, ţe se těšily jejich velkému zájmu. Vzhledem 

k tomu, ţe zlomeniny proximálního humeru patří mezi typické zlomeniny 

osteoporotické ve vyšším věku, je třeba při studiu historických pramenů vzít 

v úvahu tehdy průměrnou očekávanou délku  ţivota 36 let a také jiný začátek 

menopauzy a ztráty kostní hmoty. Zbraně a nástroje té doby způsobovaly jiný 

charakter poranění neţ např. dnešní vysokoenergetické úrazy. Historický přehled 

léčby zlomenin humeru v antice  komplexně shrnul ve své práci v roce 2009 

Brorson (25). 

     Nejstarším známým chirurgickým textem je  tzv. Papyrus Edwina Smitha, 

který pochází ze starého Egypta přibliţně z roku 1550 př. Kr. (192) (viz obr. 

3.1.1).  
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Obr. 3.1.1. Papyrus Edwina Smitha uloţený v Academy of Medicine Library, 

New York (25) (full textová verze překladu na http://www. 

touregypt.net/edwinsmithsurgical.htm) 

 

     Tento nekompletní svitek dlouhý 4,7 m, popisuje kazuistiky různých 

zlomenin a ran topograficky uspořádaných od lebky po hrudník a horní 

končetiny. V textu se vyskytují čtyři různá označení pro zlomeniny, coţ značí 

diferencovaný přístup k poranění skeletu. Papyrus obsahuje mimo jiné i tři 

kazuistiky zlomenin humeru.  

Kazuistika 36: „Zlomenina paţe“, je rozdělena na diagnostiku, repozici a 

bandáţování zlomeniny humeru. Prognóza je povaţována za příznivou. Je 

doporučena repozice trakcí: „Poloţte jej s vypodloţením mezi lopatkami a 

táhněte za paţi nad loktem do délky, dokud se zlomenina nevrátí na své místo“.  

Po repozici je zlomený humerus zabandáţován dvěma pruhy látky s kamencem. 

Bandáţ je měněna kaţdý den, spolu s aplikací medu, aţ do zhojení (31).   

Kazuistika 37: „Zlomenina horní paţe s ránou“, se zabývá komplikovanou 

otevřenou zlomeninou. Vyšetření poranění se provádí prsty v ráně. Kazuistika 

uvádí termín nekhebkheb, odkazující na pohyb zlomeniny pod prsty lékaře, který 

se dá přeloţit jako krepitace. Pokud je rána povrchní, přiloţí se dva pruhy látky 

s kamencem, olejem a medem. Pokud kost penetruje měkké tkáně  a krev uniká 

z rány, prognoza je shledána za beznadějnou a neprovádí se ţádné ošetření.   
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Kazuistika 38: „Zlomenina horní paţe“, je nejkratší v celém papyru. Zabývá se 

jednoduchou zlomeninou humeru s laterálním otokem měkkých tkání, ale bez 

zkrácení. Prognoza poranění je shledána dobrou a pacient je opět zabandáţován 

látkou s kamencem a medem (25).  

     Kosterní materiály ze starého Egypta jsou velmi zachovalé a bylo nalezeno 

několik zhojených zlomenin humeru. Nicméně výsledky doporučené léčby 

nemohou být dokumentovány, protoţe se nenalezly ţádné zlomeniny humeru 

s bandáţí in situ. Avšak nálezy zlomenin předloktí s dlahami in situ nebo 

posmrtné dlahování  mohou slouţit pro představu o technikách bandáţování a 

dlahování (31). 

 

Řecko-římský starověk 

Corpus Hippocraticum (circa 440-340 př.Kr.)  

     Corpus Hippocraticum je soubor asi 70 prací v řečtině, pojednávajících o 

medicíně z mnoha pohledů. Některé z prací jsou přičítány historické osobě 

Hippokrata (cca 460-377 př. Kr.), ale otázka autorství zůstává kontroverzní (25, 

31). 

     Velmi dobře známá Hippokratova metoda repozice luxace humeru je uţívána 

dodnes. Hippokratův přístup k frakturám humeru je popsán v části De Fracturis.  

Autor rozlišuje prognosticky mezi zlomeninami proximálního a distálního 

humeru: „Někdy je hlavice humeru odlomená v epifýze, ale toto, i kdyţ zjevně 

velmi váţné poranění, je mnohem méně závaţné neţ poranění loketního kloubu” 

(De Fracturis, XLVI )(25).  

     Hippokratův způsob repozice zlomenin humeru  známe z popisů a vyobrazení 

v chirurgických textech středověku (viz obr. 3.1.2). Pacient je posazen na 

vysokou ţidli se závěsnou tyčí v podpaţí tak, ţe stěţí mohl sedět. Pacientův 

loket je flektován se zavěšeným závaţím na předloktí. Lékař pak napravil 

zlomeninu manuálně. Po repozici byla aplikována bandáţ z plátna s podloţením 

na zlomenině. Bandáţe napuštěné ve vosku, mazání oleje nebo tuku smíchaného 

s voskem nebo pryskyřicí, měly být měněny kaţdý třetí den se stupňující se 

kompresí. Stabilní fixace zlomeniny mohla být udrţována bandáţemi 

namočenými ve vosku. Sedmý nebo devátý den je bandáţ odstraněna a horní 
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paţe je omyta horkým voskem. Bandáţ je pak znovu přiloţena a zároveň jsou 

doplněny dlahy (31). 

 

 

 

Obr. 3.1.2. Vyobrazení Hippokratova způsobu repozice zlomeniny humeru dle 

Primatice (1504-1570) – A, a dle Joannise Scultetuse (1595-1645) – B (25) 

 

U otevřených zlomenin humeru Hippokrates předpokládá špatnou prognozu , ale 

popisuje i metody repozice a odstranění sekvestrů (25).  

     Hippokratův způsob repozice a léčby zlomenin humeru byl od té doby 

v podstatě beze změny uţíván jako jediná metoda aţ do konce 19. století, kdy 

nástup operačních technik, úspěchy anestezie a prosazení rentgenového 

vyšetření do praxe změnily přístup chirurgů.   

     Hippokratovi následovnící v podstatě jeho postupy pouze opakovali. Svědčí o 

tom práce byzantského lékaře Oribasia (325-397 př. Kr.) z Alexandrijské 

lékařské školy, který doporučuje uţití Hippokratovy lavice scamnum pro 

repozici zlomenin a luxací paţe a ramene (192). 

     Řecký lékař Celsus (25 př. Kr.-50 n.l.), působící v Římě, shrnul lékařské 

znalosti do osmi knih nazvaných De Medicina (192).  De Medicina byla poprvé 

vytištěna v roce 1478 a měla velký vliv na lékařské postupy aţ do pozdního 19. 
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století. Je to první dochovaný lékařský spis psaný latinsky. O zlomeninách a 

luxacích pojednává Kniha VIII a v podstatě jen rozšiřuje Hippokratův přístup 

(25, 192).  

     Galén (129-cca 215 n.l.) byl řecký lékař narozený v Pergamonu. Galén měl 

přístup k frakturám, luxacím a ranám jako lékař gladiátorů. Dochované 

Galénovy spisy, které  přečkaly velký poţár Alexandrijské knihovny a byly 

uchovány v arabských překladech, byly sebrány a přeloţeny do latiny. V 

Galénově In Hippocratis librum de fracturis commentarii, je detailně popsán 

Hippokratův postup, včetně instrukcí, jak napravit „přirozenou konfiguraci”  

humeru repozicí zlomeniny humeru extenzí, spojení úlomků, udrţení repozice a 

aplikace bandáţe (Opera Omnia, XVIII B, 418-431) (25). S Galénem končí 

tvůrčí období antického lékařství. Také v následujících stoletích se jiţ jen 

opisovalo a tradovalo (192).  

     K rozšíření Galénského vlivu přispěl i Paul z Aegina (625-690 n.l.). Ve své  

encyklopedii lékařských vědomostí té doby Epitome medicae libri septem 

komentoval Hippokratův přístup ke zlomeninám (25). 

     Ze středověkých a pozdějších lékařů stojí za zmínku Ambroise Paré (1510-

1590), který často citoval Hippokrata a některé jeho kapitoly byly prakticky 

literární překlady (31). 

     V knize Hieronyma Brunschwiga (1450-1533), německého chirurga, je 

vyobrazení mechanické repozice humeru za uţití principů Hippokrata (31).  

     Dlouhodobé výsledky ortopedické léčby nebyly systematicky sledovány aţ 

do pozdního 18. století, kdy patologicko-anatomické nálezy z pitev začaly být 

srovnávány s klinickými pozorováními. Mezi pionýry v kostní patologii patřili 

Pierre-Joseph Desault (1744-1795) a  Astley Cooper (1768-1841) (12, 25).  

 

Počátky operativní léčby 

     Přestoţe léčba zlomenin humeru je dodnes doménou převáţně konzervativní 

léčby, zavedením anestezie v roce 1864 Williamem Thomasem Greenem a 

antiseptických metod Josephem Listerem v roce 1865, se před chirurgy 

otevřely nové fascinující moţnosti operativy (142) a objev Wilhelma Conrada 

Röntgena z roku 1895 zase otevřel novou éru přesné diagnostiky zlomenin 

(192). 
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Kirschnerovy dráty 

     Téţ pro léčbu zlomenin proximálního humeru se začaly objevovat nové 

operativní techniky. Martin Kirschner (1879-1942), profesor chirurgie 

v Heidelbergu,  zveřejnil v roce 1909 svoji techniku skeletární extenze pomocí 

tenkého drátu a dlah. Ačkoliv Kirschnerů drát, dnes běţně téţ zvaný K drát, byl 

původně pouţíván k trakci, dodnes se uţívá k transfixaci zlomenin, jako vodící 

drát pro kanylované šrouby apod. (156). 

     Ovšem jiţ v roce 1907 přednesl William W. Keen před Chirurgickou 

akademií ve Philadelphii kazuistiku odlomení velkého hrbolu paţní kosti, kterou 

zreponoval otevřeným způsobem a transfixoval dvěma dráty o průměru 2 mm, 

podobně jako dnes provádíme transfixace K dráty (117). Tato technika se uţívá 

prakticky dodnes (183, 184). 

Dlahy 

     První vnitřní fixaci zlomeniny dlahou v dnešním slova smyslu a perkutánně 

zavedenými šrouby,  provedl v Hamburku Carl Hansmann (1853-1917). Dlaha 

byla zavedena podvlékaně a zrovna tak perkutánně se odstranila po zhojení 

zlomeniny. Metoda byla publikována v roce 1886 (12). Přestoţe od začátku 

dvacátého století více autorů publikovalo zkušenosti s dlahovou osteosyntézou 

zlomenin dlouhých kostí, za zakladatele této metody v Evropě jsou nejčastěji 

povaţováni William Arbuthnot Lane (1856-1943) a Albin Lambotte (1866-

1955), kteří své práce shodně publikovali v roce 1907 (12). Jednalo se však 

převáţně o léčbu zlomenin diafýz dlouhých kostí. Jejich pokračovateli byli např. 

William O´Neil Sherman (1880-1979) nebo Robert Danis (1880-1962) . Na ně 

pak navázali v době relativně nedávné zakladatelé AO školy 

(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen), švýcarští chirurgové Martin 

Allgöwer, Maurice E. Müller, Robert Schneider, Walter Bandi a Hans 

Willenegger. Tato škola shrnula dosavadní zkušenosti a indikace operativního 

léčení zlomenin, přehodnotila tyto postupy a vyvinula nové techniky a 

instumentária. První publikace AO se objevila v roce 1963  a v roce 1969 vyšel 

v prvním vydání „AO Manual der Osteosynthese“ (190), publikace, která od té 

doby vyšla jiţ  vícekrát. Kniha se stala se principielním podkladem pro léčbu 

zlomenin a AO škola je dnes určující, celosvětově působící a uznávanou silou 

v traumatologii.  
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Nitrodřeňové hřeby 

     Jinou moţností operace zlomenin je nitrodřenové hřebování. Tato technika je 

historicky vystopovatelná do poslední čtvrtiny 19. stol., kdy různí autoři 

(Dieffenbach, Bilroth, Heine aj.) fixovali zlomeniny diafýzy dlouhých kostí 

tyčkami ze slonoviny. Kovové hřeby byly zaváděny od začátku 20. stol. např. 

Langenbeckem, Niehansem, Hey Grovesem a dalšími (12). Za otce techniky 

nitrodřeňového hřebování diafýzy dlouhých kostí je však na prvním místě 

pokládán Gerhard Küntscher (1900-1972), který své zkušenosti s hřebováním 

femuru prvně přednesl na kongresu německé chirurgické společnosti v Berlíně 

28. března 1940 (232). Pouţití Smith-Petersonova hřebu pro zlomeniny krčku 

humeru doporučil ve své práci Debeyre uţ v roce 1946 (cit. 193). Nitrodřeňové 

hřeby aplikovatelné pro víceúlomkové zlomeniny proximálního humeru jsou 

však otázkou posledních tří desetiletí (162) (viz kap. 3.2).  

 

 

3.2 Současné možnosti léčby zlomenin proximálního  

      humeru 

 

Konzervativní léčba 

     Přes postupný rozvoj operačních technik v minulém století, léčba zlomenin 

proximálního humeru byla, je a nejspíše i nadále bude, vzhledem k převáţně 

dobrým výsledkům, doménou konzervativní chirurgie. Postup léčení se příliš 

nezměnil, tak jak jej publikovalí starověcí lékaři. Všechny významné učebnice 

chirurgie uplynulého století uvádí převáţně konzervativní léčebné postupy, 

neboť rozmach operativní léčby je otázkou posledních 30-40 let (22, 123, 231). 

Ke konzervativní léčbě je vhodných podle různých autorů 65-85 % všech 

zlomenin proximálního humeru (168, 222). Léčíme tak zlomeniny 

nedislokované nebo minimálně dislokované. Hranice stanovené Neerem v jeho 

práci z roku 1970 platí dodnes: stabilní zlomeniny s posunem hlavních 

fragmentů méně jak 1 cm, úhlovou dislokací menší jak 45 
o  

a posunem velkého 

hrbolku méně jak 5 mm (168). AO Manuál uvádí kriteria prakticky totoţná 

(190). Léčba spočívá v imobilizaci na závěsu či Gilchristově ortéze 1 – 2 týdny a 
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následuje časná funkční léčba. Úlomky těchto zlomenin jsou fixovány ve 

vyhovujícím postavení periostem, kloubním pouzdrem a rotátorovou manţetou. 

Repozice je indikována u dislokovaných zlomenin proximálního humeru tehdy, 

pokud repozicí dosáhneme stabilního postavení, anebo pokud jsou 

kontraindikace operační léčby. Jinak pokud po repozici není dosaţeno stabilního 

uspokojivého postavení nebo zlomenina není zavřeně reponovatelná, pak je 

indikována operace (143). 

     Co se týče dislokovaných tří- a čtyřúlomkových zlomenin, kterými se naše 

studie zabývá, ty jsou dle většiny posledních literárních údajů indikací k operaci. 

Zavřená repozice není zpravidla moţná pro dislokující tah úponů rotátorové 

manţety na jednotlivé hrbolky hlavice humeru (143). Bylo sice publikováno 

několik prací o úspěšné konzervativní léčbě těchto zlomenin (131, 237) v 80. 

letech, ale novější práce z let 90. prokázaly jen uspokojivé výsledky u 

třífragmentových a špatné u čtyřfragmentových zlomenin (107, 141, 146, 240).  

 

Minimální osteosyntéza      

     Trendem posledních let je miniinvazivita chirurgie, operace s co nejmenší 

operační ranou a důsledné šetření měkkých tkání. U zlomenin humeru je metoda 

perkutánní fixace K dráty naopak velmi stará, prakticky z počátku snah o jejich 

operativní řešení (117). Problém víceúlomkových zlomenin proximálního 

humeru je ten, ţe se vyskytují převáţně u pacientů vyššího věku, tedy v terénu 

osteoporózy. Retence drátů v tenké subchondrální vrstvě je velmi malá a 

hlavním problémem těchto technik je migrace drátů, a to jak navenek, tak do 

kloubu (143, 147). Určité zlepšení poskytují dráty se závitem (92, 108, 189) 

nebo fixace pomocí Humerusblocku firmy Synthes (21, 183, 184). Jinou 

moţností jsou vedle drátů téţ perkutánně nebo větším přístupem zaváděné 

jednotlivé šrouby (114, 118, 145, 147, 151, 214). Jedním vytrepanovaným 

otvorem v metafýze je moţné zavádět vějířovitě svazek drátů dle Kapandjiho či 

dalších (208, 233) nebo spirálovitě stočený drát (133, 138), ale tím uţ se 

dostáváme k poněkud okrajovějším technikám, které jsou vhodné spíše pro 

zlomeniny metafýzy aţ diafýzy humeru, a to zavádění svazku drátů do hlavice 

dle Zifka nebo dle Hackethala ( 121, 215).  
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Obr. 3.2.1. Příklad léčby perkutánní transfixací K dráty. Ţena, 84 let, pád na 

rovině v domově důchodců, nízkoenergetické poranění. Tříúlomková zlomenina 

Neer IV s odlomením velkého hrbolu, AO : 11-B 1.1. Přes uspokojivý 

rentgenový obraz, funkční výsledek špatný. Individuální relativní Constant skore 

29, DASH skore 121   
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Dlahy 

     Cílem vnitřní osteosyntézy je, pokud moţno, anatomická repozice a stabilní 

fixace, která dovolí co nejčasnější rehabilitaci – viz. základní principy školy AO 

(190). Klasické dlahy fixují zlomeninu na principu komprese a pomocí třecích 

sil (136, 190). K dispozici jsou klasické dlahy T a dlahy „kondylární“ či 

tubulární s úhlově zahnutou čepelí (14, 63, 96, 99, 101, 190). Jejich nevýhodou 

je špatná retence v osteoporotickém terénu, který je pro zlomeniny proximálního 

humeru typický. Dochází k uvolnění šroubů a ztrátě repozice. Tlak dlahy 

způsobuje poruchu periostálního prokrvení kosti, případně s avaskulární 

nekrózou (143). Proto byly nověji v 90. letech vyvinuty úhlově stabilní dlahy na 

principu vnitřního fixátoru (136, 190). Závit na hlavici šroubu i v otvoru v dlaze 

umoţní po dotaţení za pomoci speciálního šroubováku s momentem síly pevné, 

úhlově stabilní spojení celého implantátu. Tyto dlahy jsou nízkoprofilové a 

anatomicky tvarované. Multidirekcionální zavedení šroubů do hlavice a jejich 

pevné „zamknutí“ do dlahy zlepšuje retenci v hlavici humeru (89). Zároveň 

jejich tvar umoţňuje zavádění miniinvazivními technikami, coţ spolu s šetřením 

krevního periostálního zásobení umoţňuje biologické operování (143, 230). 

Biomechanická studie aplikace osové zátěţe ukazuje, ţe z této trojice 

dostupných implantátů je nerigidnější dlaha s čepelí – tubulární, pak dlaha 

úhlově stabilní LCP (Locking Compression Plate) a nejméně dlaha klasická 

(74). Jiní prokazují větší rigiditu nové úhlově stabilní dlahy a hřebu neţ klasické 

T dlahy (98). Síly působící na proximální humerus jsou však mnohem 

komplexnější a zahrnují mimo kompresně-distrakčních sil v ose téţ ohybové a 

torzní síly (136). Z jiné studie, srovnávající více implantátů, vyplývá, ţe určitá 

elasticita systému úhlově stabilních dlah je pro hojení prospěšná (145). 

V současné době existuje nepřeberné mnoţství úhlově stabilních dlah pro 

zlomeniny mnoha lokalizací od více firem. Pro zlomeniny proximálního humeru 

je u nás nejuţívanější dlaha PHILOS (Proximal Humerus Internal Locking 

Systém) firmy Synthes, uvedená na trh koncem roku 2001,  kterou sledujeme i 

v naší studii (obr. 3.2.3). V našem traumacentru ji pouţíváme od roku 2003 a 

byli jsme první pracoviště v České republice, které ji zavedlo do praxe. Jedná se 

o anatomicky tvarovanou nízkoprofilovou dlahu s tzv. “kombinovaným 

otvorem“, který umoţňuje jak uţití úhlově stabilního šroubu, tak i tahového 
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(obr. 3.2.4). Konvergentně divergentní směr šroubů zvyšuje jejich retenci 

v hlavici. Mimo otvorů pro šrouby je zde více menších otvorů, které umoţňují 

reinzerci a fixaci hrbolků s úpony svalů rotátorové manţety, coţ uţijeme 

v případě, ţe hrbolky jsou tříštivé. Jinak není z biomechanického hlediska 

přídatná cerkláţ na rotátorovou manţetu nutná (229). Existuje však několik 

ojedinělých prací, které výhody úhlově stabilních dlah zpochybňují, či je 

minimálně pokládají za srovnatelné s klasickými dlahami (9, 60, 77).  

 

 

a.                                                                            b.  

Obr. 3.2.2. Ukázka klasické AO dlahy tvaru T (b) pro proximální humerus a 

dlahy kondylární ţlábkové (a). Dnes se prakticky jiţ nepouţívají  
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Obr. 3.2.3. Úhlově stabilní 

anatomicky tvarovaná dlaha PHILOS 

firmy Synthes (převzato z reklamního 

materiálu firmy s jejím souhlasem) 

 

 

 

 

  

 

Obr. 3.2.4.  Kombinovaný otvor v dlaze PHILOS, umoţňující uţití jak úhlově 

stabilního šroubu, tak i klasického tahového šroubu (převzato z reklamního 

materiálu firmy s jejím souhlasem) 
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Obr. 3.2.5. Muţ 40 let, pád z kola, vysokoenergetické poranění. Čtyřúlomková 

zlomenina  Neer V, AO : 11 - C2.2, cefalotuberkulární, varusimpaktní, ošetřená 

dlahou PHILOS. Zhojen s plnou obnovou funkce 
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Hřeby    

     Zatím co hřebování zlomenin femuru či tibie je jiţ po desetiletí standardní 

technikou, hřebování zlomenin proximálního humeru se objevilo aţ v polovině 

80. let v podobě tzv. Seidlova hřebu (143). Studie srovnávající biomechanické 

vlastnosti ukazují větší rigiditu nitrodřeňových implantátů, tedy hřebů, neţ dlah 

a platí to i pro nové, úhlově stabilní implantáty. Mezi hřeby je pak lepší 

multiplanární jištění v hlavici neţ monoplanární (64, 65, 124). První generace 

hřebů proximálního humeru dle Seidela měla bezprostředního následníka 

v hřebu UHN (Unreamed Humeral Nail) (143). Tyto hřeby s monoplanárním 

jištěním jsou vhodné pro dvouúlomkové zlomeniny. Pro víceúlomkové 

zlomeniny jsou vhodnější multiplanární hřeby, mezi kterými výrazně převládl 

hřeb Targon PH firmy Aesculap, uvedený na trh v roce 2000 a který uţíváme i 

v naší studii (obr. 3.2.6). V našem traumacentru jej máme k dispozici od roku 

2005. Podobných hřebů je však na trhu opět více od různých firem. Tento hřeb 

přímého designu je zaváděn ortográdně nitrokloubně ze středu hlavice v ose 

kosti a jeho jištění proximálně ve třech rovinách vychází z anatomických 

poměrů hlavice humeru, z tzv. „Five Part Theory“, (viz kap. 3.3). Přesným 

zavedením jistících šroubů za pomoci cílícího zařízení do velmi těsných otvorů 

v hřebu dosáhneme prakticky téměř úhlové stability. Jednotlivé šrouby fixují 

jednotlivé hrbolky hlavice a tím pádem je hřeb pouţitelný i u víceúlomkových 

zlomenin a dokonce je moţné k šroubům fixovat úpony rotátorové manţety 

technikou „Rope over bitt“. Zavádění hřebu z cílené miniincize splňuje 

předpoklady biologické osteosyntézy a zároveň hřeb poskytuje vysoký stupeň 

primární stability (162, 143). Kritickým místem této techniky je nutná incize 

rotátorové manţety, ale následné artroskopické nálezy nepotvrzují větší defekty 

(79). V našich podmínkách tuto, i kdyţ minimální incizi, po zavedení hřebu 

vţdy ošetříme suturou. Pro víceúlomkové zlomeniny pouţíváme krátkou 

variantu hřebu, pro zlomeniny zasahující aţ do metafýzy nebo kombinované 

zlomeniny proximálního humeru a jeho diafýzy pouţíváme s výhodou dlouhou 

variantu (216, 226). 

 



 25 

 

 

Obr. 3.2.6. Nitrodřeňový hřeb Targon  PH firmy Aesculap (převzato z 

reklamního materiálu firmy s jejím souhlasem) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.7. Nitrodřeňový hřeb Targon  PH a ukázka jeho pouţití. Ţena,  68 let, 

pád na rovině, nízkoenergetické poranění. Tříúlomková zlomenina Neer IV s 

odlomením velkého hrbolu, AO : 11-B 1.3, varus impaktní  
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Kloubní náhrady   

     Kloubní náhrady u víceúlomkových zlomenin proximálního humeru jsou od 

70. let obvykle rezervovány pro velmi dislokované zlomeniny s přerušením 

krevního zásobení hlavice (169). V současnosti je u mladých pacientů s kvalitní 

kostí preferována osteosyntéza, u starších jedinců s porotickým skeletem je 

náhrada pouţita jako záchranná operace (181). Hertelem stanovená kriteria 

určení prediktorů ischemie hlavice humeru nám pomohou v rozhodování. 

Náhrada je indikována, pokud je metafyzární segment hlavice u calcar humeri  

menší  jak 8 mm a pokud je hlavice v tomto místě dislokována (93, 94).  

     Jsou to tedy: 1. zlomeniny anatomického krčku a zlomeniny s výraznou 

dislokací fragmentu kaloty, a 2. jsou to impresivní zlomeniny s destrukcí 

kloubní plochy humeru z více jak 40 % nebo nerekonstruovatelné, 

víceúlomkové zlomeniny hlavice kloubní (143, 169). Existuje velké mnoţství 

implantátů, ale pro všechny je klíčovým problémem ukotvení hrbolků s úpony 

rotátorové manţety. Pacienty ošetřené hemiartroplastikou jsme však do naší 

studie nezařazovali.  

 

 

 

Obr. 3.2.8. Příklad aplikace hemiartroplastiky u nerekonstruovatelné zlomeniny 

proximálního humeru. Ţena , 66 let, pád ze schodů, vysokoenergetické poranění. 

Čtyřúlomková zlomenina Neer V s odlomením obou hrbolků a rozlomením 

hlavice, AO 11-C 2.3, artikulární zlomenina, impaktní, s odlomením hrbolků a 

transcefalická. Aplikována cervikokapitální náhrada typ Neer. Hrbolky s úpony 
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rotátorové manţety fixovány drátěnými kličkami. Zhojeno s výborným 

výsledkem, elevace do 170
 o
 

     
 

 

Zevní fixátor 

     Tuto metodu jsme v našem souboru pacientů nehodnotili a v našich 

podmínkách jsme ji uţili jen u otevřené zlomeniny proximálního humeru 

s rozsáhlou devastací měkkých tkání. I v literatuře je pouze marginálně 

některými autory tato metoda uváděna jako moţná alternativa k jiným 

technikám (135, 152).  

 

 

3.3 Klasifikace zlomenin proximálního humeru  

 

     Klasifikace zlomenin slouţí nejen k přesné diagnostice, ale musí pomoci při 

stanovení léčebného postupu a k odhadu prognózy výsledku léčby, u zlomenin 

proximálního humeru speciálně s aspektem na riziko avaskulární nekrózy (217).   

     Z předrentgenové éry jsou známy klasifikace Malgaigneho (1855) a pozdější 

Kocherova z roku 1896 (142), které vychází z analogie horního konce humeru a 

femuru a zlomeniny dělí na intrakapsulární a extrakapsulární (cit. sec. 62). Po 

objevu RTG záření a zavedení snímků do rutinní praxe doplnil tuto klasifikaci 

v roce 1929 Böhler o odlomení hrbolků a epifyzeofraktury (cit. sec. 62). Zásadní 

práci, která patří mezi citační klasiku, publikoval v roce 1934 Codman (33). 

Jako první pouţil k popisu jednotlivých typů zlomenin čtyř základních  

fragmentů,  které  při zlomenině proximálního humeru vznikají (62):                   

1. fragment hlavice, tzv.kalota (calotte = vrchlík koule), která má velmi    

vulnerabilní cévní zásobení, 

2. fragment malého hrbolku, na který se upíná m. subscapularis, 

3. fragment velkého hrbolku, s úpony m. supraspinatus, m. infraspinatus a m.    

teres minor, 

4. fragment diafýzy humeru ohraničený chirugickým krčkem, coţ je nejčastější 

místo lomné linie, jednotlivé fragmenty jsou pak dislokovány svalovými 

úpony podle toho, který hrbolek je odlomen (143). 
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Obr. 3.3.1. Definice čtyř základních fragmentů zlomenin proximálního humeru 

tak, jak je definoval v roce 1934 Codman: a – velký hrbol, b – malý hrbol, c – 

kalota, d - diafýza (33) 

 

 

 

 Po méně akceptovaných klasifikacích, např. Dehne (1945) nebo Watson-Jones 

(1956), přichází v roce 1970 Neer s dodnes nejdůleţitější prací na poli 

klasifikací zlomenin proximálního humeru (168). 
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Obr. 3.3.2. Anatomická klasifikace zlomenin proximálního humeru publikovaná 

v roce 1970 Neerem (168)    

 

     Tento nejuţívanější systém, vycházející ze čtyř základních fragmentů dle 

Codmana, zahrnuje anatomické, biomechanické i léčebné principy. Jako 

dislokaci definuje posun fragmentů o více jak 1 cm nebo v úhlu nad 45 
o  

(168). 

Systém zahrnuje v I. skupině nedislokované zlomeniny, kterých je 85 % a 

nepředstavují léčebný problém. Ve II. skupině jsou pak vzácné zlomeniny 

anatomického krčku s vysokým rizikem avaskulární nekrózy. Ve III. skupině 
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dislokované zlomeniny chirugického krčku, tedy zlomeniny dvojúlomkové. 

Následují skupiny s odlomením malého nebo velkého hrbolku nebo obou, tedy 

tří- a čtyřúlomkové zlomeniny a konečně VI. skupina vzácnějších luxačních 

zlomenin a tříštivé zlomeniny kloubního povrchu hlavice (168). Po doplnění této 

klasifikace v roce 2002 samotným autorem o valgus impaktní zlomeniny (170), 

je moţné podle ní zařadit aţ 98 % zlomenin (218). O úpravu této klasifikace se 

pokoušel např. Tile (1987), Habermayer (1989), bez většího rozšíření (62, 143). 

Čtyřúlomkový koncept byl Mittlmeierem rozšířen o další fragment ve „Five Part 

Theory“ tak, jak to odpovídá úponům svalů rotátorové manţety a jejich tahu 

(162).  

     AO škola zavedla v 80. letech (166, 190) relativně sloţitou klasifikaci, kde 

jsou zlomeniny rozděleny na extrakapsulární - typ A, částečně intrakapsulární - 

typ B a intrakapsulární - typ C. Dále jsou rozděleny vţdy na tři podskupiny s 

postupně se zvyšující závaţností. Tato klasifikace je v současnosti spolu 

s Neerovou nejuţívanější. AO klasifikace je komplexnější neţ Neerova a je 

zaloţena na lokalizaci zlomeniny, přítomnosti impakce, angulace, posunu nebo 

kominuce chirurgického krčku, přítomnosti nebo absenci dislokace (38, 39). 

Zlomeniny typu A jsou unifokální a zahrnují odlomení velkého hrbolku nebo 

zlomeninu chirurgického krčku. Zlomeniny typu B jsou bifokální, částečně 

nitrokloubní a zlomeniny typu C jsou nitrokloubní zahrnující zlomeniny 

anatomického krčku včetně dislokací a rozlomení hlavice (190).  
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Obr. 3.3.3. Komplexní klasifikace zlomenin proximálního humeru dle školy 

AO, publikovaná poprvé ve francouštině v roce 1987, poté v angličtině v roce 

1990, známá jako Müllerova AO klasifikace (166, 190)   

 

 

 

Obr. 3.3.4. Znázornění všech typů, skupin a podskupin zlomenin proximálního 

humeru podle AO klasifikace pouţité v epidemiologické studii Court-Browna 

(38) 

 

 

     Z doby nedávné jsou známy publikace snaţící se o zavedení klasifikací na 

základě např. CT vyšetření nebo 3D klasifikace (51, 75, 80), ale za zmínku stojí 

binární systém Hertela, který téţ v této své práci velmi přesně stanovil pomocí 

prediktorů ischemie hlavice prognózu avaskulární nekrózy hlavice (viz. kap. 3.2) 

(93, 94). Zařazení zlomenin pro účely srovnání např. výsledků léčby apod. není 

vţdy jednoduché a vyţaduje dosti zkušeností. Problém se zařazením do 
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jednotlivých kategorii je hlavně u čtyřúlomkových zlomenin (217) a 

reproducibilita a variabilita mezi jednotlivými pozorovateli i u jednoho při 

následném opakovaném hodnocení  je poněkud větší u AO klasifikace neţ u 

Neerovy. Některé zlomeniny nejde do stávajících systémů zařadit vůbec (223). 

Výsledek pomůţe zlepšit uţití CT vyšetření (23, 26, 28, 165, 195, 196).  

                                                                                                         

 

3.4 Epidemiologie zlomenin proximálního humeru 

 

 Významu zlomenin proximálního humeru odpovídá i mnoţství prací 

zabývajících se jejich epidemiologii.  Nejrozsáhlejší studie jsou se severských 

zemí, kde např. Finsko má nejstarší celonárodní registr hospitalizací na světě, 

který funguje od roku 1967 (113). Ústavem zdravotnických informací a 

statistiky ČR vydávaná Zdravotnická ročenka bohuţel samostatně tyto 

zlomeniny neuvádí, podobně jako jiné přehledné práce mapující epidemiologii 

úrazů v České republice (43, 238). Jediná recentní práce autorů z Vinohradské 

ortopedie sleduje i ekonomické konsekvence (13). Ţe zlomeniny proximálního 

humeru  reprezentují zhruba 4 % všech zlomenin má ve svém úvodu většina 

prací. Přesnější dokladování však chybí a nenalezl jsem je ani v často citované 

práci Horaka a spol. (105). Rozsáhlejší studie z Anglie z 50. let u dospělé 

populace toto však potvrzují (125). 

 

Příčiny 

     Zlomeniny proximálního humeru jsou převáţně nízkoenergetická poranění. 

Nejčastější jejich příčinou je pád v rovině  stojícího člověka v 87 %, pády z výše 

tvoří 4 %, sportovní úrazy 4 %, dopravní nehody 4 % a napadení 1 % (38). 

Průměrný věk pacientů po pádu na rovině je 69 let (38), dle jiných 72-76 let 

(112), z čehoţ plyne, ţe jde hlavně o úraz seniorů. U ostatních příčin je 

průměrný věk výrazně niţší (pády z výše 54 let, dopravní nehody 44 a sportovní 

úrazy 33 let) (38). Jinak téţ 48 % úrazů se stane doma a 43 % na ulici (134). 
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Incidence 

     Rozsáhlé studie sledující zlomeniny proximálního humeru od 50. let do 

současnosti ukazují, ţe incidence se v průběhu let kaţdou dekádu stále zvyšuje 

(16, 46, 112, 113, 178), podle některých autorů aţ o 13 % ročně (112, 113). Při 

tomto tempu růstu by počet zlomenin proximálního humeru do roku 2030 

vzrostl na dvojnásobek (113). Studie ze švédského Malmö z 60. let ukazuje 

celkovou incidenci 56/100.000 obyvatel (105).  Dánská studie z 80. let ukazuje 

celkovou incidenci v populaci  73/100.000 obyvatel. Poměr muţů a ţen je 24 % 

ku 76 %. Pacienti nad 60 let tvoří tři čtvrtiny souboru (149). Jiná dánská studie  

uvádí totální incidenci 142/100.000 u ţen a 48/100.000 u muţů, přičemţ 77 % 

všech pacientů tvoří ţeny (134). Zásadní však je, ţe věkově specifická incidence 

exponenciálně narůstá se stoupajícím věkem, a to výrazněji u ţen neţ u muţů 

(16, 105, 112, 113, 134, 149, 178). 

     Nejniţší incidence sledovaných zlomenin je v letních měsících a nejvyšší 

v chladných měsících (38). V průřezu dne je maximum výskytu kolem poledne a 

potom ještě menší peak je kolem 22. hodiny (149).  

 

 

 

Obr. 3.4.1. Velmi často citovaná studie 2125 zlomenin proximálního humeru z 

let 1950-1982 v Malmö. Graf zveřejněný v roce 1988 Bengnérem a spol. 

ukazuje jak exponenciální nárůst incidence zlomenin proximálního humeru se 

zvyšujícím se věkem, tak i vzestup v jednotlivých dekádách (16) 
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Rizikové faktory 

     Většina zlomenin proximálního konce humeru je podmíněna osteoporózou a 

přispívá k morbiditě starších lidí. Incidence redukované kostní hustoty, tedy 

osteoporóza a osteopenie u pacientů nad 50 let u extravertebrálních zlomenin 

dosahuje 70-96 % (57, 228).  Osteoporóza,  výrazněji vyjádřená u starých ţen, 

přispívá i u těchto zlomenin k převaze ţenského pohlaví (143). V populaci nad 

65-70 let tvoří zlomeniny proximálního humeru třetí nejčastěji se vyskytující 

osteoporotické zlomeniny (10 %), po zlomeninách proximálního femuru (37 %) 

a zlomeninách  distálního radia (18 %) (11, 110).                                                                                                                          

     Na výskyt osteoporotických zlomenin mají vliv rovněţ faktory nutriční, 

například pokles hladin vitamínu D a vápníku, ztráty sodíku a deficience 

vitamínu C a K, které vedou ke sníţení BMD (kostní minerálové hustoty) (18). 

Podobně riziko zvyšuje dlouhodobý abuzus alkoholu nebo uţívání kortikoidů, 

které téţ vedou ke sníţení BMD (143). 

     Z rozsáhlejší recentní kalifornské studie vyplývá dvakrát větší riziko této 

zlomeniny u ţen neţ  u muţů. Věkově a etnicky adjustované odds ratio je pro 

muţe 0,45  oproti ţenám (30). Vliv osteoporózy potvrzuje i fakt, ţe podávání 

hormonální substituce u ţen, trpících postmenopauzálními potíţemi, významně 

sniţuje riziko zlomenin. Pro zlomeniny proximálního humeru je to pokles rizika 

o 37 % (30, 116). Podobně je tomu podle této studie i u zlomenin distálního 

předloktí a pánve. Z jiných zdrojů vyplývá, ţe nízký příjem kalcia ve stravě 

zvyšuje riziko zlomeniny proximálního humeru a preventivní podávání 

kalciových tablet toto riziko sníţi. Ale tato studie sama přiznává diskrepance 

s jinými, kde jsou výsledky zcela opačné (30)!   

     Zlomenina proximálního humeru u starých lidí je většinou důsledkem pádu 

na rovině, tedy nízkoenergetického úrazu a pád při osteoporóze je rizikovým 

faktorem (174). Riziko pádů u ţen vzrůstá se stoupajícím věkem od 1,2 

pádu/100 osob za rok ve věkové kategorii 65-69 let, aţ po 17,4 pádu/100 osob za 

rok v kategorii nad 85 let (194). Kaţdý tento pád zvýší riziko zlomeniny 

proximálního humeru o 9 % (30). Riziko pádů, a tím i těchto zlomenin, zvyšuje 

dále diabetes, epilepsie, deprese či pouţívání naslouchadel (30). Levorukost je 

spojena s více jak dvojnásobných rizikem zlomenin proximálního humeru (30). 

     Při sledování historie pádů studie z Malmö v průběhu 12 let prokázala, ţe 

zlomeniny proximálního humeru jsou spojeny s vyšším počtem zlomenin 
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v minulosti a zároveň výrazně zvyšují riziko zlomenin do budoucnosti. Riziko 

předchozích zlomenin páteře bylo 3,5 a riziko zlomeniny horní či dolní 

končetiny bylo 1,8. Riziko následné zlomeniny páteře bylo 2,5 a riziko následné 

zlomeniny horní či dolní končetiny bylo 2,8 resp. 2,0. Shrnuto, zlomeniny 

proximálního humeru jsou spojeny s vyšší prevalencí předchozích zlomenin a 

predikují vyšší riziko následných zlomenin (174). Vzrůstající počet pádů bez 

ohledu na věk je rizikovým faktorem pro zlomeniny proximálního humeru a 

kyčle, ne však pro zlomeniny distálního předloktí, hlezna a nohy (194). 

     Z recentní japonské studie vyplývá signifikantně vyšší riziko zlomeniny 

proximálního humeru při hubnutí a naopak  menší riziko při dostatečné fyzické 

aktivitě, spočívající v procházkách venku (např. i na rozdíl od zlomenin 

distálního radia). Nebyly tam nalezeny korelace mezi stravovacími návyky, 

poţíváním alkoholu, mléka nebo kouřením (82). 

 

Epidemiologie typů zlomenin 

     Nejrozsáhlejší recentní práce mapující epidemiologii zlomenin proximálního 

humeru u dospělých pochází ze skotského Edinburghu (38). Autoři v ní 

v pětiletém období l992-1996 prospektivně sledovali všechny pacienty ze 

spádové oblasti s populací 700.000 obyvatel ošetřené pro muskulo-skeletární 

poranění v traumatologickém centru. Kaţdá zlomenina byla klasifikována podle 

Neerovy klasifikace a podle AO klasifikace. Bylo zjištěno 1.027 zlomenin 

proximálního humeru u 1.015 pacientů. Průměrný věk celého souboru byl 66 let 

a zastoupení ţen v souboru bylo 73 % při průměrném věku 70 let a muţů 27 % 

při průměrném věku 56 let. Při rozdělení zlomenin do jednotlivých typů podle 

klasifikace Neerovy, 49 % všech zlomenin spadá do skupiny minimálně 

dislokovaných a dalších 28 % do skupiny dvouúlomkových zlomenin 

chirurgického krčku. Zlomeniny tříúlomkové, velkého hrbolku a chirurgického 

krčku tvoří 9 % a dohromady s předchozími typy tyto tři  skupiny  představují 

86 % všech zlomenin proximálního humeru. Při pouţití dělení dle AO 

klasifikace tvoří unifokální zlomeniny typu A 66 % a bifokální zlomeniny typu 

B 27 % ze všech, přičemţ nejvíce je zastoupena skupina B1 impaktních 

bifokálních zlomenin, celých 19 %. Nitrokloubní zlomeniny s postiţením 

anatomického krčku zahrnují pouhých 6 % a z nich nejčastější a prognosticky 

nejpříznivější je typ C 1.1 (37, 109). Nejčastějším typem zlomeniny je typ B 1.1 
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valgus impaktní, celých 15 %, u kterého mají autoři dobré výsledky při 

konzervativním léčení (37, 39). Dalšími v pořadí jsou typ A 2.2 s 13 % a typ A 

3.2 také s 13 % a odlomení velkého hrbolu typ A 1.2  s 10 % (38). Věková 

distribuce těchto zlomenin je unimodální s vrcholem v 7. a 8. dekádě věku (40). 

Zlomenin s minimálním posunem bylo v celém souboru 507, tedy polovina. 

Průměrný věk pacientů se zlomeninou typu A byl v této skupině signifikantně 

niţší neţ ve skupině s typem B či C (40, 66). Podle autorů edinburghské studie 

je AO klasifikace více komplexnější a na rozdíl od klasifikace Neerovy, kde je 

polovina zlomenin v jediné skupině, je téţ uţitečnější pro popis morfologie 

zlomenin (38). V běţné klinické praxi se však pro jednoduchost nejvíce pouţívá 

základní dělení na dvou, tří a čtyřúlomkové zlomeniny. Podle nejnovější 

retrospektivní práce japonských autorů, která pouţívá revidovanou klasifikaci 

dle Neera z roku 2002, do I. skupiny, tedy nedislokovaných, spadá 36 % 

zlomenin, zlomenin chirurgického krčku je 31 %, dále 12 % tvoří izolovaná 

odlomení velkého hrbolku, tříúlomkové zlomeniny tvoří 8,8 %, čtyřúlomkové 

zlomeniny tvoří 6,1 % a 3,3 % jsou zlomeniny valgus impaktní, které ve starší 

verzi klasifikace chyběly. Nepodařilo se přesněji zařadit 1,6 % zlomenin, kdyţ 

šlo o tříúlomkové zlomeniny, ale s odlomením v anatomickém krčku. Celkem 

autoři zhodnotili soubor 509 zlomenin (218). 

 

Ekonomické souvislosti    

     Se vzrůstajícím průměrným věkem obyvatelstva a v důsledku lepší zdravotní 

péče se dá očekávat další dramatický nárůst osteoporotických zlomenin, včetně 

zlomenin proximálního humeru (40). V jediné české práci z posledního období, 

která se zabývá také ekonomickými konsekvencemi těchto zlomenin, autoři 

zjistili nárůst nákladů na jednu operaci zlomeniny proximálního humeru za 

období 2000-2006 o 260 % a vzestup celkových ročních nákladů na implantáty o 

530 % (13)! Ovšem nejnovější norská studie, sledující konzervativně léčenou 

skupinu dislokovaných zlomenin proximálního humeru, indikovaných podle 

Neerových kriterií k operaci versus tytéţ zlomeniny operované úhlově stabilní 

dlahou, neshledala statisticky významné rozdíly jak v ceně, tak ani v konečném 

funkčním výsledku. Chirurgická léčba je nákladnější na počátku, kdy se hradí 

implantát a pobyt v nemocnici. Konzervativní léčba je však draţší v další fázi při 

rehabilitaci a ošetřovatelské péči a konečným výsledkem je téměř stejná cena, 
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10.367 € u chirurgické léčby a 10.946 € u léčby konzervativní. Nejzajímavější 

na celé studii je to, ţe nenašla statisticky významné rozdíly ani ve funkčním 

výsledku léčby, sledovaném po jednom roce pomocí Constant score ani v 

subjektivním hodnocením kvality ţivota pomocí 15 D skore (58)!  

 

Preventivní opatření 

     S ohledem na rizikové faktory je moţné doporučit v rámci primární prevence 

zlomenin proximálního humeru přiměřenou pohybovou aktivitu, v rámci 

kontroly osteoporózy preventivní uţívání kalciových tablet a dostatečný přísun 

vápníku ve stravě a konečně zavedení opatření ke sníţení tělesné hmotnosti a 

prevenci pádů (30). 

 

 

3.5 Skórovací systémy hodnocení funkčního výsledku 

léčby zlomenin proximálního humeru 

 

     V dnešní době, při medicíně zaloţené na důkazech EBM (Evidence Based 

Medicine), je nutné výsledky léčby hodnotit za pomoci co nejpřesnějších metod. 

Nástroje na měření klinického výsledku musí mít vysokou validitu, tedy měřit 

to, co se předpokládá, musí mít vysokou hodnověrnost, tedy minimální chybu u 

jednotlivých pozorovatelů nebo mezi pozorovateli navzájem a musí být citlivé 

na změny. Zároveň musí být snad realizovatelné a snadno přijatelné jak pro 

pacienty, tak pro personál (148). V současnosti existuje přes 30 různých 

skórovacích systémů pro vyšetření ramenního kloubu a je stále větší trend 

k vyuţívání subjektivních údajů od pacienta (cit. sec. 148). Jeden 

z nejpouţívanějších skorovacích systémů, uţ více jak 25 let, je  Constant skóre.  

Toto skóre v roce 1992 Evropská asociace pro rameno a loket (SECEC-ESSSE) 

doporučila k pouţití pro srovnávání všech prací, čímţ se z této metody stal 

nejpouţívanější nástroj pro hodnocení funkce ramene v Evropě (cit. sec. 115). 

Metodu vytvořil v letech 1981-1986 Constant za asistence Murleye a 

publikována byla v roce 1987 (35, 36). Constant skóre je 100 bodový systém 

vyšetření ramenního kloubu, kdy vyšší hodnota znamená lepší funkční výsledek. 

Jsou hodnoceny z 35 % subjektivní a z 65 % objektivní parametry. V první části 



 38 

je vyhrazeno aţ 15 bodů pro subjektivní hodnocení bolesti, kdy bezbolestný 

výsledek je ohodnocem 15 body. Další oddíl, opět dotazem na pacienta, hodnotí 

jeho kaţdodenní aktivity či spánek a maximum 20 bodů je nejlepší výsledek. V 

třetí části vyšetřující objektivně zhodnotí hybnost v rameni a plný rozsah je 

ohodnocen 40 body. Konečně v poslední části je hodnocena síla končetiny 

pomocí zátěţe v předpaţení a maximum je 25 bodů. Tento systém byl postupně 

metodologicky upřesňován a normalizován např. na pohlaví, na věk                          

(115, 219, 235). Takto upravené hodnoty se označují jako relativní Constant 

skóre. Snad nejuţívanější metodou normalizace je srovnání s druhou, 

nepostiţenou stranou a zde je na místě označení individuální relativní Constant 

skóre (56). Nejdiskutabilnější částí systému je měření síly v končetině, pro které 

v původní práci navrhl autor pouţití Dynamometru nebo zjednodušeně rybářské 

pruţinové váhy (35). Obě metody přinášejí srovnatelné výsledky při nepoměrně 

levnějších pořizovacích nákladech u pruţinové váhy (10). Podstatné je, aby 

měření proběhlo za stejných podmínek, tedy s paţí ve flexi 90 
o
 ve skapulární 

rovině (115). Tato vyšetřovací metoda je vhodná pro hodnocení funkčního stavu 

po zlomeninách, není však úplně vhodná např. pro hodnocení u nestability 

ramene (34, 182). Snaha o vyuţití sebevyšetření pacienta a ohodnocení Constant 

skóre samotným pacientem byla realizována téţ za pomoci názorného dotazníku 

s vyobrazením jednotlivých rozsahů pohybů apod. (20). Podle autorů je tato 

metoda pouţitelná místo klasické metody, nám se však neosvědčila (viz kap. 

4.2).  

     Dalším, v poslední době hojně uţívaným systémem, je čistě subjektivní 

kriterium kvality ţivota ve vztahu ke zdravotnímu stavu. Pohled na nemoc či 

úraz striktně biologicky není adekvátní a je nutno brát v úvahu psychosociální 

konsekvence a funkční omezení pacienta (106). Pro postiţení horní končetiny 

byl vyvinutý speciální dotazník DASH (Disabilities of  the Arm, Shoulder and 

Hand), který vyplní samostatně pacient. Zodpoví otázky ohledně funkcí těla, 

omezení v běţném ţivotě a ohodnotí je zaškrtnutím od nejlepší do nejhorší 

jedním aţ 5 body. Součet bodů se pomocí vzorce transformuje na výslednou 

hodnotu na stupnici 0-100, kdy vyšší skóre znamená horší výsledek (106, 203). I 

kdyţ jde o dotazník a tedy subjektivní hodnocení, výsledky jsou ve srovnání 

s objektivními systémy plně validní a hodnověrné (6, 45, 209).  
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4. Vlastní práce 

______________________________________ 

 

 

4.1 Materiál a metody 

 

 

4.1.1  Hypotéza 

 

     Protoţe víceúlomkové zlomeniny proximálního humeru ve velké části  

případů zanechávají těţké trvalé následky, účelem naší studie bylo ověřit, zda 

nově vyvinuté operační techniky a úhlově stabilní implantáty pro tuto oblast jsou 

efektivnější v rámci sekundární prevence ve srovnání se starší metodou 

perkutánní transfixace K dráty a jestli jejich lepší funkční výsledky sniţují 

závaţnost těchto trvalých následků a tím potaţmo závislost pacientů na péči 

okolí a společnosti.  

 

 

4.1.2 Zdůvodnění cílů práce 

 

     Přestoţe zlomeniny proximálního humeru jsou třetí nejčastější zlomeninou 

dospělých, stále chybí jednoznačný léčebný koncept, hlavně pro víceúlomkové 

zlomeniny. Hlavním cílem při léčbě dislokovaných, nestabilních 

víceúlomkových zlomenin je pokud moţno anatomická repozice a následná 

fixace, která umoţní co nejčasnější funkční léčbu. Tato fixace je zejména u 

tříštivých a osteoporotických zlomenin, které jsou pro zlomeniny proximálního 

humeru typické, velmi problematická. V poslední době vyvinuté úhlově stabilní 

implantáty mají lepší biomechanické vlastnosti, coţ přispívá k pevnější retenci i 

v osteoporotické kosti a tím mají, alespoň teoreticky, všechny předpoklady pro 

dosaţení lepších výsledků při léčbě těchto komplexních poranění. Vstupní 
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náklady u nových implantátů jsou sice několikanásobně  vyšší, ale pokud budou 

preventivně efektivní ve sníţení závislosti a v dosaţení lepší soběstačnosti 

pacientů, tak se jejich jistě nezanedbatelná cena v řádu desítek tisíc korun stává 

neporovnatelně menší s cenou nutné následné sociální péče, renty apod. u 

pacientů s těţkými trvalými následky.  

     Cílem této práce bylo zhodnotit funkční výsledky po aplikaci úhlově 

stabilních dlah nebo hřebů a porovnat je s výsledky při uţití minimálně invazivní 

techniky transfixace K-dráty, donedávna běţně uţívané a téţ výrazně levnější. 

Z výsledků vytvořit závěry a doporučení vhodná pro léčebné postupy 

v podmínkách našeho traumacentra.  

 

 

4.1.3 Soubor pacientů 

 

     V Úrazovém centru  Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem bylo v letech 

2006-2008 ošetřeno celkem 420 dospělých pacientů s diagnózou zlomeniny 

proximálního humeru (S 42.2) – viz tabulka 4.1.3.1.  a část z nich podstoupila 

operaci, viz graf 4.1.3.1.  

 

 

 

 2006  2007 2008 Celkem 2006-2008 

Konzervativní  

- ambulantně léčení 

88 74 53 215 Konzervativní 

léčba celkem 

277 

(66 %) 

Konzervativní  

- hospitalizovaní 

14 24 24 62 

Operovaní 

 

48 

(31,4 %)   

41 

(30,5 %) 

54 

(41,7 %) 

143 Operační léčba 

143 (34 %) 

 150 139 131 420 100 % 

 

Tabulka 4.1.3.1. Počty pacientů ošetřených pro zlomeninu proximálního  

humeru v Úrazovém centru Masarykovy nemocnice v letech 2006-2008 
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 Graf 4.1.3.1. Operace zlomenin proximálního humeru v Úrazovém centru 

Masarykovy nemocnice v letech 2002-2009 

 

 

 

Vstupní kriteria do studie 

     První podskupinu, prospektivně sledovanou část souboru, tvořilo 55 pacientů 

(42 ţen, 13 muţů) starších 15 let, u kterých byla v uvedeném tříletém období, od 

ledna 2006 do prosince 2008,  provedena akutně osteosyntéza pomocí úhlově 

stabilní dlahy nebo úhlově stabilním nitrodřeňovým hřebem pro dislokovanou 

tří- nebo čtyřúlomkovou zlomeninu proximálního humeru. Diagnoza byla 

stanovena podle prostého RTG a většinou byla upřesněna CT či 3D CT 

vyšetřením.  

     Druhou podskupinu, retrospektivně i prospektivně sledovanou část souboru,  

tvořilo 9 pacientů starších 15 let, kde se jednalo o jednoho muţe a 8 ţen, 

ošetřených pro dislokovanou tří- a čtyřúlomkovou zlomeninu proximálního 

humeru perkutánní fixací K dráty v prodlouţeném sledovaném období leden 

2004 aţ prosinec 2008 (resp. listopad 2006, kdy tato technika byla pouţita 

naposledy). 
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Kriteria vyřazovací 

     Ze studie byli vyřazeni pacienti mladší 15 let, pacienti léčení konzervativně 

či operovaní hemiartroplastikou, pacienti s úrazovým poškozením n. axillaris a 

pacienti, kteří by nebyli schopni porozumět dotazníku v českém jazyce nebo 

odmítli spolupráci (coţ byla jen jedna pacientka).  

 

 

4.1.4 Operační technika a perioperační péče 

 

Metoda 

     Jak vyplývá z tabulky 4.1.3.1., ambulantně byla léčena více jak polovina 

pacientů. Konzervativně byly léčeny dvě třetiny pacientů a procentuální 

zastoupení operovaných pacientů ukazuje tatáţ tabulka 4.1.3.1. Pro účely vlastní 

prospektivní nerandomizované studie jsme v daném období sledovali skupinu 

hospitalizovaných pacientů. Při přijetí byla odebrána základní demografická a 

epidemiologická data týkající se příčiny a mechanizmu úrazu a předchorobí. U 

všech pacientů bylo provedeno klasické RTG vyšetření ve dvou rovinách a 

vzhledem k sloţitosti víceúlomkové zlomeniny a nutnosti lepšího 

předoperačního plánování většinou i CT vyšetření s následnou 3D rekonstrukcí.  

Zlomenina byla klasifikována  jediným zkušeným traumatologem dle Neerovo a 

AO klasifikace (166, 168). Podle nálezu bylo rozhodnuto o typu léčby. 

Indikačními kriterii k operaci byla dislokace některého z hlavních fragmentů o 

více jak 1 cm nebo úhlová dislokace kloubní plochy o více jak 45 
o
 (klasické 

indikace podle Neera) (168). Úhlově stabilní dlahy (PHILOS firmy Synthes) 

jsme indikovali pro dislokované zlomeniny víceúlomkové, zajištěné hřeby 

(Targon PH firmy Aesculap) pro zlomeniny tříúlomkové či méně dislokované 

čtyřúlomkové, transfixaci K dráty jsme pokládali za šetrnou a jednodušší 

techniku a indikovali ji u interně závaţně nemocných. 

 

Operační technika 

     Operační technika byla standardní dle všeobecných doporučení výrobců. 

Všechny pacienty jsme operovali v „beach chair“ pozici s volně svěšenou 
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operovanou končetinou na operačním stole s odejmutelným dílem pod ramenem 

ve svodné anestézii. U dlahy PHILOS jsme uţili většinou deltoideopektorální 

přístup s otevřenou repozicí, moţný je i limitovaný transdeltoideální přístup 

(212), pro který existuje nyní i zaváděcí a cílící zařízení (které jsme však v době 

studie neměli k dispozici). Hřeb Targon PH jsme zaváděli standardně krátkým 

anteromediálním transdeltoideálním řezem přes rotátorovou manţetu, se 

zaloţením stehů pro její suturu (162). U transfixace K dráty jsme uţívali 

zavřenou repozici pomocí „joystick“ techniky pod RTG zesilovačem a zavedení 

3-5 drátů (108). K dráty jsme zahnuté zakrátili pod kůţí k zamezení pin infektu a 

v intervalu 6-8 týdnů odstranili. V pooperačním období jsme rehabilitaci 

zahajovali většinou bezprostředně po odstranění drénu. Pouze zvláště tříštivé 

zlomeniny jsme do odstranění stehů fixovali Gilchristovou ortézou. Pacienti byli 

podle zdravotního stavu a sociálního zázemí propuštěni převáţně do domácího 

léčení, vyjímečně do Nemocnice následné péče Ryjice.  

 

 

4.1.5 Následné sledování a sběr dat 

 

     V prospektivním sledování jsme zaznamenávali základní epidemiologické 

ukazatele, mechanizmus úrazu, chronická onemocnění, typ zlomeniny podle 

Neera a AO, postiţenou stranu a dominanci končetiny, interval úraz-operace, 

způsob ošetření, komplikace či případnou extrakci osteosyntetického materiálu 

v pooperačním období. Údaje byly kompletizovány a porovnávány s daty 

z nemocničního informačního systému a z databáze digitalizovaných 

rentgenových snímků a kaţdému pacientovi byl zaloţen registrační formulář 

(viz následující dvě strany formuláře).  
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Zlomeniny proximálního humeru   S42.2 

1.   Pacient:                                                    RČ: 

      Jméno:                                                          

      Adresa, tel.:  

      Spádový                                             jiný      

2.Úraz: 

Datum a čas úrazu:                                              Datum a čas ošetření: 

Transport:    sám                přivezen příbuznými                      RZP                

Přednemocniční ošetření:   ţádné      ambulantní                      jiné lůţkové    

Fixace:            nic              šátek   Desault apod. 

Mechanizmus úrazu:                             Okolnosti úrazu:                Ebrieta:      

 pád na rovině                                     domácí                            ano                                

 vysokoenergetické                             ulice                                ne   

 úder předmětem                                 zaměstnání    

 pád z výšky                                        dopravní       

jiné                                                       sportovní      

Přidruţená poranění: 

 

Postiţení ramene v anamnese: 

Léčba osteoporózy :                                 ano                 ne   

3. Typ zlomeniny: otevřená       zavřená     Strana:   pravá      levá    

                                                                                         pravák     levák   

RTG vyšetření:  AP+transthorakální         CT        3D            MRI  

Počet fragmentů:         2                    3                      4                    více(kominuce) 

Slovy:       hlavice(impakce)               anatomický krček             chirurgický krček 

                 malý hrbol                          velký hrbol                       diafýza    ¼  ⅓   ½  ¾ 

Dislokace :     ano                       Luxace hlavice :  ano               přední-dolní  

                       ne                                                      ne                 zadní             

 

Klasifikace :    Neer I.       Neer II.     Neer III.      Neer IV.     Neer V.    Neer              

                               VI. 

AO:                  11-A    1   2   3             11-B   1   2   3                11-C   1   2   3 

 

Obr. 4.1.5.1. První strana registračního formuláře 
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4. Způsob ošetření:  

Konzervativní:    indikované         paliativní – nelze               nechce  

Repozice :      ano            ne        Kontrola:           redislokace –ano            ne  

Fixace :   šátek                                                             za …..  dní 

                Desault                                                    rerepozice              ano      ne  

                Gilchrist                                                  indikace k operaci  ano      ne  

                visící sádra    

 

Operační:  datum operace :                                                 

 

Typ operace:   transfixace dráty/počet            šrouby          dlaha         hřeb  

                        náhrada                          jiný….. 

 

5. Peroperační nález:        počet fragmentů:    2        3         4         více(kominuce) 

Slovy:   hlavice(impakce)             anatomický krček                chirurgický krček 

              malý hrbol                       velký hrbol                          diafýza:   

Dislokace :   ano                 Luxace hlavice :  ano               přední-dolní  

                     ne                                               ne                 zadní             

Klasifikace : Neer I.   Neer II.    Neer III.     Neer IV.     Neer V.    Neer VI.  

 

Datum:                                                    Podpis:      

          

 

Komplikace : 

 

Následné kontroly: 

 

Constant Score: 

 

DASH Score: 

 

 

 

Obr. 4.1.5.2. Druhá strana registračního formuláře 
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     V dalším pooperačním období byli pacienti pravidelně ambulantně 

vyšetřováni s ohledem na subjektivní a objektivní stav v intervalu 2 a 6 týdnů a 

dále 3, 6 a 12 měsíců a posléze jednou ročně. Rok po uzavření studie, tedy s 

minimálním odstupem 12 měsíců byli všichni pacienti postupně překontrolováni 

a bylo stanoveno konečné Constant skóre, kde škála pozitivně stoupá od nejhorší 

nuly k nejlepší dosaţitelné hodnotě 100 bodů a DASH skóre, kde je hodnocení 

negativní, od nejlepší nuly aţ po nejhorších moţných 100 bodů (35, 203). 

Constant skóre bylo vyšetřeno podle doporučení z původní práce autora metody 

a podle metodického postupu doporučeného SECEC-ESSSE, síla byla měřena 

taktéţ dle originálního popisu za pomoci pruţinové rybářské závěsné váhy 

(mincíře) (35). Po 12 měsících se funkční stav hodnocený pomocí Constant 

skóre jiţ neměnil, a proto bylo toto časové období stanoveno jako naše hranice 

minimálního follow up ve shodě s jinými studiemi (78, 150, 175, 193). U 

pacientů operovaných novými technikami bylo průměrné follow up 30 měsíců 

(rozmezí 13-55), u pacientů po transfixaci K dráty vzhledem ke kombinaci 

retrospektivního a prospektivního sběru dat bylo průměrné follow up 58 měsíců 

(rozmezí 39-76). Absolutní Constant skóre bylo upraveno na individuální 

relativní Constant skóre v procentech k nepostiţené straně, aby byl vyloučen 

vliv věku a komorbidit u starších pacientů, kteří tyto zlomeniny nejčastěji utrpí 

(56). DASH skóre bylo určeno pomocí do češtiny přeloţeného originálního 

dotazníku, vyplněného buď samostatně pacientem nebo za pomoci lékaře 

v případě jeho horší compliance (203). Subjektivní DASH skóre více vypovídá o 

individuálních denních aktivitách pacienta a tím lépe zhodnotí kvalitu ţivota, 

podobně jako je tomu u dotazníků pro následky i u jiných úrazů (171, 193, 198). 

 

Následují ukázky formuláře Constant skóre a DASH skóre: 
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Obr. 4.1.5.3. Pouţitý formulář pro zhodnocení Constant skóre. Zdroj: oficiální 

webové stránky SECEC-ESSSE. http://www.secec.org/ 
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Jméno, datum narození, adresa: 

Prosím telefon: 

Dotazník DASH  (Neschopnost paže, ramene a ruky) 

Pokyny k vyplnění: 

Předloţený dotazník se zabývá jak Vašimi příznaky a potíţemi, tak i Vaší schopností provádět určité 

aktivity. 

Odpovězte na všechny otázky, prosím, podle stavu v posledním týdnu tím, ţe jednoduše zakrouţkujete 

odpovídající číslo. 

Pokud jste neměli příleţitost provádět příslušnou aktivitu minulý týden, odhadněte co nejlépe, která 

odpověď by byla správná.  

Nezáleží na tom, kterou rukou, či paží určitou činnost provádíte. Odpověď je založena na tom, zda jste 

schopni daný úkol splnit. 

Zatrhněte prosím: jsem            PRAVÁK                                           LEVÁK 

Ohodnoťte prosím Vaši schopnost následující  činnosti/aktivity vykonat, tím ţe zakrouţkujete odpovídající 

číslici.                                                  bez         s malými       se znatelnými     značné potíţe      nemoţné 

                                                             potíţí        potíţemi       potíţemi,ale                                                                                                                                   

                                                                                                   proveditelné 

 1. Otevření zavařovací sklenice,             1                     2                   3                       4                        5 

     medu, marmelády 

  2. Psaní                                                  1                 2                      3                       4                        5   

 

 3. Otočení klíčem                                    1                     2                    3                        4                         5 

 

 4. Příprava jídla                                    1                      2                    3                       4                        5   

 

 5. Otevření těţkých dveří                        1                      2                    3                       4                        5 

 

 6.  Něco postavit nad hlavu do police      1                      2                    3                       4                        5    

 

 7.  Těţší domácí práce (čištění                  1                      2                    3                       4                       5   

              podlahy, omývání stěn) 

 8.  Práce na zahradě nebo                        1                       2                    3                       4                       5 

              v hospodářství 

 9.  Stlaní postele                                        1                        2                   3                       4                       5  

 

10. Nosit nákupní tašku, aktovku                1                        2                   3                       4                       5   

 

11. Nosit těţké předměty nad 5 kg              1                        2                   3                        4                      5 

 

12. Vyměnit ţárovku nad hlavou                 1                       2                    3                        4                      5   

 

13. Mýt nebo fénovat si vlasy                      1                       2                    3                        4                      5   

 

14. Mýt si záda                                             1                       2                    3                        4                      5      

 

15. Obléknout si svetr přes hlavu                  1                      2                     3                       4                      5  
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16. Pouţít nůţ ke krájení potravin                1                       2                    3                       4                      5 

 

17. Aktivity ve volném čas,                           1                       2                    3                       4                      5    

      které vyţadují málo tělesné    

      námahy (hrát karty, plést apod.) 

 

18. Aktivity ve volném čase,při kterých         1                       2                      3                    4                      5 

      více či méně silou zatěţujete paţe, 

       např. tenis, kutilství, golf atd. 

 

19. Aktivity ve volném čase, při kterých         1                      2                      3                    4                      5 

      se vaše paţe  volně pohybují, 

      badminton, frisbee, squash 

 

20. Účast při silniční dopravě nebo                  1                     2                      3                     4                      5   

      uţívání  veřejných dopravních  

      prostředků, abyste se dostali 

      z místa na místo 

21. Sexuální aktivity                                         1                     2                      3                     4                     5    

 

22. Jak moc ovlivnily Vaše potíţe s paţí,ramenem či rukou Vaše normální sociální kontakty s rodinou,   

      přáteli, příbuznými nebo jinými skupinami během minulého týdne 

                                                                vůbec ne          trochu          středně     docela dost        velmi hodně 

                                                                           1                     2                  3                   4                   5  

23. Byl jste v uplynulém týdnu omezen Vaši potíţemi s ramenem, paţí či rukou ve Vaší práci nebo obvyklé  

      denní činnosti 

                                                              bez                   lehce            středně          velmi              byl jsem                    

                                                              omezení          omezen          omezen         omezen          neschopen    

                                                                           1                      2                 3                    4                      5    

Ohodnoťte závaţnost následujících příznaků v uplynulém týdnu 

                                                                      ţádné          mírné           střední          těţké            velmi těţké 

 

24.  Bolesti paţe, ramene nebo ruky                1                      2                  3                   4                      5 

 

25.  Bolesti paţe, ramene  nebo ruky               1                      2                  3                   4                      5       

       jen při určitých aktivitách 

26.  Brnění, mravenčení (jehličky) paţe,         1                      2                  3                   4                      5     

        ramene či ruky 

27.  Oslabení paţe, ramene či ruky                  1                      2                   3                   4                     5 

 

28.  Ztuhlost paţe, ramene či ruky                   1                      2                   3                   4                     5 
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29.  Měli jste v posledním týdnu poruchy spaní kvůli bolestem  ramene, paţe, ruky 

                                                                         ţádné         málo        středně        znatelné       nemohl jsem                

                                                                                                                                                pro bolesti spát                                                                                                                                                

                                                                            1                 2                3                 4                    5 

 

 

30. Kvůli mým problémům s ramenem, paţí, rukou se cítím méně schopný, moje        

      sebevědomí je sníţené a můţu být méně uţitečný 

                                                         vůbec nesouhlasí      nesouhlasí       nevím      souhlasí     velmi souhlasí 

                                                                              1                   2                  3               4                    5        

 

 

 

 

Datum:                                                  podpis: 

Velmi Vám děkuji za spolupráci  MUDr. Karel Edelmann 

 

 

 

Obr. 4.1.5.4. Dotazník DASH ve vlastním překladu do českého jazyka 
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4.1.6 Statistická analýza získaných dat 

 

     Všechny  zjištěné  proměnné  byly  zaznamenány do  registračního  formuláře   

(obr. 4.1.5.1) a poté byly zpracovány do digitální formy záznamu v tabulkovém 

procesoru, rozděleny podle charakteristik (spojité, nespojité veličiny), 

zakódovány a připraveny k statistickému zhodnocení. 

     U osob z výběrového  souboru byly získány hodnoty sedmi veličin. Tři z nich 

byly nominálního či ordinálního charakteru – typ zlomeniny (TYP_Z), typ 

provedeného výkonu (TYP_V) a postiţení dominantní či nedominantní 

končetiny (DOMIN). Ostatní čtyři veličiny byly metrické, přičemţ věk pacienta 

(VEK) a doba k operaci (DOB_OP) měly normální rozdělení, zatímco 

individuální Constant skóre (CS_IND) a DASH skóre (DASH) měly jiné 

rozdělení neţ normální. Bylo analyzováno všech 21 moţných závislostí mezi 

těmito veličinami. Pro veškeré testy příslušně formulovaných nulových hypotéz 

byla stanovena jednotná hladina významnosti 5 %. Vzhledem k typu náhodných 

veličin a jejich rozdělení byly pouţity parametrické i neparametrické testy (t-

test, ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, test významnosti korelačního 

koeficientu, 
2
-test pro kontingenční tabulky). 

 

 

Kódování veličin: 

 

Metrické veličiny 

 

Věk                                VEK  uváděn v letech     

CS Individual skóre                CS_IND  skóre  0-100  pozitivně     

DASH skóre                       DASH  skóre  0-100  negativně     

Doba k operaci                  DOB_OP ve dnech od úrazu k operaci     
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Nominální veličiny 

 

Typ výkonu                        TYP_V    

1    dráty     

2     hřeb        

3    dlaha                                          

 

Typ zlomeniny                    TYP_Z    

1    tříúlomková (B)       

2    čtyřúlomková (C)         

 

Dominance končetiny              DOMIN 

1    postiţena dominantní končetina      

2    postiţena nedominantní končetina      

 

 

 

4.2 Výsledky 

 

     Soubor pacientů ošetřených úhlově stabilními implantáty pro víceúlomkové 

zlomeniny proximálního humeru tvořilo 55 pacientů o průměrném věku 62,1 let 

(Targon PH 32 pacientů, PHILOS 23 pacientů). Ţen bylo 42 o průměrném věku 

64,7 let (rozmezí 29-95) a muţů 13 o průměrném věku 53,5 let (rozmezí 26-76).       

     V tomto období jsme téţ sledovali pacienty ošetřené perkutánní fixací 

K dráty a soubor jsme rozšířili retrospektivně aţ do let 2004-2008 vzhledem 

k malému počtu pacientů. V daném období 5 let bylo ošetřeno perkutánní 

transfixací K dráty pro víceúlomkové zlomeniny proximálního humeru 14 

pacientů. Vzhledem k delšímu časovému odstupu zemřelo 5 pacientů. Jeden 

v souvislostí s těţkým úrazem, v jehoţ rámci utrpěl i sledovanou zlomeninu 

proximálního humeru, jeden na embolii do plicnice dva měsíce od úrazu a zbylí 

tři pacienti bez souvislosti s úrazem. V tomto souboru pacientů se nám podařilo 

dokončit sledování a vyšetřit 9 (65 %) pacientů. Jednalo se o jednoho muţe a 8 
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ţen o průměrném věku 66,1 let (rozmezí 53-84). Distribuci dle věku všech 

operovaných pacientů bez ohledu na techniku ukazuje graf 4.2.1.  
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Graf 4.2.1. Věkové rozloţení sledovaného souboru  

 

 

     Většina operovaných pacientů byla předoperačně v dobré kondici a jen tři 

pacienti (5 %) byli odkázáni na pečovatelku či ústavní péči. Levorukost byla 

pacienty udávána v  6 %. Úraz byl způsobený většinou nízkoenergetickým 

mechanizmem, pádem na rovině v 73 % případů. Větší intenzitou bylo 

způsobeno 11 % úrazů pádem z výše a  3 % byly sportovní úrazy. Konečně 8 % 

úrazů bylo vysloveně vysokoenergetických z dopravních nehod. Specifické pro 

námi sledovaný soubor bylo téměř 5 % úrazů způsobených přepadením. Viz graf 

4.2.2. 
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Graf 4.2.2. Mechanizmus úrazu 

 

 

 

      Přidruţené zlomeniny byly přítomny u 11 pacientů (17 %), z toho u tří 

pacientů se jednalo o zlomeninu distálního radia. Interval od úrazu k operaci byl 

v průměru 3 dny, v rozmezí 0 aţ 18 dní, kdyţ 10 pacientů (16 %) bylo 

operováno v den úrazu a 19 (30 %) v den následující. Typy zlomenin podle 

Neerovy klasifikace a způsob jejich ošetření jsou uvedeny v tabulce 4.2.1 a 

podle AO klasifikace v grafu 4.2.3.  
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Neerova klasifikace  

 

Dlaha  Hřeb K- dráty  Celkem 

 

Neer IV – tříúlomkové 

 zlomeniny 

 

 9  (14 %) 

 

28 (44 %) 

 

6 (9 %) 

 

43 (67 %) 

 

Neer V+VI – čtyřúlomkové 

zlomeniny 

 

14 (22 %) 

 

 4 (6 %) 

 

3 (5 %) 

 

21 (33 %) 

 

Celkem  

 

23 (36 %) 

 

32 (50 %) 

 

9 (14 %) 

 

64 (100 %) 

 

Tabulka 4.2.1. Typy zlomenin pacientů sledovaného souboru a způsob jejich 

ošetření 
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Graf 4.2.3. Typy zlomenin pacientů sledovaného souboru dle AO klasifikace 

 

     Při testování významnosti závislostí mezi sledovanými metrickými 

veličinami (VEK, CS_IND, DASH a DOB_OP), na základě výsledků z tabulky 

4.2.2. můţeme mít za prokázané, ţe na sobě závisí pouze veličiny Constant 
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skóre a DASH skóre, jak je patrno i z grafu 4.2.4. Potvrzujeme si tím validitu 

obou testů v hodnocení funkčních výsledků, přičemţ je jeden objektivní a druhý 

subjektivní.  

 

Spearman Rank Order Correlations (data_e~2.sta) 

 Valid  N Spearman R t(N-2) p-level 

VEK &   CS_IND 64 ,104266 ,82549 ,412258 

VEK &     DASH 61 ,228151 1,79993 ,076985 

VEK &   DOB_OP 64 ,155806 1,24199 ,218919 

CS_IND &     DASH 61 -,615539 -5,99925 ,000000 

CS_IND &  DOB_OP 64 -,155339 -1,23817 ,220321 

DASH &   DOB_OP 61 ,202116 1,58520 ,118266 

 

Tabulka 4.2.2. Tabulka charakterizující těsnost statistické závislosti metrických 

veličin s vyuţitím Spearmanova koeficientu pořadové korelace 
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Graf 4.2.4. Lineární závislost Constant skóre a DASH skóre 
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     Při testování významnosti závislostí metrických veličin (VEK, CS_IND, 

DASH a DOB_OP)  na nominálních veličinách (TYP_V, TYP_Z a DOMIN) 

zjišťujeme jiţ mnohem zajímavější data.  

      Při zkoumání vlivu typu zlomeniny na funkční výsledky po operační léčbě 

bez ohledu na typ zvolené techniky byl prokázán očekávatelný fakt, ţe funkční 

výsledky u čtyřúlomkových zlomenin byly výrazně horší než u 

tříúlomkových zlomenin. Pouţitý Mann-Whitneyův test prokázal statisticky 

významný rozdíl mezi mediány obou podsouborů jak u Constant skóre (p < 

0,001), tak i u DASH skóre (p = 0,008). Rozdělení hodnot Constant skóre i 

DASH skóre podle typu zlomeniny ukazuje tabulka 4.2.3 a kvartilové grafy 

4.2.5 a 4.2.6.  

 

 

 

 

 

Neerova klasifikace  

 

 

průměrné indiv. relativní 

CS            (rozmezí)  

 

průměrné DASH 

skóre          (rozmezí)  

 

Neer IV–tříúlomkové 

zlomeniny 

 N = 43 

     

                    72  

                (24-100) 

    

            21 

       (0,8-76) 

 

Neer V+VI–čtyřúlomkové 

zlomeniny 

N = 21 

     

                    56 

                (22-72) 

     

            32 

         (0-76) 

 

Tabulka 4.2.3.  Dosaţené hodnoty relativního individuálního Constant skóre 

 i DASH skóre v závislosti na typu zlomeniny 
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Graf 4.2.5. Rozdělení hodnot relativního individuálního Constant skóre 

v závislosti na typu zlomeniny 
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Graf 4.2.6. Rozdělení hodnot DASH skóre v závislosti na typu zlomeniny 

Boxplot 1:      

3 fr. zlomeniny 

 

Boxplot 2: 

4 fr. zlomeniny 

Boxplot 1:      

3 fr. zlomeniny 

 

Boxplot 2: 

4 fr. zlomeniny 
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     Při zkoumání vlivu uţité operační techniky na funkční výsledky po operační 

léčbě bez ohledu na typ zlomeniny bylo prokázáno, ţe při léčbě 

víceúlomkových zlomenin pomocí transfixace K dráty jsme dosáhli výrazně 

horších funkčních výsledků oproti výsledkům léčby úhlově stabilními 

technikami. Pouţitý Kruskal-Wallisův test prokázal statisticky významný rozdíl 

mezi mediány všech souborů jak u Constant skóre (p < 0,001), tak i u DASH 

skóre (p = 0,003). Rozdělení hodnot Constant skóre i DASH skóre podle typu 

operace ukazují tabulka 4.2.4 a kvartilové grafy 4.2.7 a 4.2.8.  

 

 

 

 

operační technika 

 

 

průměrné indiv. relativní CS 

               (rozmezí) 

 

průměrné DASH skóre 

         (rozmezí) 

 

transfixace K dráty 

N = 9 

 

 

                  45 

              (24-81)  

    

           41 

       (15-76)     

 

intramedulární hřeb 

N = 32 

 

    

                  76 

              (27-100)    

   

          19 

        (0-68) 

 

úhlově stabilní dlaha 

N = 23 

 

  

                  57 

              (22-93) 

    

          30 

        (5-76) 

 

Tabulka 4.2.4.  Dosaţené hodnoty relativního individuálního Constant skóre 

 i DASH skóre v závislosti na typu operace 
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Graf 4.2.7. Rozdělení hodnot relativního individuálního Constant skóre 

v závislosti na typu operace 
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Graf 4.2.8. Rozdělení hodnot DASH skóre v závislosti na typu operace 

 

Boxplot 1:      

transfixace 

K dráty 

 

Boxplot 2: 
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Targon PH 

 

Boxplot 3: 

Dlaha 
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Boxplot 1:      

transfixace 

K dráty 

 

Boxplot 2: 
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     Vzhledem k subjektivnímu hodnocení DASH skóre jsme testovali téţ 

závislost výsledné hodnoty tohoto testu na dominanci končetiny. Mann-Whitney 

U Test na zvolené hladině významnosti 0,05 nepotvrdil tuto závislost u veličiny 

DASH a podobně ani veličina CS_IND není statisticky významně ovlivněna 

dominancí končetiny viz graf 4.2.9 a 4.2.10.  
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Graf 4.2.9.  Závislost Constant skóre a dominance končetiny 
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Graf 4.2.10.  Závislost DASH skóre a dominance končetiny 

 

 

     Při testování významnosti závislostí nominálních veličin (TYP_V, TYP_Z a  

DOMIN) mezi sebou pomocí Pearsonova 
2
-testu pro kontingenční tabulky na 

hladině významnosti 5 % zamítáme hypotézu o nezávislosti obou veličin a 

musíme konstatovat, ţe typ zlomeniny ovlivňuje typ výkonu. To nám 

potvrzuje všeobecný trend preference hřebů u tříúlomkových zlomenin a 

dlah u čtyřúlomkových zlomenin. Viz tabulka 4.2.5.  

 

Summary Table: Expected Frequencies (data_e~2.sta) 

Pearson Chi-square: 14,2027, df=2,  p=,000824 

   TYP_V 
TYP_Z TYP_Z Row 

G_1:1 G_2:2 Totals 

G_1:1 6,04688 2,95313 9,00000 

G_2:2 21,50000 10,50000 32,00000 

G_3:3 15,45313 7,54688 23,00000 

All Grps 43,00000 21,00000 64,00000 

 

Tabulka 4.2.5. Pearsonův 
2  

test závislosti typu zlomeniny a typu operace 



 63 

     Kromě dříve uvedených 6 statisticky významných závislostí jsme u ţádné 

další dvojice veličin statisticky významnou závislost neprokázali. Podle našich 

zjištění tedy věk pacienta neměl vliv na funkční výsledek dle Constant skóre (p 

= 0,412) ani při hodnocení DASH (p = 0,076), doba k operaci neměla vliv na 

Constant skóre (p = 0,220) či DASH (p = 0,118), věk neměl vliv na typ 

provedeného výkonu (p = 0,467), věk neměl téţ vliv na typ zlomeniny (p = 

0,356), věk nebyl ani ve vztahu s postiţením dominantní či nedominantní 

končetiny (p = 0,659) a jak bylo téţ ukázáno, postiţení dominantní či 

nedominantní končetiny nemělo vliv na CS (p = 0,662) a ani DASH skóre (p = 

0,302) a konečně ani typ zlomeniny nebyl ovlivněn postiţením dominantní či 

nedominantní končetiny (p = 0,183). Závislosti mezi veličinami shrnuje obrázek 

4.2.1. 

 

 

 

   VEK                   CS_IND                                DASH                  DOB_OP

   

 

 

 

 

 

 

                                TYP_V                               TYP_Z                      DOMIN

    

 

 

Obrázek 4.2.1. Závislosti mezi zkoumanými veličinami. Bylo zkoumáno 21 

moţných závislostí mezi měřenými veličinami. Z těchto 21 moţností je na 

hladině 5 % pouze 6 statisticky významných závislostí (čáry spojují statisticky 

významně závislé veličiny, pro ostatní dvojice veličin nebyla prokázána 

statisticky významná závislost) 
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Komplikace 

     Z komplikací docházelo u metody perkutánní fixace K dráty nejčastěji 

k migraci drátů, a to u čtyř pacientů. K avaskulární nekróze hlavice došlo u této 

metody jedenkrát kompletně a jedenkrát parciálně. Stav nebyl radikálně řešen.  

     U nových úhlově stabilních technik jsme nalezli vysoké procento komplikací, 

které je ovlivněno jistě problematických charakterem zlomenin. Přísně vzato,  

určitý méně či více závaţný stupeň komplikací se vyskytnul u 25 pacientů, coţ 

je 45 % případů. V 5 (20 %) případech si stav vyţádal revizní operaci, do čehoţ 

nepočítáme extrakce kovu, která byla provedena pro uvolnění či prominenci 

kovu.  

     U hřebů došlo ve dvou případech k prominenci konce hřebu a v 5 případech 

k určitému stupni prominence jistícího šroubu. Obojí bylo řešeno extrakcí kovu. 

Jedenkrát se vyskytnul hluboký infekt u pacientky s chronickým bércovým 

vředem, stav byl vyřešen konzervativně převazy. Při následném sledování jsme  

téţ zjistili nevelké známky parciální avaskulární nekrozy u dvou pacientů, bez 

nutnosti radikálního řešení.  

     Ve skupině pacientů operovaných dlahou došlo k jednomu hlubokému 

infektu s nutností odstranění hlavice. U tří pacientů došlo k prořezu šroubů při 

uzuraci hlavice s nutností jejich extrakce. Avaskulární nekróza parciální se 

vyskytla u čtyř pacientů a kompletní avaskulární nekróza celé hlavice u dvou 

pacientů. Jedna pacientka s kompletní avaskulární nekrózou je jiţ po reverzní 

totální náhradě, druhá je po artroskopicky asistované revizi ramenního kloubu, 

odstranění kloubních sekvestrů a reinzerci rotátorové manţety. Parciální nekrózy 

jsme řešili dvakrát extrakcí kovu, dvakrát nevyţadovaly zatím další intervenci. 

     Z komplikací víceúlomkových zlomenin proximálního humeru jsou 

nejzávaţnější avaskulární nekrózy hlavice. V celém sledovaném souboru se 

vyskytly tři kompletní nekrózy hlavice a 7 parciálních nekróz. Většina, tedy 8 

avaskulárních nekróz se vyskytlo u zlomenin typu C, tedy nitrokloubních, jedna 

u typu B 3 (zlomenina luxační) a jedna u typu B 1, kde došlo k parciální nekróze 

fixovaného hrbolu.  
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 K dráty hřeb Targon PH dlaha PHILOS 

Počet parciálních AVN 1 2 4 

Počet kompletních AVN 1 0 2 

Celkem (% v rámci 

jednotlivých technik) 

2 (22 %) 2 (6 %) 6 (26 %) 

Celkem u úhlově stabilních                          8 (16 %) 

 

Tabulka 4.2.6. Počty avaskulárních nekróz (AVN) u jednotlivých technik 

 

 

Konzervativní léčba  

     V rámci kombinovaného prospektivního i retrospektivního sledování jsme 

v letech 2004-2008 podchytili a vyšetřili téţ pacienty s dislokovanou 

víceúlomkovou zlomeninou proximálního humeru, u kterých se od původně 

zvaţované operace z různých důvodů ustoupilo, ať pro celkově závaţný stav 

nebo odmítnutí operace ze strany pacienta. Šlo o 18 pacientů, 15krát typ 

zlomeniny B 1.1 a jednou B 3, C 1 a C 2. Tedy aţ na jeden typ šlo o zlomeniny 

impaktované, ať mediálně či dorzálně. Průměrné Constant skóre bylo 76 (39- 

100) a průměrné DASH skóre 25 (1,7-69). Tyto pacienty jsme do studie 

nezařadili.  

 

Samovyšetření Constant skóre 

     V průběhu sledování jsme si i ověřovali moţnost samovyšetření Constant 

skóre pacienty pomocí názorného dotazníku se zaškrtáváním vyobrazení 

dosaţeného rozsahu pohybů vypracovaného autory z Würzburgu (20). Tento 

postup se nám však neosvědčil, protoţe se při statistické analýze na zvolené 

hladině významnosti 0,05 prokázal statisticky významný rozdíl (p=0,0420) 

mezi objektivním vyšetřením lékařem a mezi samovyšetřením pacientem. 

Vysvětlení nacházíme v rozdílném průměrném věku našeho souboru 62,1 let u 

úhlově stabilních technik, resp. 66,1 let u transfixace dráty oproti průměrnému 

věku 34 let u souboru ve Würzburgu, kdy mladší pacienti jsou schopni lépe 

zhodnotit svůj skutečný rozsah pohybů neţ senioři. Dotazník jsme zamítli a 

všechny pacienty jsme vyšetřili objektivně osobně autorem studie i včetně 

návštěvy u imobilních pacinetů v ústavech a zařízeních sociální péče.  
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4.3 Diskuze 

 

Rizika a prevence osteoporotických zlomenin  

 

     V souvislosti se stárnutím se u seniorů zvyšují jejich obavy z neuspokojivě 

nízké kvality ţivota, podmíněné špatným zdravotním stavem. V nemocnosti 

těchto pacientů představují úrazy závaţnou poloţku. U mladšího dospělého 

funkčně málo významné poranění, můţe znamenat pro staršího jedince ztrátu 

soběstačnosti (239). 

     V populaci nad 65-70 let tvoří zlomeniny proximálního humeru třetí 

nejčastěji se vyskytující osteoporotické zlomeniny (10 %), po zlomeninách 

proximálního femuru (37 %) a zlomeninách  distálního radia (18 %) (11, 110). 

Riziko osteoporózy stoupá s věkem a mnohem více jsou postiţeny ţeny (30). 

Nejzávaţnější a nejnebezpečnější jsou zlomeniny proximálního femuru, u 

kterých je odhad vzestupu mortality o 25/100.000 obyvatel, zatímco u zlomenin 

proximálního humeru je to o 6/100.000 (110). Zlomenina femuru má téţ 

nejvyšší hospitalizační letalitu z úrazových diagnóz – 48,7/1000 

hospitalizovaných (43). Oběma těmto typům zlomenin věnujeme v rámci 

výzkumu na našem pracovišti zvýšenou pozornost.  

     Chirurgická léčba, kterou se v naší práci zabýváme, je prevence sekundární, 

která má minimalizovat trvalé následky úrazu. Ovšem sledování pacientů 

s těmito úrazy můţe mít velký přínos téţ pro primární prevenci. Pracoviště 

traumatologa je často místem prvního záchytu pacientů s osteoporózou. U těchto 

pacientů pak cíleně pátráme po rizikových faktorech osteoporózy, coţ je mimo 

vyššího věku a ţenského pohlaví téţ zlomenina krčku femuru v minulosti, 

uţívání kortikoidů či abuzus alkoholu (30). Pacienty předáváme na osteologické 

vyšetření k detekci osteoporotického úbytku kostní hmoty. Podle verifikovaného 

stavu je poté nasazena příslušná léčba. Prosté preventivní podávání kalcia je 

však podle různých studií sporné (30, 116). Jako výrazný rizikový faktor 

osteoporózy působí i niţší hladiny estrogenů v prvních letech po menopauze 

nebo ovarektomii, coţ potvrzuje sníţení rizika všech nevertebrálních zlomenin o 

27 % a sníţení rizika zlomeniny krčku femuru o 40 % u pacientek, které uţívají 

substituci estrogeny (116). Dlouhodobé a současné uţívání hormonální 
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substituce sniţuje téţ riziko zlomeniny proximálního humeru o 37 %, ale pro 

plošné preventivní podávání je potřeba vzít v úvahu i vedlejší účinky a rizika 

této léčby (116).  

     Dalším rizikovým faktorem jsou předchozí zlomeniny v anamnéze. U 

pacientů se zlomeninou proximálního humeru je 3,5 krát vyšší prevalence jiné 

zlomeniny v minulosti a zároveň toto predikuje signifikantně vyšší riziko 

zlomeniny do budoucnosti (174). Rozsáhlá americká studie mezi 9.704 ţenami o 

průměrném věku 71,6 let prokázala, ţe rostoucí počet pádů v anamnéze je 

spojen s vyšším výskytem zlomenin proximálního femuru a proximálního 

humeru, ale neplatí to uţ pro zlomeniny předloktí, hlezna nebo nohy (194). Vliv 

rozdílných společenských kultur prokazuje zajímavá japonská studie z roku 

2003, kde bylo zjištěno, ţe frekvence pádů v japonské populaci je menší neţ 

v kavkazské a jako preventivní faktor osteoporotických zlomenin distálního 

předloktí působí např. uţívání futonu na spaní místo evropské postele (82). 

Frekvence zlomenin distálního radia a proximálního humeru podle stejné studie 

v posledních letech stoupá, tak jak se tradiční japonský styl ţivota přibliţuje 

evropskému. Pokud vyjdeme z epidemiologických údajů o místě pádu, coţ je u 

starších lidí v 53,3 % domov (149), je jasné, ţe u našich pacientů je moţné se 

primárně preventivně zaměřit na vhodné uspořádání v bytě nebo v místě pobytu 

pacienta a sníţit tak riziko pádů. Bezpečný byt zahrnuje např. úpravu povrchu 

podlahových krytin, protismykové úpravy v koupelně nebo připevnění 

pomocných madel. V průběhu rehabilitace je nutné zaměřit se, mimo oblast 

vlastní zlomeniny, téţ na posilování svalů a nácvik postavování po pádu.  

Důleţité je také správném zacvičení v pouţívání opěrných pomůcek 

(francouzských holí, berlí či chodítek). Dále je nutné vhodnou medikací léčit 

parkinsonismus, epilepsii a jiné křečové stavy nebo řešit poruchy zraku a sluchu, 

coţ jsou další rizikové faktory pádů (30, 239).  

     V neposlední řadě je nutno uvést jako rizikový faktor nízkou úroveň fyzické 

aktivity (30).  Potíţe s kaţdodenními aktivitami a pokles fyzické aktivity jsou 

spojeny s rostoucím rizikem pádu (30). Ovšem jiţ výše zmiňovaná japonská 

studie prokazuje, ţe sice vyšší frekvence procházek mimo byt signifikantně 

sniţuje riziko zlomenin proximálního humeru, ale na druhé straně zvyšuje riziko 

zlomenin distálního předloktí (82).  
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 Epidemiologie 

 

     Zlomeniny proximálního humeru představují stále velký léčebný problém a 

v dalších letech se počty pacientů budou, vzhledem ke stárnutí populace, 

nepochybně zvyšovat, podle finského modelu dokonce aţ trojnásobně (113). 

Epidemiologický rozbor našeho základního souboru pro parametry věku, 

pohlaví a dominance končetiny ukazuje velkou podobnost aţ shodu s většinou 

prezentovaných větších studií (37, 38, 113, 146). Jen v hodnocení etiologie 

úrazů máme v souborů více dopravních nehod, pádů z výše a co je 

nejnápadnější, více úrazů následkem napadení. Vysvětlujeme si to niţším 

socioekonomickým statusem obyvatelstva našeho regionu. Komorbidity jsme ve 

vztahu k funkčnímu výsledku nehodnotili. Podle některých autorů mají vliv na 

horší konečný výsledek (66), podle jiných zase komorbidity vliv nemají (176). 

Navíc většina pacientů v našem souboru byla v relativně dobrém předúrazovém 

stavu. Jen tři pacienti (5 %) potřebovali pečovatelku nebo umístění v sociálním 

zařízení, coţ je lepší stav neţ uvádí např. Court-Brown (38). Dominanci 

končetin jsme sledovali hlavně z toho důvodu, ţe skórování systémem DASH 

spočívá jen na subjektivních údajích o kvalitě ţivota, o schopnosti vykonávat 

určité činnosti (příprava jídla, oblékání, nošení břemen) a to by mohlo být 

ovlivněno postiţením dominantní či nedominantní končetiny. Závislost jsme 

však neprokázali.  

 

Konzervativní léčba 

 

     Ideálním výsledkem léčby zlomenin proximálního humeru je bezbolestné 

rameno s plným obnovením předoperačního rozsahu pohybu, čehoţ dosáhnout je 

často obtíţné. Existuje celá široká škála léčebných metod, které jsou k dispozici. 

Na jedné straně  jsou to metody konzervativní, neoperativní a na druhé protilehlé 

straně je to náhrada zcela zničené avitální hlavice hemiartroplastikou.  Pokud 

jsou v literatuře doporučovány neoperační metody, pak je to hlavně pro 

nedislokované typy, dvouúlomkové zlomeniny a některými autory prezentované 

valgózně imprimované zlomeniny AO B 1.1 a C 1.1 (37, 131, 146). S ohledem 

na Hertelova kriteria je jasné, ţe tyto zlomeniny mají nejméně tangováno cévní 

zásobení mediálně na krčku, a proto i avaskulárních nekróz je méně neţ u 
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ostatních, více dislokovaných zlomenin hlavice (179). Tyto zlomeniny jsou však 

při větším stupni impakce defektní, a to uţ pak jsou, podle jiných autorů, 

doporučovány k otevřené repozici, vyplnění defektu kostní substitucí a fixací 

šrouby (186, 187) nebo jen k repozici impaktované kloubní plochy a její fixaci 

pomocí sutury obou hrbolků (44, 102).  

     Skupina námi podchycených konzervativně léčených dislokovaných 

víceúlomkových zlomenin spadá právě do skupiny impaktních zlomenin, ať uţ 

mediálně či dorzálně a dobré funkční výsledky tomu odpovídají.  

     Zastánci konzervativní léčby uvádějí hlavně soubory dvouúlomkových a 

tříúlomkových zlomenin. Argumentují menším počtem komplikací a dobrými 

funkčními výsledky. Většinou se jedná o práce těsně před nástupem úhlově 

stabilních technik (127, 161, 162, 240, 241) nebo o práce výrazně starší (237). 

Takováto nízká operační aktivita odpovídá i údajům z našeho traumacentra 

z doby zhruba 10 let zpátky (viz graf 4.1.5.1). Ovšem šlo o práce z období 

klasických dlah, cerkláţí a transfixací dráty, které se s těmito technikami 

srovnávaly. Větší recentní studie srovnávající nové operační techniky a 

konzervativní léčbu víceúlomkových zlomenin chybí a dostupné práce ukazují 

lepší výsledky operovaných pacientů (85, 86, 161). Jedna novější menší studie 

srovnávající výsledky hřebování víceúlomkových zlomenin versus konzervativní 

léčba, shledává lepší výsledky konzervativní péče (jde však o jiný typ hřebu, neţ 

který uţíváme v naší studii) (24). Ovšem při analýze vysokého počtu komplikací 

nových technik se objevují v poslední době opět zastánci konzervativní léčby, 

hlavně u starších pacientů a u některých typů zlomenin proximálního humeru 

(58, 59, 85, 155). 

     U zlomenin léčených konzervativně panují i rozdílné názory ohledně délky 

imobilizace a termínu zahájení rehabilitace. Končetinu na závěs na 3-6 týdnů je 

obecně doporučovaný postup. Někteří autoři však doporučují co nejčasnější 

zahájení rehabilitace pasivním cvičením, jiní aţ po 6týdenním znehybnění (103, 

131, 227). Jediná randomizovaná studie pro konzervativně léčené impaktované 

zlomeniny prokazuje lepší funkční výsledek při velmi časném zahájení 

pasivního cvičení, uţ po třech dnech a s odlehčováním končetiny na závěsu tři 

týdny. O čtvrtého dne se cvičení doplní o aktivní cviky a závěs se po 1-3 

týdnech odejme úplně (140). Náš postup je blízký této radikálnější variantě.      
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Operační léčba 

 

     Co se týká indikací k operační léčbě, pouţíváme široce akceptovaná kritéria 

stanovená Neerem (168), tedy posun hlavních fragmentů o více jak 1 cm nebo 

angulace kloubní plochy o více jak 45 
o
, publikovaná v roce 1970, ovšem bez 

vědecké evidence (85). V AO Manuálu je udáván poměr 20 % zlomenin, které je 

nutné operovat (190). Podobně je tomu i u jiných autorů (13, 150, 172, 173, 

222). V naší  studii bylo sice toto zastoupení vyšší (30-40 %), ale to bylo dáno 

tím, ţe polovinu operovaných pacientů tvořily sloţitější případy cíleně 

překládané do našeho traumacentra jiţ za účelem výkonu z širší spádové oblasti 

celého kraje a odpovídá to i údajům jiných autorům (146, 162).  

     Při rozhodování o typu léčby, zda konzervativní nebo operační, musíme vzít 

v úvahu jak faktory na straně pacienta (věk, úroveň fyzické aktivity, 

komorbidity), tak faktory ze strany vlastní zlomeniny (typ, kvalita kosti, stupeň 

dislokace a stav krevního zásobení fragmentů) (173). Při úvahách o vitalitě 

hlavice nám nejvíce pomohou Hertelova radiografická kritéria perfuze hlavice 

humeru, tedy délka metafyzární části odlomené hlavice a stupeň dislokace v této 

oblasti (calcar humeri) (93, 94). Prediktorem dobré kvality kosti je, mimo jiné,  

tloušťka kortikální kosti diafýzy nad 4 mm (173, 222). Všechny práce zahrnující 

víceúlomkové zlomeniny potvrzují mnohem vyšší závaţnost a horší funkční 

výsledky u čtyřúlomkových zlomenin neţ tříúlomkových (53, 85, 86, 89, 137, 

150, 162, 172, 193, 222, 226, 242). Toto jsme prokázali i v naší studii.  

 

Hemiartroplastika 

 

     Větší počet operačních technik, z nichţ ani jedna nemá výraznější preferenci, 

je důkazem stále chybějícího konsensu v léčbě, coţ konstatuje drtivá většina 

autorů. Větší shoda je snad v indikacích endoprotetické náhrady zničené hlavice.  

Vzhledem k velmi špatným funkčním výsledkům a vysokému riziku avaskulární 

nekrózy u čtyřúlomkových zlomenin s dislokací aţ luxací kloubní kaloty nebo 

zničením více jak 40 % kloubní plochy hlavice, uţ Neer ve své klasické práci 

z roku 1970 navrhuje pro tyto zlomeniny hemiartroplastiku s velmi dobrými 

výsledky (169). Podobně tuto techniku proti konzervativní neoperační léčbě hájí 

další autoři (206). Výsledky nejsou příliš uspokojivé a metoda je nejčastěji 
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srovnávána s konzervativním postupem, podle některých studií jsou lepší 

výsledky konzervativního postupu, podle jiných zase náhrady  (87, 143, 181, 

188, 242). Většina studii tak dobrých výsledků, jako prezentoval Neer, 

nedosáhla (88, 188). Proti tomu stojí  práce zastávající se konzervativní léčby, 

resp. hlavici zachovávající operace (109, 127). Studie hodnotící výsledky 

srovnatelných zlomenin ošetřených dlahou nebo hemiartroplastikou shledává 

mírně lepší výsledky u dlah, při Constant skóre 68 vs. 60 (204). Recentní 

rozsáhlá metaanalýza u 1096 pacientů ukazuje lepší funkční výsledky 

konzervativní léčby neţ hemiartroplastiky (87), to však odporuje jiným 

dřívějším  metaanalýzám (17, 161).  

Pacienty ošetřené hemiartroplastikou jsme do naší studie nezařadili.  

 

Úhlově stabilní implantáty 

 

     Nepříliš dobré výsledky a vysoký počet komplikací u dříve uţívaných dlah, 

hlavně v osteoporotickém terénu, vedl k rozvoji úhlově stabilních implantátů, 

které mají výhodnější biomechanické vlastnosti a zároveň splňují kritéria 

miniinvazivity. Valná většina prací popisuje výsledky pouze jedné techniky a 

neporovnává je navzájem (2, 7, 53, 86, 89, 91, 95, 97, 99, 100, 128-130, 162, 

199, 210-213). Přesto, při srovnávání recentních studií, v pojednáních o 

hřebování převládají v souborech tříúlomkové zlomeniny, v souborech pacientů 

ošetřených dlahami je oproti tomu relativně více čtyřúlomkových zlomenin (7, 

76, 150, 154, 161, 162, 226). Další autoři vysloveně preferují pro tříúlomkové 

zlomeniny uţití hřebu, zatímco pro čtyřúlomkové spíše otevřenou repozici a 

dlahu (77, 122, 137, 172). Tato indikační kritéria vyplynula i z hodnocení 

výsledků našeho souboru. Studie porovnávající navzájem výsledky po operaci 

hřebem nebo úhlově stabilní dlahou neprokázaly významné rozdíly v rámci 

stejných typů zlomenin (77, 137, 154). Proto ponecháváme obě metody v jedné 

skupině. Jsou však školy, kde se výrazněji preferují dlahy či hřeby, někteří 

američtí autoři hřeby zcela opomíjejí (47, 173). Mezi nevýhody hřebu patří 

nutná incize rotátorové manţety při jeho zavádění z vrcholu hlavice, u dlahy pak 

větší invazivita přístupu či riziko poškození n. axillaris. Deltoideopektorální řez, 

pouţívaný většinou autorů při osteosyntéze dlahou nesplňuje současné 

poţadavky na miniinvazivitu a ohroţuje krevní zásobení fragmentů. Poslední 
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dobou stále více autorů preferuje limitovaný anterolaterální transdeltoideální 

přístup, kde riziko poškození n. axillaris minimalizujeme jeho preparací a 

vizualizací (1, 67, 68, 144, 200, 212). Podle jedné studie je moţné tento 

limitovaný transdeltoideální přístup pouţít aţ u poloviny operací, ale ve studii 

jsou zahrnuty většinou zlomeniny typu A 3 a B 1, tedy dvou- aţ tříúlomkové 

zlomeniny (1). Navíc tento přístup umoţňuje jak osteosyntézu hřebem, tak 

v případě nutnosti i podvlečenou dlahou (67). Nicméně tento postup byl 

aplikován uţ dříve i u dlah klasických (96).  

     Naše funkční výsledky hodnocené Constant skóre bez rozlišení tří- či 

čtyřúlomkových zlomenin jsou následující: u úhlově stabilních dlah je medián 

60 (22-93) a u hřebů 76 (27-100), coţ spadá do mezí uváděných jinými autory u 

dlah 50-83 a u hřebů 60-82 (60, 61, 76, 122, 150, 153). Jedna studie uvádí pro 

hřeby u čtyřúlomkových zlomenin hodnotu Constant skóre 23, ale jde o 5 

pacientů a jiný design hřebu neţ v naší studii (205). Nové úhlově stabilní 

implantáty poskytují vysokou primární stabilitu dokonce i v porotickém skeletu 

při současném šetření krevního zásobení hlavice humeru. Umoţňují časnou 

rehabilitační léčbu. Přibývající zkušenosti a jejich další technické vylepšování 

by mohlo zlepšit klinické výsledky a sníţit počet komplikací (54). 

     Přes slibné výsledky většiny dosud publikovaných prací, stále chybí jasná 

evidence výhodnosti té které techniky a volba se řídí zkušenostmi a úvahou 

operatéra (61, 77, 85, 89, 104, 129, 137, 146, 147, 150, 161, 162, 193, 212, 226).   

 

 

Komplikace  

 

     Úhlově stabilní techniky, ať jiţ hřeby či dlahy, pouţívané pro víceúlomkové 

zlomeniny proximálního humeru vykazují relativně vysoký počet komplikací od 

30 do 50 %, coţ je v souladu i s naší studií (24, 70, 129, 137, 154, 162, 201, 226, 

236), někteří autoři přiznávají dokonce komplikace, i kdyţ malé závaţnosti, 

prakticky u kaţdého pacienta s těmito sloţitými zlomeninami (76, 77).  

     Specifickým problémem osteoporotických zlomenin, mezi které zlomeniny 

proximálního humeru převáţně patří, je špatná retence implantátu v hlavici 

humeru. Přestoţe nové implantáty byly vyvinuty právě pro lepší retenci 

v takovéto porotické kosti, existuje více prací, které popisují selhání dlahové 
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osteosyntézy vylomením z hlavice a sekundární varózní dislokace hlavice (90, 

119, 120, 160). Jednou z příčin je nerespektování biomechanických zákonitostí, 

nedostatečná mediální podpora, podobně jako je tomu u zlomenin krčku femuru 

(69). S touto komplikací jsme se v našem souboru nesetkali. Jinou moţností, 

která platí pro uvolnění šroubu ze závitu v dlaze, je chyba operatéra, při špatném 

zacílení, resp. nepouţívání cílících kanyl při vrtání úhlově stabilních šroubů. 

S touto komplikací jsme se v naší sestavě setkali několikrát, naštěstí bez 

závaţnějších důsledků. Další, často zmiňovanou komplikací, kterou jsme téţ 

pozorovali, je prořez šroubů hlavicí v důsledku její částečné resorbce či sesedání 

v místě linie. Podobné komplikace vznikaly i u dřívějších implantátů, 

tubulárních nebo kanylovaných 90
o
 dlah (157). Právě nové implantáty by měly 

tuto komplikaci minimalizovat, ale tam kde starší implantáty s klasickými 

šrouby umoţnily hlavici dislokaci do varotizace, nové implantáty, vzhledem 

k rigiditě, zvyšují riziko prořezu (97, 100, 221). Proto je nutno, kromě jiného, 

dodrţet vzdálenost špičky šroubu 5-10 mm od kortexu hlavice (7, 32, 52, 137, 

177, 226). Jiní doporučují pro sníţení rigidity celé konstrukce uţít k fixaci do 

diafýzy klasické šrouby místo zamykacích (163), tady je však riziko vytrţení 

dlahy z diafýzy. Při pouţítí hřebů je analogem prominence konce hřebu hlavicí. 

Komplikace při hřebování popisují jednotliví autoři aţ v 30 % (76, 150), menší 

či větší subakromiální iritaci aţ prominenci hřebu v 21 % (207). 

     Akutní hluboká infekce, jako devastující komplikace, není po otevřené 

repozici zlomenin proximálního humeru častá (5) a podobně jako u jiných 

autorů i my jsme ji zaznamenali naštěstí „jen“ u dvou pacientů.   

     Nejzávaţnější komplikací zlomenin proximálního humeru je avaskulární 

nekróza hlavice, ať jiţ parciální nebo kompletní. Vaskularizace hlavice humeru 

je z poslední doby velmi dobře prozkoumána (71, 72, 158) a klinické relevance 

téţ (93, 94, 159). Snadné poškození tohoto vulnerabilního krevního zásobení je 

příčinou poruchy výţivy hlavice a v důsledku toho velmi časté pozdní 

komplikace ve formě avaskulární nekrózy. Výraznější dislokace a tříštivý 

charakter zlomeniny podmiňuje častější výskyt této komplikace, coţ predikují 

Hertelova kriteria (94). Mnoţství prací, které se tím zabývají, prokazuje větší 

počet nekróz u čtyřúlomkových zlomenin neţ u tříúlomkových zlomenin a 

nejvíce u luxačních zlomenin (73, 224, 242). Uţ klasik Charles Neer proto 

doporučuje u tříúlomkových zlomenin repozici zavřenou, případně otevřenou a 
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osteosyntézu cerkláţí či dráty a u čtyřúlomkových zlomenin a luxačních tří i 

čtyřúlomkových pak hemiarthroplastiku (169). Udávané počty avaskulární 

nekrózy hlavice jsou niţší u konzervativně léčených zlomenin a zlomenin málo 

dislokovaných. Najdou se však i u zcela nedislokovaných (4). U operačních 

řešení při uţití klasických technik kolísají od 6 % do 35 % u tříúlomkových 

zlomenin a aţ k 59 % u čtyřúlomkových (podle Neera dokonce aţ 90 %) (73, 

120, 168, 169, 191, 206, 234). U nových úhlově stabilních technik jsou počty 

popisovaných avaskulárních nekróz 6,6-37 % (15, 42, 48, 78, 84, 220, 221). 

V našem souboru nalezená prevalence avaskulárních nekróz 16 % odpovídá 

těmto mezím a taktéţ převaţující postiţení u typu C je ve shodě s jinými autory.  

     Poškození nervová nejsou často zmiňována, i kdyţ jde ponejvíce o moţné 

peroperační poranění n. axillaris. Prospektivní studie, sledující 

elektromyelograficky stav inervace po neoperovaných zlomeninách 

proximálního humeru, prokazuje určitý minimální stupeň poškození v 67 % 

případů (225). U jistých typů hřebů existuje riziko poškození n. axillaris při 

proximálním jištění, tento typ hřebu však neuţíváme (3, 19). Podobně můţe být 

inervace tangována i při perkutánní transfixaci K dráty (111). 

     V naší sestavě jsme menší dočasný stupeň parézy n. axillaris zachytili jednou 

při aplikaci dlahy  a jednou i po perkutánní transfixaci dráty.   

     Vzácně se popisují cévní komplikace zlomenin nebo luxací proximálního 

humeru, s kterými jsme se také setkali, i kdyţ mimo časové ohraničení studie 

(49, 50). 

     Z rozsáhlé studie 1027 zlomenin proximálního humeru z Edinburgu vyplývá, 

ţe prevalence pakloubů je 1,1 %, ale stoupá aţ na 8 % v případě metafyzární 

kominuce nebo většího posunu v chirurgickém krčku, kdy můţe být aţ 10 % 

(41). Dluţno dodat, ţe ze souboru bylo konzervativně léčeno 87 % pacientů a 

pouze 7,1 % pacientů podstoupilo osteosyntézu a 3,8 % pacientů bylo řešeno 

hemiartroplastikou. V naší sestavě se pakloub nevyskytnul ani jednou, ale šlo o 

sestavu operovaných pacientů. Podobně jsme ani jednou nemuseli řešit špatně 

zhojené hrbolky pomocí revize a resekce. Díky rozvoji artroskopie v posledních 

letech, vyuţili jsme ve shodě s jinými autory moţností této metody k revizi 

kloubu a k odstranění kloubních fragmentů (197). 
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Perkutánní fixace K dráty 

 

     Kritéria miniinvazivity splňuje, vedle výše popsaných nových technik, i 

metoda perkutánní fixace K dráty. Některé práce o perkutánní transfixaci 

K dráty u této metody prezentují dobré výsledky. Jde však o studie staršího data, 

kde převládají dvou- a tříúlomkové zlomeniny. Zároveň autoři stanovují 

omezující kriteria pro jejich uţití a většina autorů nedoporučuje tuto techniku 

pro čtyřúlomkové zlomeniny (21, 29, 55, 92, 108, 126, 183, 184, 190, 202). 

Dobré výsledky platí hlavně pro tříúlomkové zlomeniny typu AO B 1.1, kde jiní 

mají podobně dobré výsledky jen s konzervativní léčbou (37). Dalšími autory 

popisované dobré výsledky u čtyřúlomkových zlomenin, dokonce bez 

avaskulární nekrózy, se týkají opět impaktních zlomenin typu C 2.1 a 2.2 (114). 

Jiná izraelská studie s dobrými výsledky zahrnuje zase pouze dvou- a 

tříúlomkové zlomeniny a průměrný věk souboru je nízký, 50 let, oproti našemu 

souboru s průměrným věkem 66 let (55). Další pracoviště tuto techniku spíše 

zavrhují (89). Jedna studie, při srovnání s technikou cerkláţe a transfixace dráty, 

doporučuje častěji indikovat u seniorů hemiarthroplastiku, i kdyţ funkční 

výsledky jsou nesignifikantně lepší u minimální osteosyntézy transfixací, ale s 

mnohem větším procentem komplikací (180). V průběhu naší studie se nám 

projevily špatné vlastnosti této metody, nedobrá retence v porotickém skeletu a 

migrace drátů a přes miniinvazivitu i avaskulární nekróza hlavice. Jednou šlo o 

kompletní a jednou o parciální nekrózu, přestoţe podle rakouských autorů, 

největších zastánců této metody,  je riziko avaskulární nekrózy při této metodě 

menší (132). Jde však o problém typu zlomeniny, neboť čtyřúlomkové a dle AO 

typ C, mají vyšší procento této komplikace i u miniinvazivní perkutánní fixace 

(55, 108). Recentní práce připouští, ţe tato operační metoda je alternativou 

k dlahové osteosyntéze či hřebování, ale je zde signifikantní korelace lepšího 

výsledku a mladšího věku a niţší závaţnosti zlomeniny podle AO klasifikace. 

Porotický terén u starších pacientů je spojen s vysokým počtem selhání a 

špatným funkčním výsledkem. Tady je pak metodou volby hemiartroplastika (8, 

180). Dříve se perkutánní fixace K dráty uţívala jako šetrná technika a 

minimálně zatěţující výkon u pacientů v celkově závaţném stavu. Ovšem dnes, 

při velmi rozšířeném uţívání periferních bloků při anestesii, ani tento argument 
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není opodstatněný.  Retrospektivní rozbor dalších našich  pacientů ukázal špatné 

funkční výsledky.         

     Při hodnocení našich funkčních výsledků po perkutánní transfixaci K dráty 

pomocí Constant skóre jsme zjistili hodnotu  mediánu 43 (24-81). To nás vedlo 

k tomu, ţe jsme tuto techniku u víceúlomkových zlomenin přestali uţívat a 

nadále ji máme vyhrazenou jen pro některé případy nestabilních dislokovaných 

zlomenin krčku humeru u mladistvých pacientů s dobrou kvalitou kosti, tak jak 

to uţ v roce 1962 popsal Böhler (cit. sec. 108) a je i nověji doporučováno (126). 

 

Závěr diskuze 

 

     Doporučení k prevenci a léčbě zaloţené na Evidence Based Medicine u 

těchto sloţitých zlomenin jsou stále nedostatečná. Tingart rozborem literatury 

z let 1966 aţ 2000, tedy před nástupem úhlově stabilních implantátů, nenašel 

jasné doporučení k léčbě víceúlomkových zlomenin proximálního humeru a 

podobně i další (193, 222). Stejně tak autoři systematického přehledu 147 studií 

z let 1969 aţ 1999, Misra a spol., nenašli signifikantní rozdíly v rozsahu pohybů 

mezi víceúlomkovými zlomeninami léčenými konzervativně, osteosyntézou 

nebo kloubní náhradou, i kdyţ konzervativně léčení pacienti měli větší bolesti a 

menší rozsah pohybu, ale nesignifikantně (161). Co je ještě zajímavější,  autoři 

zjistili, ţe anatomičtější repozice není v korelaci s lepším funkčním výsledkem 

(161). Bohuţel ani autoři recentních systematických přehledů a metaanalýz 

nenašli jasné důkazy, zda je chirurgická léčba lepší neţ konzervativní. 

Systematický přehled kanadských autorů hodnotící 66 studií zahrnující 2155 

pacientů z let 1985 aţ 2004 (139) ani studie Cochrane Review 2010 (83) 

zaloţená na EBM a zahrnující 16 randomizovaných studií nenalezly jasné 

závěry pro praxi. Téţ rozsáhlá metaanalýza srovnávající výběr z 1422 studií 

publikovaných v letech 1970 aţ 2007 neshledává jasný rozdíl ve funkčním 

výsledku mezi konzervativní, operativní či endoprotetickou léčbou komplexních 

zlomenin proximálního humeru (167). Ze všech těchto recentní prací vyplývá 

pro výzkum nutnost rozsáhlejších randomizovaných kontrolovaných studii 

v budoucnosti. Těchto studií probíhá v současnosti jistě více a některé jiţ byly 

ohlášeny, např. rozsáhlá dánská multicentrická studie (27). Operativní léčba 

nabízí moţnost výborného výsledku, ale není jeho zárukou. Vysoký počet 
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uspokojivých výsledků s neoperativní léčbou, jak u jednoduchých, tak i u 

komplexních zlomenin proximálního humeru, nás nutí dokázat výhody 

chirurgické léčby. Je nutné srovnat výsledky operační a neoperační léčby 

navzájem a výsledky úhlově stabilních implantátů a ostatních moţností (185). 

     Naším záměrem nebylo na toto impozantní kolbiště nějak radikálně vstoupit, 

ale snaţili jsme se provést korektní, metodický správný výzkum, který by dal 

hodnotné závěry pro naše pracoviště a pomohl nasměrovat léčbu a prevenci 

komplexních zlomenin proximálního humeru co nejsprávnějším směrem.   

 

 

 

 

4.4 Závěr a zhodnocení 

 

Pokud při hodnocení výsledků práce vyjdeme z cílů, s nimiţ byla tato studie   

započata, můţeme konstatovat ţe: 

- byla precizně zpracována rozsáhlá oblast literatury zabývající se zlomeninami  

  proximálního humeru a byl získán přehled v literatuře o víceúlomkových  

  zlomeninách této lokality 

- byl získán přehled o historii léčby zlomenin proximálního humeru a byly   

   srovnány poznatky o nedávných a současných moţnostech operativy v této  

   oblasti v rámci sekundární prevence  

- byla zpracována literární fakta o epidemiologii těchto zlomenin s důrazem na  

   moţnou prevenci primární 

- podařilo se provést poměrně rozsáhlou studii v podmínkách regionálního  

   traumacentra  

- byl zaveden systém funkčního hodnocení výsledků léčby několika skórovacími  

   systémy, přičemţ jsme si ověřili nutnost metodicky správného postupu a  

   prokázali jsme nedostatečnost dotazníkového samovyšetření 

- získaná data byla dokonale statisticky vytěţena a zpracována pro publikování  

   v celostátních odborných mediích 

- na základě studia literatury a na základě výsledků vlastní práce jsme získali   

   nový pohled na jednotlivé techniky  
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- v naší studii jsme se snaţili srovnáním funkčních výsledků s minimálním  

   ročním follow up určit, zda vedle nových a téţ velmi nákladných technik,  

   obstojí mnohem levnější a jednodušší technika perkutánní transfixace K dráty.  

     Uţ první rozbory funkčních výsledků po zavedení úhlově stabilních       

technik v našem traumacentru ukázaly výrazně horší efekt léčby perkutánně 

zavedenými K dráty u víceúlomkových zlomenin proximálního humeru. 

Techniku jsme proto z našeho repertoáru prakticky vyřadili. Ve shodě s jinými 

autory pouţíváme nitrodřeňový hřeb pro dislokované a nestabilní 

dvouúlomkové, tříúlomkové a i některé méně dislokované čtyřúlomkové 

zlomeniny. Úhlově stabilní dlahu pak uţíváme u výrazně dislokovaných 

čtyřúlomkových zlomenin. I v případě sloţitějších zlomenin, pokud je celistvá 

kalota, primárně uvaţujeme o hřebu a limitovaný transdeltoidální anterolaterální 

přístup nám umoţňuje případnou konverzi na dlahu. Pokud je hlavice rozlomena 

či luxována, pak u starších pacientů provádíme primárně hemiartroplastiku, u 

mladších se snaţíme vţdy o rekonstrukci hlavice. 

     Do budoucna se budeme této oblasti i nadále intenzivně věnovat a zaměříme 

se mimo jiné na zpracování epidemiologických údajů v našem regionu, protoţe 

epidemiologické studie jsou nezbytným předpokladem efektivní prevence úrazů. 

V rámci tohoto zkoumání přehodnotíme téţ výsledky konzervativních postupů 

léčení.  

     Chirurgická léčba je prevence sekundární, která má minimalizovat trvalé 

následky úrazu. To je hlavní úloha chirurgie. Ovšem chirurgové mohou sehrát 

též výrazně pozitivní roli v primární prevenci. Pokud uţ léčíme pacienty s 

osteoporotickou zlomeninou, měli by být odeslání téţ na osteologické vyšetření, 

coţ se bohuţel běţně neděje. Takto verifikovanou osteoporózu je poté moţno 

důsledně a racionálně léčit v rámci primární prevence další porotické zlomeniny. 

V našem regionu se na základě takto průkazných výsledků budeme snaţit zavést 

systém odesílání těchto pacientů na osteologické vyšetření. 
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